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АНОТАЦІЯ 

Галаган С.О. Міжнародно-правове регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України; – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового 

регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі. Здійснено 

аналіз теорії та практики договорів про створення зон вільної торгівлі, 

законодавства держав-членів такої форми економічної інтеграції в частині її 

реалізації, доктрини, практики створення та функціонування зон вільної торгівлі 

з метою визначення існуючого у світі стандарту міжнародно-правового 

регулювання встановлення та функціонування зон вільної торгівлі.  

Автором проаналізовано теоретичні аспекти створення, розвитку та 

використання режиму вільної торгівлі, досвід міжнародно-правового 

регулювання зон вільної торгівлі у практиці іноземних держав та основні засади 

реалізації режиму вільної торгівлі в договірній практиці України, наявний 

теоретико-методологічний науковий доробок та значний масив міжнародно-

правових актів переважно у вигляді міжнародних договорів про створення зон 

вільної торгівлі. Особлива увага приділена таким аспектам заявленої проблеми: 

особливості сучасних міжнародних договорів про зони вільної торгівлі, досвід 

окремих держав та інтеграційних об’єднань у частині формування власних типів 

таких договорів, досвід України в цій частині. 

Метою дослідження є комплексний аналіз основних положень 

міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі, законодавства 

держав-членів такої форми економічної інтеграції, доктрини, практики їхнього 

встановлення та розвитку для визначення існуючого у світі стандарту 

міжнародно-правового регулювання створення та функціонування зон вільної 
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торгівлі з метою наступної розробки науково-теоретичних і практичних 

рекомендацій з удосконалення відповідної договірної практики України. 

Завданнями дослідження є з’ясування історії розвитку такої форми 

економічної інтеграції суб’єктів міжнародного права як зона вільної торгівлі та 

визначити місце її регулювання у системі права, дослідження застосування 

термінології, правових конструкцій на предмет їхньої відповідності існуючим 

міжнародно-правовим стандартам для їхнього подальшого усталення в 

договірній практиці України, аналіз розвитку доктрини та практики договірного 

встановлення зон вільної торгівлі, визначення особливостей сучасних 

міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі, узагальнення 

існуючих підходів до правового регулювання зон вільної торгівлі у доктрині та 

практиці держав і створених ними інтеграційних утвореннях та зонах вільної 

торгівлі, аналіз характерних рис та встановлення існуючого стандарту 

правового регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі й 

розробити науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення відповідної 

практики за участі України, дослідження зміни підходу України до договорів 

про зони вільної торгівлі від моменту отримання незалежності до сучасності. 

Об’єкт доcліджeння – комплекс міждержавних відносин з приводу 

правового регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі. Пpeдмeтом 

доcлiджeння є норми конкретних міжнародних і внутрішньодержавних 

законодавчих актів, що містять загальне та/або спеціальне правове регулювання 

функціонування режиму вільної торгівлі, доктрина та практика окремих держав. 

Досліджено та систематизовано досвід європейських (на прикладі ЄС та 

ЄАВТ), американських (на прикладі НАФТА), азіатських (на прикладі АСЕАН 

та ЄврАзЕС) інтеграційних об’єднань, а також досвід США, Канади, 

латиноамериканських держав, Японії та Індії у частині створення зон вільної 

торгівлі. Доведено, що США у своїх договорах про створення зони вільної 

торгівлі більшою мірою засновуються на положеннях глобального регулювання 

міжнародної торгівлі у межах СОТ, ЄС – найдетальніше прописує усі аспекти 

діяльності зони вільної торгівлі, зокрема таким чином і змінюючи глобальну 
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систему. Саме американський та європейський підходи визначено існуючими у 

світі стандартами міжнародно-правового регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі. 

З’ясовано, що поглиблення взаємних зобов’язань сторін в межах зони 

вільної торгівлі порівняно із зобов’язаннями, які випливають із їхнього членства 

в СОТ, характеризують європейський підхід до регулювання створення і 

діяльності зон вільної торгівлі, а однотипність, моноцентричність договорів про 

зону вільної торгівлі і відповідність їхнього змісту загальним зобов’язанням 

держав-членів у рамках СОТ – основні характеристики американського підходу. 

Визначено відмінності між договорами про створення зони вільної торгівлі 

між державами, між державою та інтеграційним об’єднанням і між 

інтеграційними об’єднаннями. 

Запропоновано визначення поняття «зона вільної торгівлі», яке може бути 

використано у праві СОТ як 1) група між двома чи більше митними територіями, 

2) створена з метою сприяння торгівлі товарами та/або послугами, 3) у взаємній 

торгівлі товарами між членами якої знижуються практично до нуля митні ставки 

та митні збори, 4) усуваються інші торговельні обмеження, несумісні із 

правилами ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі стосовно товарів, які 

походять із таких територій, 5) у взаємній торгівлі послугами між якими не 

допускається або істотно усувається дискримінація у значній кількості секторів 

послуг. Поняття зони вільної торгівлі для використання в теорії та практиці 

міжнародного економічного права: «зона вільної торгівлі» – це створена 

міждержавною угодою група із двох чи більше митних територій держав-

учасниць, у яких, у межах створеної зони, скасовані мито й інші обмежувальні 

правила регулювання торгівлі практично для всієї торгівлі між складовими 

територіями зони стосовно товарів, що походять із цих територій. 

Встановлено, що з історичної точки зору зона вільної торгівлі має спільне 

коріння з вільною (спеціальною) економічною зоною, однак ці поняття не 

збігаються ані за юридичним змістом, ані за процедурою створення та 

функціонування, зокрема режим зони вільної торгівлі поширюється на 
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міждержавні відносини та є інструментом інтеграційних процесів, що 

підпадають під регулювання міжнародним правом. 

Істотними умовами договорів про функціонування зон вільної торгівлі 

визначено: предмет регулювання, тобто, торгівлі чим саме (лише товарами або 

товарами і послугами, якими саме товарами тощо) стосується лібералізація та які 

аспекти цієї торгівлі ще потребують врегулювання, як то товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності, правила визначення країни походження 

товарів та принцип застосування непрямих податків, співвідношення юридичної 

сили положень такого договору із правом СОТ, інституційну структуру 

подальшого співробітництва і механізм розв’язання спорів, які можуть 

виникнути на підставі цього договору. Із цих основоположних питань договірна 

практика України не є однозначною. На основі проведеного дослідження 

вважаємо доцільним зазначення в угодах України про вільну торгівлю 

положення про стягнення непрямих податків за місцем призначення товарів, 

уніфікованих правил визначення країни походження товарів, укладання 

протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі із зазначенням термінів 

поетапного скасування цих вилучень та недопущення відсилань до норм 

національного права. 

Основними особливостями сучасних міжнародних договорів про створення 

зон вільної торгівлі визначено: поєднання політики вільної торгівлі й елементів 

політики протекціонізму; залежність складності організації суб’єктів, що є 

учасниками договорів про зони вільної торгівлі, та кількості і повноважень 

органів, які створюються угодою; залежність нормативно-правової бази та 

механізму розв’язання спорів від способу організації зони вільної торгівлі, 

співвідношення правової системи об’єднання і правил СОТ та національних 

правових систем його держав-членів. 

Договірна практика України в частині укладання угод про вільну торгівлю 

характеризується безсистемністю, двосторонні та багатосторонні угоди часто 

дублюють одна одну. У межах СНД Україна є учасницею багатосторонньої 

Угоди про вільну торгівлю СНД, додатково укладеної Угоди про створення зони 
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вільної торгівлі між державами – учасницями ГУАМ та двосторонніх договорів 

із державами-членами СНД. Так само й інші угоди про вільну торгівлю 

ґрунтуються на різних базових документах. 

У договірній практиці України фактично сформувалися два шляхи 

створення багатосторонніх зон вільної торгівлі: перший – укладання 

багатосторонньої угоди про зону вільної торгівлі; другий – укладання низки 

двосторонніх угод про вільну торгівлю з державами регіону. Особливістю 

України є те, що в межах СНД були застосовані обидва ці підходи. 

Визначено, що більшість угод про вільну торгівлю, укладених Україною, 

відображають американський підхід, і лише три угоди про вільну торгівлю (з 

ЄС, Чорногорією та державами ЄАВТ) містять положення про торгівлю 

послугами. Після вступу України до СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені 

Україною, змінились якісно, запозичивши європейський підхід. Водночас 

остання підписана Україною угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем прямо 

відображає американський підхід, що свідчить про те, що тип договору залежить 

від економічно потужнішої сторони. 

Договірна практика України в частині зон вільної торгівлі підтверджує той 

факт, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ залишається основним 

форумом для розгляду торговельних суперечок, оскільки жодного спору в 

рамках механізмів, передбачених угодами, розглянуто не було, а, наприклад, 

спори із державами – сторонами Договору про зону вільної торгівлі СНД 

(Вірменія, Молдова та Російська Федерація) були ініційовані не в межах 

механізмів, передбачених договором, а в межах СОТ, незважаючи на коротший 

термін розв’язання спору в рамках угод. 

Ключові слова: зона вільної торгівлі, міжнародний договір, економічна 

інтеграція, інтеграційне об’єднання, договірна практика України щодо зон 

вільної торгівлі, міжнародно-правове регулювання торгівлі. 
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SUMMARY 

Galagan S.O. International legal regulation of establishment and 

functioning of free trade zones. – On the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of the Candidate of Sciences (in Law) 

under speciality 12.00.11 «International law». – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine; – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019.  

The dissertation is devoted to the complex research of international legal 

regulation of creation and functioning of free trade zones. The theory and practice of 

free trade zone treaties, the laws of the member states of this form of economic 

integration in terms of its implementation, the doctrine, practice of creation and 

functioning of free trade zones have been analyzed in order to determine the 

international standard of international legal regulation for the establishment and 

operation of free trade zones. trade. 

The author analyzes the theoretical aspects of the creation, development and use 

of the free trade regime, the experience of international legal regulation of free trade 

zones in the practice of foreign countries and the basic principles of the free trade 

regime in the treaty practice of Ukraine, the available theoretical and methodological 

achievements and a significant array of international law mainly in the form of 

international agreements on the establishment of free trade areas. Particular attention 

is paid to the following aspects of the stated problem: peculiarities of modern 

international treaties on free trade areas, experience of individual states and 

integration associations in forming their own types of such treaties, experience of 

Ukraine in this part. 

The purpose of the study is to comprehensively analyze the main provisions of 

international treaties on the establishment of free trade zones, the laws of the Member 

States of this form of economic integration, doctrine, practice of their establishment 

and development to determine the international standard of international legal 

regulation of the establishment and functioning of free trade zones development of 
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scientific-theoretical and practical recommendations for improving the relevant 

contractual practice of Ukraine. 

The objectives of the study are to find out the history of development of such a 

form of economic integration of subjects of international law as a free trade area and 

to determine the place of its regulation in the system of law, to study the use of 

terminology, legal structures for their compliance with existing international legal 

standards for their further establishment in contractual practice of Ukraine, analysis of 

the development of the doctrine and practice of contractual establishment of free trade 

zones, determination of features of modern international treaties on creation of free 

trade zones, generalization of existing approaches to the legal regulation of free trade 

zones in the doctrine and practice of states and their integrated entities and free trade 

zones, analysis of characteristic features and establishment of an existing standard of 

legal regulation of the creation and functioning of free trade zones and develop 

scientific proposals improvement of the relevant practice with the participation of 

Ukraine, study of the change of approach of Ukraine to FTAs from the moment of 

receipt independence to the present. 

The object of research is a complex of interstate relations concerning the legal 

regulation of the creation and activity of free trade zones. The subject of research is 

the norms of specific international and domestic legislative acts, which contain 

general and / or special legal regulation of the functioning of the free trade regime, the 

doctrine and practice of individual states. 

The experience of European (on the example of EU and EFTA), American (on 

the example of NAFTA), Asian (on the example of ASEAN and EurAsEC) of 

integration associations, as well as the experience of the USA, Canada, Latin 

American countries, Japan and India in the creation of zones have been researched 

and systematized. free trade. It is proved that the US in its FTA treaties is more based 

on the provisions of the WTO's global regulation of international trade, and the EU is 

the most thorough in prescribing all aspects of the FTA, including thus changing the 

global system. Exactly the American and European approaches are defined by the 

international standards of international legal regulation of the creation and functioning 
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of free trade zones. 

It is found that the deepening of the mutual obligations of the parties within the 

free trade area, compared with the obligations arising from their WTO membership, 

characterize the European approach to regulating the creation and operation of free 

trade zones, and the uniformity, monocentricity of the free trade agreements. trade and 

the relevance of their content to the Member States' overall commitments to the WTO 

are key features of the US approach. 

The differences between the agreements on the creation of a free trade area 

between the states, between the state and the integration association and between the 

integration associations are identified. 

The definition of "free trade area" is proposed, which can be used in WTO law as 

1) a group between two or more customs territories, 2) created to facilitate trade in 

goods and / or services, 3) in the mutual trade of goods between members which is 

being reduced. practically zero customs duties and customs duties, 4) abolish other 

trade restrictions incompatible with GATT rules on the bulk of reciprocal trade in 

goods originating in such territories, 5) trade in services which are not allowed or 

expired discrimination in a large number of service sectors is eliminated. The concept 

of a free trade area for use in the theory and practice of international economic law: a 

"free trade area" is a grouping of two or more customs territories of the member states 

which, within the created zone, abolishes duties and other restrictive rules of 

regulation within the established zone. trade for virtually all trade between constituent 

territories of the zone in respect of goods originating in those territories. 

It has been established that from a historical point of view, a free trade area has 

common roots with a free (special) economic zone, but these concepts do not coincide 

with either the legal content or the procedure of creation and operation, in particular 

the free trade zone regime extends to interstate relations and is an instrument 

integration processes that are governed by international law. 

The essential terms of treaties on the functioning of free trade zones are defined: 

the subject of regulation, ie, trade in what (only goods or goods and services, what 

goods, etc.) are liberalization and what aspects of these trade still need to be 
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regulated, such as commodity nomenclature of foreign economic activity 

determination of the country of origin of goods and the principle of the application of 

indirect taxes, the correlation of the legal force of the provisions of such a treaty with 

WTO law, the institutional structure of further cooperation tstva and mechanism of 

resolving disputes that may arise under this agreement. Of these fundamental issues, 

Ukraine's contractual practice is not straightforward. On the basis of the conducted 

research we consider it expedient to state in the FTAs the provisions on the levying of 

indirect taxes at the destination of goods, the unified rules for determining the country 

of origin of goods, concluding a protocol on the withdrawal from the free trade 

regime, stating the deadlines for phasing out these deletions national law. 

The main features of modern international treaties on the creation of free trade 

areas are: a combination of free trade policy and elements of protectionism; the 

dependence of the complexity of the organization of the entities that are parties to the 

FTAs and the number and powers of the bodies created by the agreement; the 

dependence of the legal framework and the mechanism of dispute settlement on the 

way a free trade area is organized, the correlation between the legal system of 

association and the rules of the WTO and the national legal systems of its Member 

States. 

Ukraine's contractual practice of free trade agreements is haphazard, with 

bilateral and multilateral agreements often duplicating each other. Within the CIS, 

Ukraine is a party to the CIS multilateral free trade agreement, additionally concluded 

the Agreement on the creation of a free trade area between GUAM member states and 

bilateral treaties with the CIS member states. Similarly, other FTAs are based on 

various basic documents. 

In Ukraine's contractual practice, two ways of creating multilateral free trade 

zones have actually emerged: the first is the conclusion of a multilateral free trade 

area agreement; the second is the conclusion of a number of bilateral free trade 

agreements with the countries of the region. The peculiarity of Ukraine is that both of 

these approaches have been applied within the CIS. 

It is determined that most of the free trade agreements concluded by Ukraine 
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reflect the American approach, and only three free trade agreements (with the EU, 

Montenegro and the EFTA States) contain trade in services. Following Ukraine's 

accession to the WTO, Ukraine's free trade agreements have changed qualitatively, 

adopting a European approach. At the same time, Ukraine's latest free trade agreement 

with Israel directly reflects the US approach, indicating that the type of treaty depends 

on the economically more powerful party. 

Ukrainian treaty practice on free trade zones confirms the fact that the WTO 

dispute settlement mechanism remains the main forum for trade disputes, since no 

dispute within the framework of the mechanisms envisaged by the agreements has 

been considered and, for example, disputes with States parties The CIS Free Trade 

Area Agreements (Armenia, Moldova and the Russian Federation) were initiated not 

within the framework of the mechanisms envisaged by the treaty, but within the 

WTO, despite the shorter settlement of the dispute within the framework of regional 

trade agreements. 

Keywords: free trade zone, regional trade agreement, international treaty, 

economic integration, integration association, Ukrainian treaty practice on free trade 

zones, international legal regulation of trade.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АСЕАН Асоціація держав Південно-Східної Азії 

АПТА  

 

Азіатсько-Тихоокеанська торговельна угода (Asia 

Pacific Trade Agreement, APTA) 

ГАТС Генеральна угода з торгівлі послугами 

ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі  

ГС Гармонізована система опису та кодування 

товарів  

ГСП Генералізована система преференцій  

ГУАМ Регіональне об’єднання Грузії, України, 

Азербайджанської Республіки та Республіки 

Молдова 

ГУУАМ Регіональне об’єднання Грузії, України, 

Азербайджанської Республіки, Республіки 

Узбекистан та Республіки Молдова 

ЄАВТ Європейська асоціація вільної торгівлі  

ЄврАзЕС Євразійський економічний союз 

ЄЕК Євразійська економічна комісія  

ЄЕП Європейський економічний простір  

ЄС Європейський Союз  

ЄЕС Європейське економічне співтовариство  

ЗВТ зона вільної торгівлі 

Конвенція Пан-Євро-Мед 

 

 

Регіональна Конвенція про пан-Євро-

Середземноморські преференційні правила 

походження 

КАРІКОМ 

 

країни Карибського спільного ринку (Caribbean 

Community, CARICOМ) 

КРТУ Комітет СОТ із регіональних торговельних угод 

ЛАВТ Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі  

ЛАКБ 

 

країни Латинської Америки і Карибського 

басейну 

МДР Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та 

сертифікації СНД 

МВФ Міжнародний валютний фонд  

МЕРКОСУР 

 

  

 

Південноамериканський спільний ринок (члени: 

Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та 

Венесуела; асоційовані члени: Чилі, Болівія, 

Перу, Колумбія та Еквадор 

МЦВІС 

 

Міжнародний центр врегулювання інвестиційних 

спорів 

МЗС України Міністерство закордонних справ України  

Мінагрополітики України Міністерство аграрної політики та продовольства 

України  
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Мінекономрозвитку 

України 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

України  

МОТ Міжнародна організація торгівлі 

НААУ Національне агентство з акредитації України  

НАФТА 

 

Північноамериканська зона вільної торгівлі 

(North American Free Trade Agreement, NAFTA)  

НМЕП новий міжнародний економічний порядок 

ОВС СОТ Орган врегулювання суперечок Світової 

організації торгівлі  

ООН Організація Об’єднаних Націй  

ПВЗВТ 

 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі між Україною та ЄС 

РВЕП Регіональне всеосяжне економічне партнерство 

РЕВ Рада економічної взаємодопомоги 

РНС режим найбільшого сприяння  

РТУ регіональна торговельна угода 

СААРК Асоціація південноазіатського регіонального 

співробітництва (South Asian Association for 

Regional Cooperation, SAARC) 

САПТА Південноазіатська зона преференційної торгівлі 

(South Asia Preferential Trade Agreement, SAPTA) 

САС Східно-азіатський саміт 

САФТА  

 

Південноазіатська зона вільної торгівлі (South 

Asia Free Trade Agreement, SAFTA) 

СЕКА Угода про комплексну економізацію співпраці 

(Comprehensive Economic Cooperation Agreement, 

СЕКА) 

СЕТА Всеосяжна економічна і торгова угода (The 

Comprehensive Economic and Trade Agreement, 

CETA) 

СЕПА Угода про комплексне економічне партнерство 

(Comprehensive Economic Partnership Agreement, 

СЕРА) 

СНД Співдружність Незалежних Держав 

СОТ Світова організація торгівлі  

СФЗ санітарні та фітосанітарні заходи  

США 

ТН ЗЕД 

 

Сполучені Штати Америки 

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної 

діяльності  

ТБТ технічні бар’єри у торгівлі 

ТРІМС Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні 

заходи  

ТРІПС Угода про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності  
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ТТІП Трансатлантичне торгово-інвестиційне 

партнерство 

Угода АСАА Угода про оцінку відповідності та прийнятність 

промислових товарів 

Угода про асоціацію Угода про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами 

Угода про ПВЗВТ Поглиблена та всеосяжна угода про вільну 

торгівлю між Україною та ЄС (Розділ IV Угоди 

про асоціацію) 

Угода про правила 

походження СНД, 

Правила походження 

СНД 

Угода про Правила визначення країни 

походження товарів у Співдружності Незалежних 

Держав від 20 листопада 2009 року 

ЦАСР Центральноамериканський спільний ринок 

ЮНКТАД Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

ЮНСІТРАЛ Комісія ООН із прав міжнародної торгівлі 

(United Nations Commission on International Trade 

Law, UNCITRAL) 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах зростаючого 

міжнародного розподілу праці жодна держава не може успішно розвиватися 

незалежно від інших, ігнорувати при встановленні власних 

зовнішньополітичних пріоритетів об’єктивний процес інтернаціоналізації 

сучасного світового господарства. Взаємозалежність держав на сучасному етапі 

найбільш яскраво виявляється у поглибленні інтеграції та їхньому 

економічному зближенні. Саме цей процес вимагає переходу до нового рівня 

взаємин між державами, а отже, і розробки належного міжнародно-правового 

регулювання багатосторонніх економічних відносин. 

Одним зі шляхів такої економічної інтеграції є створення державами зон 

вільної торгівлі (далі – ЗВТ) як більш високої, еволюційної стадії процесу 

інтернаціоналізації, що вже отримала своє нормативне закріплення в різних 

регіонах світу. ЗВТ, як перший і, здавалося б, найлегший етап економічної 

інтеграції, потребує врегулювання великої кількості юридичних й економічних 

питань вже під час міждержавних переговорів про її створення, що 

завершуються підписанням міжнародного договору про створення зони вільної 

торгівлі. 

Якщо перелік економічних питань багато в чому залежить від конкретних 

держав, залучених до створення ЗВТ, структури торгівлі між ними, рівнів 

економічного розвитку, то перелік юридичних механізмів створення такого 

інтеграційного об’єднання значно вужчий, що дозволяє здійснити спробу 

дослідити особливості цих механізмів та з’ясувати їхні закономірності. Тим 

паче, що в Україні необхідність вивчення такого світового досвіду, 

особливостей міжнародно-правового регулювання режиму вільної торгівлі є 

усвідомленою необхідністю як з точки зору теорії міжнародного права, так і з 

погляду договірної практики. 

Одним з основних стримуючих факторів поглиблення відповідних процесів 

за участі України була та залишається проблема відповідності розробленого 
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міжнародно-правового регулювання фактично існуючим відносинам, які не 

завжди відповідають потребам і національним інтересам. Отримавши 

незалежність у 1991 р., Україна втратила налагоджені торговельні зв’язки з 

колишніми державами СРСР, автоматично не отримавши нових. З огляду на це 

в перші роки незалежності перед Україною стояла проблема відновлення та 

налагодження економічних зв’язків із пострадянськими державами. Після цього 

відбулися перші спроби створення ЗВТ з іншими державами. Нині ми можемо 

спостерігати бурхливий розвиток договірної практики України з приводу 

створення ЗВТ.  

Існуючі в Україні окремі праці в цій сфері не формують цілісного 

наукового уявлення про основні проблеми правового регулювання створення та 

діяльності ЗВТ, а позитивний іноземний правовий досвід, на жаль, залишається 

поза увагою сучасних українських дослідників. Іншими словами, в українській 

науці міжнародного права практично відсутні комплексні дослідження 

договірної практики України з приводу створення ЗВТ та договірної практики 

інших держав із цього питання. 

Про значущість і необхідність удосконалення відповідної договірної 

практики України свідчать кроки, зроблені нашою державою в цій сфері. Якщо 

перші договори України про ЗВТ були одноманітними і діяли не стільки на 

основі міжнародного договору, скільки на основі подальших домовленостей і 

взаємності, то сучасні договори є значно складнішими з юридичної точки зору. 

Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС розглядається нині як 

один з кроків до досягнення стратегічних для України цілей, зокрема інтеграції 

до ЄС, в тому числі через зобов’язання приведення національного 

законодавства у відповідність до права ЄС. Вже після підписання договору з 

ЄС, Україною була створена ЗВТ з Канадою, завершується створення ЗВТ з 

Ізраїлем, ведуться переговори щодо ЗВТ з Туреччиною. Таким чином, 

створення ЗВТ є необхідним кроком на шляху до європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, що свідчить про актуальність теми 

дослідження та потребу у здійсненні комплексного порівняльно-правового 
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аналізу особливостей встановлення та функціонування ЗВТ. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці як 

вітчизняних учених, так і зарубіжних науковців, які вивчали певні аспекти 

запропонованого дослідження. Основу дослідження сформували, насамперед, 

дослідження, присвячені міжнародно-правовому регулюванню економічної 

інтеграції держав, зокрема роботи С. Білоцького, М. Буроменського, 

Г. Вєльямінова, Ю. Волошина, С. Гончарової, О. Григорова, А. Гузмана, 

І. Дахна, С. Денисенка, П. Жюйара, Д. Карро, А. Ловенфелда, О. Мальського, 

О. Мікічурової, В. Муравйова, Н. Мушак, В. Опришка, С. Осики, М. Почкаєвої, 

Л. Тимченка, Б. Ушакова, М. Хердегена, К. Херманна, В. Чубарєва, 

О. Шпакович, В. Шумілова. 

Теоретичною розробкою питання регіональних торговельних угод, зокрема 

в частині їхнього співвідношення із правом СОТ, вивченням договірної 

практики України займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Л. Бартелс, 

І. Березовська, Є. Бєльская, П. Ван ден Боше, Я. Вінер, В. Голубєва, Ч. Дамбо, 

В. Деві, В. Довгань, В. Кончин, Я. Костюченко, О. Кочергіна, М. Краєвські, 

Д. Лініченко, А. Ложачевська, Д. Матіс, Б. Меркуріо, В. Мельніков, Д. Морган, 

В. Муравйов, Ф. Ортіно, С. Осика, Ю. Паулін, Е. Петерсманн, В. П’ятницький, 

К. Сандровський, Д. Скринька, Г. Хорлік, А. Ціглер, В. Чайковська, К. Чейс, 

Д. Чибісов. 

Теоретичною базою дослідження міжнародно-правового регулювання ЗВТ 

у практиці іноземних держав стали роботи вчених із відповідних держав, 

залучених для створення та діяльності окремих ЗВТ, а саме таких авторів, як 

А. Анткевич, К. Бегвел, Г. Вінгараджа, У. Вонг, Д. Гантц, Дж. Гатії, 

Дж. Гафбауер, У. Девуйст, Д. Елмс, С. Лім, П. Лоу, П. Мавроідіс, М. МакКвін, 

Дж. Уоллі, М. Фаррелл, Дж. Фіцпатрік, Дж. Франсуа, М. Шефер. 

Однак особлива увага в дослідженнях українських науковців приділяється 

економічним, а не правовим аспектам регіональних торговельних угод. Такий 

підхід є зрозумілим, адже найчастіше ставиться питання про виконання угоди 

на практиці. Разом із тим, правові питання мають особливу вагу під час 
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проведення переговорів про створення ЗВТ, що може позбавити від проблем у 

подальшому її застосуванні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація, як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз 

основних положень міжнародних договорів про створення ЗВТ, законодавства 

держав-членів такої форми економічної інтеграції, доктрини, практики їхнього 

встановлення та розвитку для визначення існуючого у світі стандарту 

міжнародно-правового регулювання створення та функціонування ЗВТ з метою 

наступної розробки науково-теоретичних і практичних рекомендацій з 

удосконалення відповідної договірної практики України.  

Для доcягнeння поcтавленої мети yвагy бyло cпpямовано на розв’язання 

таких завдань: 

– з’ясувати історію розвитку такої форми економічної інтеграції суб’єктів 

міжнародного права як зона вільної торгівлі та визначити місце її регулювання у 

системі права; 

– дослідити застосування термінології, правових конструкцій на предмет 

їхньої відповідності існуючим міжнародно-правовим стандартам для їхнього 

подальшого усталення в договірній практиці України; 

– проаналізувати розвиток доктрини та практики договірного встановлення 

зон вільної торгівлі; 

– визначити особливості сучасних міжнародних договорів про створення 

зон вільної торгівлі; 

– узагальнити існуючі підходи до правового регулювання зон вільної 

торгівлі у доктрині та практиці держав і створених ними інтеграційних 

утвореннях та зонах вільної торгівлі; 
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– проаналізувати характерні риси та встановити існуючий стандарт 

правового регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі й 

розробити науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення відповідної 

практики за участі України; 

– дослідити зміни підходу України до договорів про зони вільної торгівлі 

від моменту отримання незалежності до сучасності. 

Об’єктом дослідження є комплекс міждержавних відносин з приводу 

правового регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі. 

Предмет дослідження – норми конкретних міжнародних і 

внутрішньодержавних законодавчих актів, що містять загальне та/або 

спеціальне правове регулювання функціонування режиму вільної торгівлі, 

доктрина та практика окремих держав. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження формують сучасні 

методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний із системно-структурним 

підходом до вивчення матеріалу, порівняльно-правовий, історичний, 

формально-логічний, аналітичний та формально-юридичний методи проведення 

досліджень. Принципи об’єктивності та доказовості реалізуються в дослідженні 

з позицій діалектичного методу пізнання відповідних процесів і явищ, їхніх 

причинно-наслідкових зв’язків, аналізу взаємодії загального та часткового, 

абстрактного та конкретного, суті і явища, форми та змісту. 

Діалектичний метод був застосований у більшості структурних частин 

роботи для формування дефініцій понять, здійснення теоретичних узагальнень 

та загальних висновках. Історичний метод був використаний при дослідженні 

розвитку правового регулювання створення та діяльності ЗВТ. Проблему 

співвідношення універсального і двостороннього регулювання зо вільної 

торгівлі було вирішено за допомогою порівняльного методу, так само було 

визначено і різницю правового регулювання ЗВТ різними державами. Логіко-

семантичний метод сприяв опрацьовуванню думок і правових позицій окремих 

науковців, визначенню основних понять і категорій наукового дослідження. 

Системно-структурний, формально-юридичний метод, методи аналізу та 
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синтезу, метод тлумачення правових норм були застосовані для аналізу 

міжнародно-правових договорів про створення ЗВТ. Метод правового 

моделювання був покладений в основу розробки практичних рекомендацій для 

поліпшення договірної практики України в частині ЗВТ.. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій постановці 

теми дисертаційного дослідження, так і в запропонованих рішеннях основних 

проблем договірного встановлення режиму вільної торгівлі в практиці України. 

На підставі аналізу основних проблем встановлення режиму вільної торгівлі та 

шляхів їхнього розв’язання у теорії та практиці окремих інтеграційних 

угруповань сформульовано положення, що містять елементи наукової новизни, 

мають теоретичне та практичне значення. 

Наyковy новизнy доcлiджeння вiдобpажають такi оcновнi його peзyльтати, 

винесені на захист як особистий внесок дисертанта: 

Уперше: 

– досліджено та систематизовано досвід європейських (на прикладі ЄС та 

ЄАВТ), американських (на прикладі НАФТА), азіатських (на прикладі АСЕАН 

та ЄврАзЕС) інтеграційних об’єднань, а також досвід США, Канади, 

латиноамериканських держав, Японії та Індії у частині створення зон вільної 

торгівлі; 

– доведено, що США у своїх договорах про створення зони вільної торгівлі 

більшою мірою засновуються на положеннях глобального регулювання 

міжнародної торгівлі у межах СОТ, ЄС – найдетальніше прописує усі аспекти 

діяльності зони вільної торгівлі, зокрема таким чином і змінюючи глобальну 

систему. Саме американський та європейський підходи визначено існуючими у 

світі стандартами міжнародно-правового регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі; 

– з’ясовано, що поглиблення взаємних зобов’язань сторін в межах зони 

вільної торгівлі порівняно із зобов’язаннями, які випливають із їхнього членства 

в СОТ, характеризують європейський підхід до регулювання створення і 

діяльності зон вільної торгівлі, а однотипність, моноцентричність договорів про 
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зону вільної торгівлі і відповідність їхнього змісту загальним зобов’язанням 

держав-членів у рамках СОТ – основні характеристики американського підходу; 

– визначено відмінності між договорами про створення зони вільної торгівлі 

між державами, між державою та інтеграційним об’єднанням і між 

інтеграційними об’єднаннями. Доведено, що чим вищим є рівень інтеграції, тим 

більше створюється інституційних органів та детальніше прописується механізм 

урегулювання спорів; 

– запропоновано визначення поняття «зона вільної торгівлі», яке може бути 

використано у праві СОТ як 1) група між двома чи більше митними 

територіями, 2) створена з метою сприяння торгівлі товарами та/або послугами, 

3) у взаємній торгівлі товарами між членами якої знижуються практично до 

нуля митні ставки та митні збори, 4) усуваються інші торговельні обмеження, 

несумісні із правилами ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі 

стосовно товарів, які походять із таких територій, 5) у взаємній торгівлі 

послугами між якими не допускається або істотно усувається дискримінація у 

значній кількості секторів послуг; 

– надано визначення понять «зона вільної торгівлі» для використання в 

теорії та практиці міжнародного економічного права, а також «вільна 

економічна зона»; 

– проведено порівняльно-правовий аналіз у хронологічній перспективі 

договорів про вільну торгівлю, підписаних Україною з моменту проголошення 

незалежності до 2018 року. 

Удосконалено: 

– розуміння того, що з історичної точки зору зона вільної торгівлі має 

спільне коріння з вільною (спеціальною) економічною зоною, однак ці поняття 

не збігаються ані за юридичним змістом, ані за процедурою створення та 

функціонування, зокрема режим зони вільної торгівлі поширюється на 

міждержавні відносини та є інструментом інтеграційних процесів, що 

підпадають під регулювання міжнародним правом; 

– розуміння місця міжнародно-правових норм про регулювання зон вільної 
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торгівлі у системі міжнародного права як інституту міжнародного економічного 

права та визначення вигодонабувачів цих норм; 

– періодизацію процесу історичного формування зон вільної торгівлі 

шляхом умовного розподілу цього процесу на п’ять етапів: від одночасного 

існування теоретичних ідей про лібералізацію торгівлі шляхом створення зон 

вільної торгівлі та протекціоністської практики держав (перший етап) до 

універсального регулювання (четвертий етап) і початку конкуренції між 

універсальним та партикулярним регулюванням (сучасний, п’ятий етап); 

– визначення переліку юридичних механізмів створення зони вільної 

торгівлі, який вважаємо одноманітним і таким, що обов’язково має містити 

предмет регулювання, співвідношення юридичної сили положень такого 

договору із правом СОТ, інституційну структуру подальшого співробітництва і 

механізм розв’язання спорів, які можуть виникнути на підставі цього договору;  

– розуміння основних особливостей сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі; 

– доведення необхідності здійсненої та подальшої інтеграції України до 

регіональних економічних угруповань, зокрема обґрунтована необхідність 

застосування єдиного підходу до створення та функціонування зон вільної 

торгівлі та їхньої відповідності вимогам ГАТТ/СОТ. 

Набули подальшого розвитку: 

– варіанти класифікації процесу історичного формування зон вільної 

торгівлі шляхом умовного розподілу цього процесу на етапи; 

– положення, що конкретизованість та кількість положень договору про 

створення зони вільної торгівлі не здійснює прямого впливу на ефективність 

застосування цієї угоди; 

– твердження, що договірна практика України в частині укладання угод про 

вільну торгівлю є безсистемною та заплутаною і в ній фактично сформувалися 

два шляхи створення багатосторонніх зон вільної торгівлі; 

– розуміння, що більшість угод про вільну торгівлю, укладених Україною, 

стосуються торгівлі товарами, і лише три угоди про вільну торгівлю містять 
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положення про торгівлю послугами, тобто більшість угод відображають 

американський підхід. Однак після вступу України до СОТ угоди про вільну 

торгівлі, укладені Україною, змінились якісно, перейшовши загалом до 

європейського підходу; 

– положення, що економічно потужніша сторона обирає тип договору і, 

відповідно, рівень інтеграції; 

– твердження, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ 

залишається основним форумом для розгляду торговельних суперечок 

порівняно з механізмами, що передбачені у договорах про зони вільної торгівлі. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Основні 

наукові положення дисертації можуть бути використані державними органами: 

Міністерством закордонних справ України, відповідними профільними 

комітетами Верховної Ради України, Міністерством економічного розвитку та 

торгівлі України – для врахування в роботі та при договірному оформленні 

відносин зі створення ЗВТ за участі України. 

Дисертантом внесено відповідні рекомендації з удосконалення практики 

створення ЗВТ, зокрема обґрунтовується необхідність уточнення та/або 

закріплення на законодавчому та договірному рівнях низки понять, головними з 

яких є: зона вільної торгівлі, режим вільної торгівлі, країна походження товарів, 

визначення країни походження товарів, вилучення з режиму вільної торгівлі 

тощо. 

Результати дослідження можуть бути використані також при підготовці 

підручників та навчальних посібників спецкурсів та викладанні навчальних 

дисциплін «Правове регулювання зовнішньої торгівлі ЄС» та «Міжнародно-

правове регулювання торгівельних відносин», а також при підготовці курсу 

лекцій «Міжнародне економічне право» та «Міжнародне право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили 

розв’язати поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні 

положення і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в 
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дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів лише підкріплюють ідеї 

здобувача та мають відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладено також у виступах на таких наукових 

конференціях, як: Науково-теоретична конференція аспірантів і студентів 

Інституту міжнародних відносин «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

у травні 1998 р. (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і 

практики» в Інституті законодавства Верховної Ради України у жовтні 1999 р., 

Науково-теоретична конференція аспірантів і студентів Інституту міжнародних 

відносин «Актуальні проблеми міжнародних відносин» у жовтні 2001 р. (тези 

опубліковано) та Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки 

і практики міжнародного права» і Міжнародно-правові читання, присвячені 

пам’яті Олександра Задорожнього в червні 2018 р. (тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

знайшли відображення в одинадцяти публікаціях, із них 6 статей опубліковані у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття в 

іноземному науковому фаховому виданні, 1 стаття в іншому виданні та 3 тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації відповідає меті та поставленим завданням 

дослідження, що обумовлені логікою наукового пошуку. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатку. Загальний обсяг дисертації становить 219 

сторінку, з них основного тексту – 193 сторінок. Список використаних джерел 

включає 138 найменувань і займає 11 сторінок. Додаток складається із 2 

сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

1.1. Міжнародно-правове регулювання економічної інтеграції держав 

 

Міжнародне право з розвитком людства постійно трансформувалося із 

«права війни» у «право миру», «право співпраці» для розв’язання основних 

суперечностей міжнародних відносин відповідних епох. На сучасному етапі 

розвитку для подолання основної суперечності сучасних міжнародних відносин 

– нерівномірного економічного розвитку держав світу, – міжнародне право має 

стати «правом економічної співпраці та розвитку». 

Ситуацію, що склалася, ускладнюють дві взаємопротилежні тенденції. З 

одного боку, економічно розвинені держави намагаються зберегти за собою 

лідерство та привілейований стан у міжнародних відносинах, «не допустити 

об’єднання варварів» [1, с. 54], а з іншого боку, країни, що значно поступаються 

рівнем власного економічного розвитку – зайняти гідне місце в міжнародних 

відносинах, забезпечити собі право на розвиток та реалізацію власної 

правосуб’єктності у повному обсязі  

На нашу думку, саме виокремлення міжнародного економічного права в 

системі міжнародного права є тим шляхом, прямуючи яким, можливо 

врегулювати відносини між державами й іншими суб’єктами міжнародного 

права в галузі економічних відносин, а світова спільнота зможе розв’язати 

основну суперечність сучасних міжнародних відносин, яка за умов поглиблення 

міжнародного розподілу праці, неоднаковості й обмеженості природних, 

кліматичних та інших ресурсів, починає дедалі чіткіше виявлятися та впливати 

на відносини між країнами. Однією з передумов на цьому шляху є проблема 

належного та дієвого юридичного оформлення економічної співпраці держав, 

завдяки якій можна сподіватися на взаємовигідний перерозподіл капіталів і 

прибутків у світі. 

Слід зазначити, що історично взаємини між цивільно-правовими 
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суб’єктами були першою сферою регулювання міжнародних економічних 

відносин. Однак їхнє виникнення викликало потребу у другій сфері 

регулювання – міжнародно-правовій, – вихідним елементом походження якої 

було визначення правового статусу іноземного купця – приватної особи, що 

вперше передбачалося ще угодами між давньогрецькими містами-полісами [2, 

с. 25]. Саме питання правового статусу іноземців були головними в регулюванні 

торговельних відносин між державами впродовж тривалого проміжку часу, до 

початку формування централізованих держав. 

На цьому етапі, коли нації починають конкурувати між собою, участь 

держав у регулюванні міжнародних економічних відносин стрімко 

розширюється, держави починають активно займатися міжнародною торгівлею 

та платежами. Як зазначають французькі дослідники, «приватний порядок у 

галузі міжнародних торговельних відносин, що був звичним раніше, поступився 

системі, у якій держава стала все більш проникаючою» [3, р. 5]. 

Такий розвиток міжнародної торгівлі дозволяє нам до певної мірі провести 

паралель із розвитком судноплавства. «Володарка морів» упродовж багатьох 

віків – Велика Британія – починала із приватної ініціативи – акціонерних 

компаній, які, одержавши королівський патент, займалися корсарством, однак з 

розвитком держави та її зміцненням було створено потужний державний 

військовий флот. 

Процес історичного формування зон вільної торгівлі можна умовно 

розділити на п’ять етапів. На першому етапі (кінець XV – початок XIX ст.) 

поширені спочатку ідеї про вільну торгівлю змінилися протекціоністською 

політикою до кінця цього періоду. Саме в зазначений період держави Європи з 

метою регулювання торговельних відносин одна за одною починають 

користуватися заходами податкового, фінансового та політичного характеру. Ці 

заходи, як частина політики протекціонізму, ухвалювалися за допомогою низки 

національних законів. 

Наступний етап розпочинається із середини XIX ст., коли почала активно 

здійснюватися економічна інтеграція держав. Прикладами таких інтеграційних 
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об’єднань можуть слугувати Пруссько-німецький митний союз 1834 р., 

утворений у 1852 р. митний союз між Австро-Угорщиною та Князівством 

Ліхтенштейн і митний союз 1865 р. між Французькою Республікою та 

Князівством Монако. Ці союзи мали мало спільного із сучасними митними 

союзами, оскільки їхнє створення було спрямоване лише на взаємне зниження 

мит на низку товарів, а угоди містили мінімальний перелік прав й обов’язків 

сторін. Перераховані вище, а також інші торгово-економічні об’єднання, 

засновані на регіональних торгових угодах держав, існували аж до Першої 

світової війни. 

Одночасно із завершенням Першої світової війни починається новий, 

третій, етап в історичному розвитку зон вільної торгівлі, коли на їхній основі 

почали утворюватися нові інтеграційні економічні блоки з великим обсягом 

правового регулювання. 

Четвертий етап розпочався після закінчення Другої світової війни, коли 

створення торгово-економічних союзів почало відбуватися стрімкіше і 

характеризувалося двома аспектами: великою кількістю держав – учасниць 

інтеграційного об’єднання і вищим рівнем інтеграції порівняно з довоєнним 

періодом. 

Нарешті, сучасним етапом в історії формування зон вільної торгівлі можна 

вважати період із середини 80-х рр. минулого століття і донині. Цей етап 

характеризується створенням СОТ, появою таких інтеграційних об’єднань, як 

ЄС та інших, значним розширенням змісту угод про створення зон вільної 

торгівлі, які тепер регулюють питання руху товарів, послуг, робочої сили і 

капіталів, питання створення сприятливого інвестиційного клімату, трудової 

міграції, взаємодії у сфері екології та впливають на формування національного 

законодавства держав – учасниць таких угод. 

Після найглибших криз 30-х рр. ХХ ст., що сколихнули практично увесь 

світ, і внаслідок деформацій, викликаних Другою світовою війною, світове 

господарство виявилося розбалансованим. Країни вплутувалися в торгові війни, 

підняв голову торговий протекціонізм, нагромаджувалися валютні обмеження. 
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Крім того, багато інструментів міжнародного спілкування почали відриватися 

від того ґрунту, на якому вони виросли та зміцніли, перетворюючись у 

самостійну економічну силу. 

У цих умовах до середини XX ст. поступово виникло розуміння того, що 

світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без якихось спільних 

для усіх країн механізмів координації й управління. На мікрорівні фірми почали 

активніше створювати вертикальні схеми управління і поступово переростали у 

транснаціональні корпорації. На макрорівні буквально впродовж десятиліття 

виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій із 

мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком, запобігати 

виникаючим дисбалансам і надавати країнам у разі потреби всебічну підтримку. 

Саме тоді й розпочався активний процес регіональної економічної інтеграції. 

Не менш амбітним стало бажання світового співтовариства створити 

спеціалізовану установу ООН – Міжнародну організацію торгівлі (MOT), яка б 

разом із Бреттон-Вудськими установами займалася проблемами міжнародної 

торговельно-економічної співпраці. 

Проект Статуту MOT своїм змістом виходив за межі проблем світової 

торгівлі, охоплюючи правила найму на роботу та обмежувальної торговельної 

практики, правила міжнародних інвестицій та торгівлі послугами, угоди з 

окремих видів товарів тощо. Хоч у березні 1948 р. в Гавані на Конференції ООН 

із проблем торгівлі та зайнятості Статут MOT був затверджений, надалі його 

ратифікація деякими національними законодавчими органами виявилася 

неможливою. MOT, фактично, припинила існування, так і не розпочавши своєї 

діяльності. 

Ще до того, як Статут MOT був остаточно затверджений, 23 країни 

вирішили провести у 1946 р. переговори з метою зниження та закріплення 

митних тарифів. Друга світова війна щойно закінчилася, тому вони хотіли 

якомога швидше стимулювати лібералізацію торгівлі й розпочати виправлення 

важкої спадщини протекціоністських заходів, що залишалися із 30-х рр. ХХ ст. 

Ці ж країни домовилися також щодо виконання деяких торговельних правил, 
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які були передбачені проектом Статуту MOT. Це, на їхню думку, мало 

гарантувати захист тарифних знижок, щодо яких вони узгодили свої позиції. 

Саме цей пакет торговельних правил став відомим під назвою Генеральна 

угода з тарифів і торгівлі. Вона набрала чинності 1 січня 1948 р. Згадані 23 

країни стали членами – засновницями ГАТТ (офіційно «сторонами-

учасницями»), яка організаційно почала діяти як постійна конференція держав-

членів. З 1948 до 1994 р. ГАТТ запроваджувала правила і відігравала провідну 

роль у світовій торгівлі, визначаючи принципи та правові норми, якими мають 

керуватися під час торговельних стосунків держави-учасниці. 

Започаткований у межах ГАТТ процес лібералізації світової торгівлі та 

створення системи міжнародних економічних відносин, побудованих на 

узгоджених правилах, надав поштовху процесу створення міждержавних 

інтеграційних об’єднань на основі багатосторонніх політичних угод. Із другої 

половини XX ст. внаслідок швидкого економічного розвитку провідних 

індустріальних країн й удосконалення засобів міжнародного транспорту та 

зв’язку відбувся бурхливий розвиток міжнародної торгівлі товарами і 

послугами. Слід зосередити увагу на ст. XXIV ГАТТ, яка дозволяла державам 

здійснювати тіснішу регіональну економічну інтеграцію ніж та, що була 

передбачена загальними положеннями Угоди. Шляхами та правовою формою 

такої інтеграції було визначено зони вільної торгівлі та митні союзи. 

Ефективність цього рішення була доведена десятиріччями практичної 

діяльності держав. До аналізу зазначених положень ГАТТ ми повернемося 

нижче. 

Міжнародна торгівля стала дедалі більше доповнюватися різноманітними 

формами міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, робочої сили і 

технології), внаслідок якого через кордони почали переміщуватися вже не 

тільки готові товари, але і фактори їхнього виробництва. Прибуток, закладений 

у ціні товару, дедалі більше став створюватися не тільки в рамках національних 

кордонів, але і поза їхніми межами. 

Отже, поступово міжнародно-правове регулювання стає визначальною та 
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необхідною основою цивільно-правових відносин. З розвитком міжнародних 

економічних відносин політичного характеру зростає кількість двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних економічних договорів, розширюється коло 

міжнародних економічних організацій, що ухвалюють чисельні документи, які 

належать до цієї галузі міжнародного співробітництва, постає питання про 

формування міжнародного економічного права. Своєрідним поштовхом до 

виокремлення такої галузі міжнародного права стали прийняті ЮНКТАД у 

1964 р. Принципи міжнародних торговельних відносин та торговельної 

політики, що сприяють розвитку, а також ухвалена у 1974 р. Генеральною 

Асамблеєю ООН тріада документів про встановлення нового міжнародного 

економічного порядку (НМЕП) – Декларація про встановлення нового 

міжнародного економічного порядку, Програма дій зі встановлення 

міжнародного економічного порядку та Хартія економічних прав та обов’язків 

держав. У зв’язку із прийняттям цих документів у 60-х та 70-х рр. значно 

активізувалися правові дослідження з розробки концепції міжнародного 

економічного права, що раніше привертали увагу лише окремих авторів. Однак 

ця концепція і донині викликає дискусії розмаїттям підходів і колом спірних 

питань. 

Суперечки розпочинаються з питання самого існування такої галузі 

міжнародного права, не існує одностайної думки про час її формування, про 

спосіб віддзеркалення в цій галузі принципів і цілей НМЕП та виокремлення у 

зв’язку із цим такої галузі, як право економічного розвитку, що має стати 

міжнародним економічним правом компенсаційного та реформаторського 

характеру. Дотепер не вщухають дискусії про міжнародне економічне «м’яке» 

право, у зв’язку з тим, що у становленні цієї галузі особлива роль належить 

допоміжним джерелам міжнародного права – резолюціям міжнародних 

організацій. Однак із багатьох спірних моментів, зважаючи на цілі цього 

дисертаційного дослідження, першочергове значення має питання зони вільної 

торгівлі та її співвідношення з вільною економічною зоною. 

Проблема ускладнюється ще й тим, що на сучасному етапі не існує чіткого 
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міжнародно-правового визначення зони вільної торгівлі також й у доктрині. 

Це питання стало одним з аспектів проблеми співвідношення 

міжнародного публічного та міжнародного приватного права, з якої у правовій 

літературі дослідники зайняли різні позиції. Проте саме в галузі міжнародних 

економічних відносин ця проблема залишається найбільш дискусійною та 

складною. Це пов’язано зі складністю та багатогранністю таких відносин як за 

структурою, так і за суб’єктами, що беруть у них участь. Зазначені відносини 

здійснюються на тісно взаємопов’язаних міжнародно-правовому та цивільно-

правовому рівнях, а також на рівні діагональних відносин між державами та 

цивільно-правовими суб’єктами. Учасниками цих відносин є, поруч із 

державами та міжнародними економічними організаціями, приватні особи, різні 

підприємства й організації, дедалі більшу роль відіграють транснаціональні 

корпорації (ТНК), на прикладі яких часто побудовано аргументацію 

розширення кола суб’єктів міжнародного економічного права. 

Багато в чому таке становище саме в цій галузі пояснюють потребою 

відшукати нові правові інструменти регулювання в умовах нестабільності 

міжнародних економічних відносин, необхідності їхньої демократизації, 

втілення в життя програми НМЕП. 

Специфіка та стан міжнародних економічних відносин багато в чому 

обумовлені тим, що традиційне, класичне розмежування міжнародного права та 

міжнародного приватного права, як частини системи внутрішньодержавного 

права, яке є сукупністю норм, що регулюють цивільно-правові відносини з 

міжнародним елементом, не одержало найбільшої підтримки та не стало 

домінуючим напрямом, хоч і було широко розповсюдженим.  

Уперше в радянській правовій науці ідея виокремлення «системи норм, що 

регулюють світогосподарські відносини», була запропонована В. Корецьким, 

який висунув концепцію міжнародного господарського права, що розумілося 

ним як комплексна правова дисципліна, яка передбачає міжнародно-правове та 

цивільно-правове регулювання. При цьому першочергове значення в 

регулюванні світогосподарських зв’язків В. Корецький відводив принципам 
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міжнародного публічного права, що мало важливе значення для формування 

радянської концепції міжнародного економічного права. Концепція зони вільної 

торгівлі, а також режим вільної торгівлі розглядались як окремий інститут 

міжнародного економічного права [4]. 

У 1946 р. з концепцією міжнародного публічного цивільного права 

виступив І. Перетерський, який відносив до цієї галузі права регулювання 

міждержавних відносин у галузі кредитів, руху товарів, транспорту, валютних 

відносин, спільної економічної діяльності. Учений розглядав міжнародне 

публічне цивільне право не як звичайне цивільне право, а як міждержавне 

право, що завдало суттєвого впливу на подальший розвиток правової думки в 

цій галузі. Зони вільної торгівлі в цьому випадку є вираженням свободи волі 

держав та спрямовані на встановлення режиму вільної торгівлі між цивільними 

суб’єктами зазначених держав [5]. 

У наступні роки тривалий час у радянській правовій науці основна увага 

приділялася дослідженню специфіки правового регулювання міжнародних 

економічних відносин між державами – членами Ради економічної 

взаємодопомоги (РЕВ), причому спостерігалися різні підходи до розмежування 

міжнародно-правового та цивільно-правового регулювання. На важливості 

дослідження проблем міжнародного економічного права як галузі міжнародного 

права наголошували Г. Тункін [6], Г. Бувайлик [7], Є. Усенко [8], Б. Ашавський 

[9], М. Богуславський [10]. Фактично, РЕВ став класичним прикладом шляху до 

створення зони вільної торгівлі з ознаками економічно-політичного союзу. 

У своїх роботах це питання досліджували й такі іноземні дослідники, як 

Г. Шварценбергер [11], П. В. ван Темаат [12], Я. Броунлі [13]. Як галузь 

міжнародного публічного права розглядає міжнародне право економічного 

співробітництва B. Леві [14]. Разом із тим, достатньо широкого 

розповсюдження набув й інший підхід. Як зауважує Ф. Роеслер [15], за ідеєю, 

відповідно до якої держави – окремі піраміди – встановлюють зв’язки одна з 

одною з усіх важливих питань лише на рівні верхівок, тобто шляхом укладання 

міжнародних угод, у правовій думці виникла ідея про все зростаючу роль 



 

 

36 

 

транснаціональних відносин, одним із піонерів якої був Ф. Джессеп із його 

книгою «Транснаціональне право» (1958 р.). 

Дійсно, у зазначеної теорії з’явилося чимало послідовників, що 

дотримувались ідеї відмови від традиційного розмежування міжнародно-

правового та цивільно-правового регулювання, та виокремлення, у зв’язку із 

цим, нової галузі права, що складалася з комплексу норм, які застосовуються 

при регулюванні міжнародних економічних відносин без урахування існування 

двох систем права – міжнародного та національного. Предметом регулювання 

такої галузі є відносини між усіма учасниками міжнародного економічного 

обігу.  

Прикладом такого підходу може стати підхід Є. Пітерсмана, який вважає, 

що «міжнародне економічне право є конгломератом приватного права 

(включаючи lex mercatoria та транснаціональне комерційне право), 

внутрішньодержавного права (охоплюючи колізійні норми) та публічного 

міжнародного права (включаючи наднаціональне інтеграційне право ЄЕС) з 

розмаїттям двосторонніх і багатосторонніх угод, «вторинного права», 

створеного міжнародними організаціями, джентльменських угод, розпоряджень 

центральних банків, декларацій принципів, резолюцій, рекомендацій, 

звичаєвого права, загальних принципів права, парламентських актів, декретів 

уряду, судових рішень і комерційних звичаїв» [16]. 

При цьому автор, відзначаючи існування й іншого підходу, зауважує, що 

історія міжнародного права доводить: більша частина міжнародного 

економічного права від самого початку визначалася приватним правом, і 

догматичне обмеження класичного права народів державами, як єдиними 

суб’єктами міжнародного права, дедалі більше перекривається визнанням 

міжнародних прав та обов’язків приватних осіб у галузі прав людини, у ЄЕС, у 

міжнародному трудовому праві, у проектах кодексів ТНК, лінійних 

конференцій тощо. Поряд з аргументацією конгломеративної теорії 

міжнародного економічного права, побудованій на твердженні про розширення 

кола суб’єктів міжнародного права, багато авторів використовують такий 
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аргумент, як тісний взаємозв’язок і переплетіння міжнародно-правових та 

цивільно-правових відносин, що зумовлює, на їхню думку, необхідність 

нерозривного регулювання міжнародних економічних відносин на двох рівнях.  

Так, вихідним для автора «Міжнародного економічного права» в шести 

томах Ф. Ловенфельда було твердження про те, що у міжнародному праві (а, 

можливо, і в праві взагалі), відмінностей між приватною та публічною 

сторонами в реальності не існує. Неможливо консультувати чи захищати 

приватних суб’єктів без розуміння повноважень та обмежень уряду, як 

неможливо і консультувати уряд без розуміння того, яким чином діють приватні 

компанії та їхні об’єднання [17]. 

Схожа аргументація використовувалась Я. Гіласом, який вважає, що 

міжнародне та внутрішньодержавне право – природні партнери в міжнародному 

економічному праві, предметом регулювання якого є міжнародні економічні 

відносини як між державами, так і між суб’єктами внутрішньодержавного 

права. На його думку, внаслідок інтенсифікації регулювання міжнародним 

правом міжнародних економічних відносин ми стаємо свідками не лише появи 

міжнародного економічного права, а й поступової трансформації всього 

міжнародного публічного права, та доходимо висновку, що його межі стають 

менш чіткими, а тенденція до розширення кола суб’єктів міжнародного права 

постає в новому світлі [18]. 

Ряд авторів, зокрема А. Чернявський та О. Чунаєва, стверджують, що є 

необхідним нетрадиційний підхід до створення галузі права, яка покликана 

стабілізувати міжнародні економічні відносини, забезпечити реалізацію 

програми НМЕП [19, 20]. Висловлюється думка, що всі намагання побудувати 

НМЕП ризикують зазнати поразки, якщо у правовому підході до неї буде 

збережений основний акцент на позиції держав як єдиних суб’єктів 

міжнародного права з допуском до цього виключного клубу міжнародно-

правових суб’єктів лише міжнародних організацій. Іншим прикладом може 

слугувати думка Д. Карро, який вважає: міжнародне економічне право, що 

володіє інструментами міжнародного публічного та міжнародного приватного 
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права, їхніми правовими джерелами, які сукупно становлять більшу силу, та 

таке, що визнає могутність приватної економіки – реально діючих суб’єктів 

міжнародного економічного обігу, буде протистояти кризовому стану 

міжнародних економічних відносин [21]. 

М. Булаїч закликає боротися за всеохоплююче міжнародне економічне 

право «проти реакційних сил, що окопалися під прикриттям класичного 

міжнародного права та інших традиційних галузей права», оскільки ми маємо 

справу з «революційними метаморфозами міжнародних економічних відносин і 

лише таке право в змозі віддзеркалювати нові умови, що зазнали змін» [22]. 

Незалежно від обґрунтування пропозицій про створення такого 

всеохоплюючого, конгломеративного міжнародного економічного права, 

наслідки такого підходу неоднозначні. Вони полягають у змішуванні різних 

систем права – міжнародного і національного, об’єднанні різнорідних суб’єктів 

і правових норм, що мають різну правову природу. Це веде до порушення 

повноти суверенної влади держави в регулюванні відносин між суб’єктами 

національного права й у визначенні правового режиму діяльності іноземних 

фізичних і юридичних осіб на своїй території, оскільки ставить їх на один 

щабель відносин. Разом з тим, саме ці питання від самого початку входили до 

сфери влади суверена, складали основний зміст міжнародних економічних 

угод.  

Широке розповсюдження ідей створення нетрадиційного комплексу норм 

для регулювання міжнародних економічних відносин віддзеркалює бажання 

багатьох авторів урахувати характерний для цієї галузі відносин взаємозв’язок і 

взаємодію міжнародного приватного та міжнародного публічного права (у 

цьому випадку – його галузі – міжнародного економічного права). Однак чітке 

розмежування не унеможливлює вивчення різнорідних відносин і методів 

регулювання, їхньої взаємопов’язаності та взаємодії. У зв’язку із цим викликає 

зацікавленість концепція, запропонована Ф. Мадлом, який, аналізуючи 

розвиток правового регулювання міжнародних економічних відносин, 

зауважує: зведення правових положень, що регулюють міжнародні економічні 
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відносини держави, формує взаємопов’язану комплексну галузь права, з 

наукового погляду автономну дисципліну, яку можна визначити як право 

міжнародних економічних відносин. Учений вважає, що симбіозна присутність 

елементів різних галузей права та їхнє взаємообумовлене функціонування 

створюють ту специфіку регулювання, яка фактично і є новою якістю, що 

відрізняється від спільності норм спеціальних галузей права [23, р. 146–150]. 

У широкому сенсі визначення «право міжнародної торгівлі» може 

використовуватись як загальний опис правового режиму міжнародних 

торговельних відносин. Іншими словами, це весь масив приписів, що належать 

до права і стосуються міжнародної торгівлі (міжнародних і національних, 

публічно-правових та приватно-правових, матеріальних і колізійних, загальних 

та спеціальних тощо). У тому ж сенсі іноді застосовують низку інших термінів, 

які зазначалися вище (міжнародне економічне право, міжнародне господарське 

право, міжнародне торгове право, транснаціональне право тощо), причому 

використовуються вони навіть частіше, ніж поняття «право міжнародної 

торгівлі» [24]. 

Більш розповсюдженим є внесення до категорії «право міжнародної 

торгівлі» лише приватно-правових норм. Питання про зміст терміна, що 

розглядається, постало у процесі створення Комісії ООН із права міжнародної 

торгівлі (ЮНСІТРАЛ; від англ. United Nations Commission on International Trade 

Law, UNCITRAL), заснованої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 

грудня 1966 р. Відповідно до резолюції, метою комісії є сприяння прогресивній 

гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі. У доповіді Генерального 

секретаря ООН, представленій ХХІ сесії Генеральної Асамблеї ООН, на якій 

було прийнято рішення про створення ЮНСІТРАЛ [25], право міжнародної 

торгівлі визначено як «сукупність норм, що регулюють торгові відносини 

приватно-правового характеру, які зачіпають різні держави» [26]. 

Як приклад питань, що належать до права міжнародної торгівлі, називали, 

зокрема, міжнародну купівлю-продаж, обігові документи, страхування, 

перевезення товарів різними видами транспорту, промислову власність та 
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авторське право, торговий арбітраж тощо. У поняття, що розглядається, також 

входять як норми міжнародних конвенцій із відповідних питань, так і відповідні 

положення національних правових систем. Якщо виходити з методів 

регулювання, то право міжнародної торгівлі містить і матеріально-правові та 

колізійні норми. Сюди ж слід відносити процесуальні норми, що регламентують 

діяльність комерційного арбітражу. 

За такого розуміння права міжнародної торгівлі до нього не належать 

національні приписи в галузі регламентації зовнішньоекономічної діяльності 

(ліцензування, митне регулювання тощо), а також правила міжнародних угод, 

що стосуються міждержавних відносин у сфері світогосподарських зв’язків 

(таких як Генеральна угода з торгівлі та тарифів – ГАТТ), Римський договір про 

створення ЄЕС, двосторонні торгові відносини тощо), оскільки відносини, що 

регулюються ними, не віднесені до галузі міжнародного приватного права. 

У разі внесення до поняття права міжнародної торгівлі національних норм 

не може бути залишене осторонь питання, які саме норми маються на увазі: або 

лише спеціальні приписи із зовнішньоекономічної діяльності, або ж також і 

загальні положення, що теж застосовуються до внутрішньогосподарських 

операцій. Як відомо, питома вага вищезазначених спеціальних приписів у 

загальному обсязі нормативних актів, що розповсюджуються на 

зовнішньоекономічну сферу, відносно невелика. Переважають загальні норми, 

які, безумовно, не можуть ігноруватися у процесі розвитку нормативної 

регламентації світогосподарських зв’язків. Разом з тим, віднесення таких норм 

до права міжнародної торгівлі веде до того, що його межі стають занадто 

невизначеними. Одні і ті ж самі правила поведінки виявляються внесеними до 

різних галузей національного права (якщо, звичайно, ставитися до права 

міжнародної торгівлі як до галузі національного права, що саме по собі 

дискусійним). 

Якщо звернутися до цілей, для яких було сформульовано вищенаведене 

визначення з доповіді Генерального секретаря ООН, то цілком правомірним 

буде висновок, що воно мало на меті окреслити коло приватно-правових норм, 
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які регулюють певну галузь відносин – міжнародну торгівлю, маючи на увазі 

необхідність зближення та уніфікації таких норм, а не завдання суворого 

встановлення їхнього місця в межах багатьох існуючих правових систем. 

Останнє завдання взагалі може бути досягнуте винятково в теоретичному 

сенсі, оскільки групування юридичних норм за галузями в різних національних 

системах права може суттєво різнитися. За такого підходу дуже важливе не те, 

є ці норми загальними чи спеціальними, а сам їхній зв’язок із предметом 

регулювання, юридична регламентація якого потребує удосконалення. 

В іноземній правовій літературі можна також зустріти і вужче розуміння 

терміна «право міжнародної торгівлі» (іноді з додаванням до нього визначення 

«автономне»), за якого до його джерел відносять лише міжнародні конвенції та 

типові закони, що розробляються на міжнародному рівні як праобраз 

національних нормативних актів, а також міжнародні торговельні звичаї. При 

цьому цей термін іноді трактують у дусі теорії lex mercatoria. 

З огляду на зазначене вище, можемо зробити висновок, що правове 

регулювання зони вільної торгівлі належить до сфери дії міжнародного 

економічного права як окремої галузі міжнародного публічного права (за іншою 

класифікацією – міжнародного торгового права), тоді як бенефіціаром за цими 

міжнародними договорами є фізичні та юридичні особи договірних держав.  

 

1.2. Поняття зони та режиму вільної торгівлі в сучасному міжнародному 

праві 

 

Особливості здійснення економічної інтеграції визначаються культурою 

країн, геополітичним становищем, історією тощо, але однозначно можна 

стверджувати, що міжнародна економічна інтеграція – це розвиток міжнародних 

відносин і зближення країн, за якого процес їхнього господарсько-політичного 

об’єднання відбувається на основі міжнародного поділу праці та здійсненні 

узгодженої міждержавної торговельно-економічної політики [27]. 

Не існує виключного переліку інтеграційних моделей у світі, адже такий 
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перелік обумовлюється не лише теорією міжнародних економічних відносин 

або нормами міжнародного права, але і моделями практичного співіснування 

держав, ведення ними торгівлі й іншими, доволі практичними аспектами 

їхнього співіснування. Усе ж основними формами міжнародної економічної 

інтеграції є: 

1. Зони вільної торгівлі. Власне цьому аспекту економічної інтеграції 

держав, як одному з основних та найбільш розповсюджених, і присвячене наше 

дослідження. Зона вільної торгівлі – це найпростіша форма інтеграції, за якої діє 

особливий пільговий торговельний режим для інтегрованих держав. Така 

інтеграція характеризується скасуванням торгових обмежень, внутрішнього 

мита тощо. Важливим тут є те, що держави колегіально визначають окремі 

митні території та митні особливості їхнього співіснування, встановлюють 

режим економічних відносин із третіми країнами, вводять певні особливості та 

спрощення для торговельних відносин між собою тощо.  

2. Митні союзи. Основна характеристика митного союзу – це усунення 

внутрішніх тарифів і введення спільного зовнішнього у здійсненні торгівлі й 

експортно-імпортних операцій. З назви зрозуміло, що держави-члени мають 

спільний митний контроль, єдність митної території, однаковий торговельний 

режим щодо третіх країн, загальні митні тарифи, єдині заходи нетарифного 

регулювання, уніфіковану систему оподаткування експортно-імпортних 

операцій, спільні методи управління національним господарством.  

3. Зони преференційної торгівлі. Ключовим тут є особливий торговельний 

режим. Країни-члени знижують взаємні тарифи на імпорт товарів, зберігаючи 

рівень тарифів у торгівлі із третіми країнами. До інших особливостей належать 

пільгове кредитування та страхування зовнішньоекономічних операцій, 

технічна та фінансова допомога тощо.  

4. Спільний ринок. Досить комплексна форма міжнародної економічної 

інтеграції, включає в себе як вільну торгівлю, так і митний союз, вільне 

переміщення товарів і послуг, робочої сили, капіталу. Фактично формується 

спільний ринковий простір. Прикладом такої інтеграції є Європейський Союз.  
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5. Валютний союз. З назви зрозуміло, що валютний союз передбачає 

здійснення єдиної валютно-фінансової політики, що, зі свого боку, означає 

введення в обіг єдиної валюти, створення єдиного емісійного центр-банку, 

єдину політику в банківській та фінансовій сферах.  

6. Політичний союз. Вважається найвищим ступенем регіональної 

інтеграції. Це, власне, перетворення єдиного ринкового простору в економічно 

та політично цілісне утворення. Фактично означає створення 

багатонаціонального суб’єкта міжнародного права, який здійснює свою 

зовнішню політику та діє в міжнародному праві від імені інтегрованих 

суб’єктів. Так держави-члени політичного союзу значним чином обмежують 

власний суверенітет на користь цілісного інтеграційного об’єднання. 

Водночас слід зауважити, що вітчизняна наука міжнародного права 

практично не приділяє уваги питанням правового регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі. При цьому слід зважати на те, що 

дослідженням зон вільної торгівлі займаються переважно не фахівці з 

міжнародного права, а фахівці-економісти, і, насамперед – фахівці з 

міжнародних економічних відносин. Однак як серед юристів, так і серед 

економістів не існує загальновизнаного визначення зони вільної торгівлі. 

Це викликано, насамперед, новизною зазначеного явища у міжнародних 

економічних відносинах країн із перехідною економікою, що, на перших етапах, 

завжди призводить до лінгвістичної невизначеності. Різні автори приводять цілі 

синонімічні ряди термінів, що, на їхню думку, мають однакове значення, чи 

стосуються різних виявів одного і того ж явища. Так, один із таких переліків 

містить понад двадцять синонімічних, на думку авторів, термінів:  

«Митна зона 

Безмитна зона 

Безмитна експортна промислова зона 

Експортна вільна зона 

Експортна промислова вільна зона 

Експортна промислова зона 
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Зовнішньоторговельна зона 

Вільна економічна зона 

Вільна експортна промислова зона 

Вільна експортна зона 

Вільна виробнича зона 

Зона вільної торгівлі 

Промислова експортно-виробнича зона 

Промислова вільна зона 

Зона стимулювання інвестицій 

Зона спільних підприємств 

Maquiladora 

Привілейована експортна зона 

Спеціальна економічна зона 

Безмитна вільна торговельна зона 

Безмитна зона 

Зона спільного підприємництва» [28, с. 8]. 

Як свідчить перелік, автори не бачать відмінностей між терміном зона 

вільної торгівлі та іншими наведеними термінами, зокрема терміном 

зовнішньоторговельна зона. Серед поданих вище термінів, на нашу думку, в 

Україні найбільш прийнятним є термін зона вільної торгівлі з таких міркувань. 

На практиці термін зона вільної торгівлі ми зустрічаємо в міжнародних 

угодах. Як приклад можна навести ст. 25 Угоди про асоціацію між Україною, з 

одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, за якою «Сторони 

поступово створюють зону вільної торгівлі» [29] та Договір про зону вільної 

торгівлі [30] від 18 жовтня 2010 р., укладений між державами – учасницями 

СНД. Термін вільна торгівля зустрічається і в низці інших міжнародних угод, 

наприклад, у Central European Free Trade Agreement (CEFTA) «1. The Parties shall 

gradually establish a free trade area …» [31] (пер.: Сторони поступово створять 

зону вільної торгівлі). 



 

 

45 

 

Таким чином, ми переконалися, що термін зона вільної торгівлі, а, 

відповідно, і термін вільна торгівля застосовують у міжнародних угодах, які 

регулюють економічну співпрацю держав. Це дозволяє нам зробити висновок, 

що зона вільної торгівлі створюється на підставі міжнародного договору та 

охоплює митну територію двох чи більше держав. Інакше кажучи, створення та 

функціонування зон вільної торгівлі підпадає під сферу регулювання 

міжнародного права. 

Усі інші запропоновані авторами терміни, на наш погляд, є різновидами 

вільної економічної зони чи спеціальної економічної зони. Таке розмаїття 

термінів викликане насамперед тим, що вільні економічні зони мають різну 

спрямованість і, з огляду на це, різні назви (метою створення зони може бути 

стимулювання експорту, заохочення іноземних інвестицій, розвиток 

виробництва тощо). 

Аналогічних висновків можна дійти при проведені системного аналізу 

таких нормативних актів: Закону України «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» № 2673-12 від 13 

жовтня 1992 р. [32], Закону України «Про спеціальну (вільну) економічну зону 

«Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» 

№ 1607-14 від 23 березня 2000 р. [33], Закону України «Про спеціальні 

економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій 

області» № 356-14 від 24 грудня 1998 р. [34]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальна (вільна) 

економічна зона є частиною території України, на якій встановлюються і діють 

спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і 

дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони 

запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові й інші умови 

економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є залучення 

іноземних інвестицій і сприяння їм, активізація спільно з іноземними 
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інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів, 

результатів робіт і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної 

продукції та послуг, залучення й упровадження нових технологій, ринкових 

методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення 

використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-

економічного розвитку України. 

На іншому суттєвому моменті вільної економічної зони фокусується 

визначення, що міститься у Спеціальному додатку D Міжнародної конвенції 

про спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 р.: «вільна зона – 

частина території Договірної Сторони, у межах якої розміщені на ній товари 

зазвичай розглядаються як такі, що перебувають за межами митної території 

настільки, наскільки це стосується ввізних мит і податків» [35]. 

З огляду на це територія зони вільної торгівлі спеціальним законодавством 

фактично вилучена з митної території держави розташування такої зони з метою 

створення привабливіших для потенційних інвесторів умов. 

Однак, намагаючись об’єднати зони вільної торгівлі та вільні економічні 

зони одним визначенням, деякі фахівці вводять класифікацію вільних 

економічних зон залежно від того, територію скількох держав охоплює зона, і 

поділяють їх на мононаціональні, розташовані на території однієї держави та 

діючі за її законами, й інтернаціональні (міжнародні), що охоплюють територію 

групи держав і діють за загальними для них правилами. Саме до другої групи і 

відносять такі фахівці зони вільної торгівлі [36, с. 15].  

Однак, на наш погляд, така класифікація є поверхневою, оскільки не 

враховує такі суттєві критерії, як територія зони (зокрема, чи є вона частиною 

митної території держави, чи вилучена з митної території держави спеціальним 

законодавством, чи повністю збігається з митною територією держави), мета 

створення зони (усунення тарифних та нетарифних бар’єрів на шляху товарів чи 

заохочення інвестицій до визначеної частини території держави) та коло 

бенефіціарів (режим зони вільної торгівлі розповсюджується лише на відносини 

між державами-учасницями угоди, а перевагами вільної економічної зони 
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можуть користуватись усі інвестори, що відповідають кваліфікаційним 

вимогам). 

Певною мірою точку зору фахівців, що відстоюють існування 

інтернаціональних (міжнародних) вільних економічних зон може підтвердити 

створення в 1975 р. між сирійським селищем Насиб і йорданським селищем 

Джабер Сирійсько-йорданської вільної промислової зони (СЙВПЗ), загальною 

площею 4 млн кв. км. Основним документом, регламентуючим створення та 

функціонування зони, стала Угода про створення Компанії СЙВПЗ, був також 

розроблений спеціальний правовий режим зони та правовий режим інвестицій у 

зоні [36, с. 41]. Угода про створення Компанії СЙВПЗ не є міждержавним 

договором. Вона має бути віднесена до сфери регулювання національного та 

міжнародного приватного права, оскільки за змістом її можна визначити як 

установчі документи спільного підприємства за участі держави. На наш погляд, 

зазначений приклад ще раз підкреслює принципову відмінність між вільними 

економічними зонами та зонами вільної торгівлі за зазначеними критеріями.  

З огляду на подане вище, вважаємо неправильним віднесення зон вільної 

торгівлі до вільних економічних зон. Таке змішування понять призводить лише 

до зайвої плутанини й ускладнення визначення терміна зона вільної торгівлі. 

Окремі автори до прототипів зон вільної торгівлі та вільних економічних 

зон відносять «вільні міста» та порти з безмитним режимом торгівлі, зокрема 

«Порто-франко» в м. Одеса 1819–1859 рр. [36, с. 192]. 

Вивчення історії формування поняття «вільне місто» дозволяє нам 

стверджувати, що процес формування «вільних міст» розпочався ще за часів 

феодального середньовіччя, коли цей термін застосовували для визначення міст, 

що користувалися самоврядуванням. Першим із відомих «вільних міст» був 

Новгород Великий. Крім цього, яскравим прикладом вільних міст були 

ганзейські міста – Вісбі, Любек, Бремен, Гамбург, Данциг. Однак усі ці вільні 

міста визнавали, хоча деякі лише формально, існування над ними верховної 

влади (Київський князь, Імператор і т. ін.). Зважаючи на це, можна зробити 

висновок, що згадані вільні міста були подібними до відокремлених 
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адміністративно-територіальних одиниць у складі тогочасних держав та можуть 

розглядатися як прототип вільних економічних зон. 

Водночас на на початку ХІХ ст. виник новий різновид вільних міст. Вартим 

уваги юридичним фактом було створення вільного міста Кракова, правовий 

статус якого був закріплений ст. 4. австро-російського договору, ст. 2 російсько-

прусського договору, додатковим австро-російсько-прусським договором від 3 

травня 1815 р., ст. 6–10 заключного акта Віденського конгресу від 9 червня 

1815 р., конституцією вільного міста, прийнятою у 1815 р. та переглянутою у 

1818 та 1833 рр. Наступним прикладом такого вільного міста став Данциг (нині 

– Гданськ), статус якого був визначений ст. 100–108 Версальського мирного 

договору від 28 червня 1919 р. та низкою інших документів. Останнім у часі 

прикладом такого вільного міста є вільна територія Трієст, правовий статус якої 

був визначений угодою між Італією та Югославією. Основною особливістю 

правового статусу цього різновиду вільних міст є те, що їхній статус було 

встановлено угодами між державами, тобто він мав чітко виражений 

міжнародно-правовий характер [37, с. 70]. 

Хоча основою виникнення таких вільних міст була, насамперед 

необхідність урегулювання політичних і військових питань, однак особливість 

правового статусу позначилася і на економічних зв’язках цих вільних міст, що 

дозволяє нам, з певними застереженнями, вважати їх попередниками зон вільної 

торгівлі. 

Найбільш розвиненим інтеграційним об’єднанням, своєрідним показовим 

прикладом процесу економічної інтеграції, безумовно, є Європейський Союз. 

Розпочавши процес інтеграції угодою про створення Європейського 

співтовариства вугілля і сталі (1951), що відкрила шлях початку ліквідації 

торговельних бар’єрів у післявоєнній Європі, шість європейських країн уже у 

1957 р. укладають ще дві угоди про створення Євроатому і Європейського 

економічного співтовариства (ЄЕС). Остання угода, так званий Римський 

договір, заклав основи правової системи ЄЕС і започаткував процес створення 

митного, а згодом і найпотужнішого у світі економічного союзу, у межах якого 
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функціонує єдиний ринок товарів, послуг, праці та капіталу. А нині ми є 

свідками створення єдиної валютної системи і початку обігу єдиної 

європейської валюти – євро, а також нової стадії розширення ЄС за рахунок 

країн Центральної та Східної Європи. 

Звичайно ж й інші регіони світу також стали на цей шлях. І в більшості 

випадків головними передумовами інтеграції були спільність економічних та 

інших проблем, що виникають перед країнами в галузі розвитку, регулювання 

економіки, фінансів, політичної співпраці тощо. 

Так, на початку 60-х рр. ХХ ст. група країн Латинської Америки опинилася 

у складній економічній ситуації: спад виробництва, інфляція, проблеми 

конвертованості національної валюти, повна економічна залежність від 

високорозвинених країн тощо. Щоб стимулювати виробництво та регіональну 

торгівлю, ці країни створили Латиноамериканську асоціацію вільної торгівлі 

(ЛАВТ), що застосувала політику зниження торговельних тарифів, уніфікацію 

митних і торговельно-технічних процедур та інші заходи. Для розв’язання 

платіжно-розрахункових проблем у межах ЛАВТ було започатковано платіжно-

розрахунковий союз (клірингова палата на базі Центрального банку Перу), і 

приблизно за 10 років діяльності організації внутрішньо-регіональний обсяг 

торгівлі збільшився майже вдвічі. Були вирішені проблеми розрахунків, 

вирівнялися торговельний і платіжний баланси країн-учасниць, було досягнуто 

нового рівня виробничої інтеграції підприємств цього регіону. Це дозволило 

країнам ЛАВТ у 1980 р. створити Латиноамериканську асоціацію інтеграції 

(ЛААІ). До речі, такі держави – засновники ЛАВТ, як Аргентина, Бразилія нині 

належать до категорії так званих нових індустріальних країн з ефективною 

зовнішньою торгівлею. Подібний шлях пройшли і країни Карибського басейну, 

але за коротший термін (з 1968 по 1974 р.), – від Карибської асоціації вільної 

торгівлі до Карибського співтовариства і Карибського спільного ринку 

(КАРІКОМ; від англ. Caribbean Community, CARICOМ). 

Спробуємо проаналізувати існуючі визначення зони вільної торгівлі. У 

довідниках міститься таке визначення: «Зони вільної торгівлі – 1) преференційні 
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зони торгівлі, у межах яких підтримується вільна від митних і кількісних 

обмежень міжнародна торгівля промисловими товарами. Серед ЗВТ центральне 

місце посідає Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) та Європейська 

асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Один з видів вільної економічної зони; 2) 

регіональні угруповання капіталістичних країн та країн, що розвиваються, у 

межах яких здійснюється безмитна торгівля» [38, с. 64].  

Насамперед слід зауважити, що це визначення практично не відображає 

міжнародно-правових особливостей зон вільної торгівлі. Так, частина 

визначення «преференційні зони торгівлі, у межах яких підтримується вільна 

від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля промисловими 

товарами» не містить інформації, де саме можуть бути розташовані ці зони – на 

території однієї держави чи на території кількох держав, що є дуже важливим 

для правової кваліфікації таких утворень. Адже в разі, якщо така зона 

розташована на території однієї держави, то це є предметом регулювання 

національного права цієї держави, навіть якщо в межах такої зони надаються 

окремі права та привілеї не лише резидентам держави розташування такої зони, 

а й суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності інших держав. Такі зони 

кваліфікуються як вільні економічні зони. У разі, якщо зона розташована на 

території двох чи більше держав, то її існування та діяльність регулюються 

міжнародним договором, а отже, вона підпадає під сферу регулювання 

міжнародного права та є, на наш погляд, беззаперечною зоною вільної торгівлі.  

Зона вільної торгівлі завжди створюється на підставі міждержавного 

договору й охоплює територію двох чи більше держав, отже, підпадає під сферу 

регулювання міжнародного публічного права. 

Друга половина вищенаведеного визначення зон вільної торгівлі 

«регіональні угруповання капіталістичних країн та країн, що розвиваються, у 

межах яких здійснюється безмитна торгівля» не є, на нашу думку, юридичною 

дефініцією та не відповідає дійсності. Так, на практиці державами – членами 

зон вільної торгівлі є держави практично всіх форм правління, серед них США, 

Велика Британія, Швейцарія, Чехія, Росія, Бразилія й ін. З огляду на подане 
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вище, вважаємо таке визначення режиму вільної торгівлі неприйнятним. 

По-друге, торгівля в межах зони вільної торгівлі є вільною від митних і 

кількісних обмежень лише в теоретичному сенсі. Будь-яка угода про створення 

зони вільної торгівлі зазвичай на першому етапі дії містить перелік вилучень із 

режиму вільної торгівлі (або такі вилучення узгоджуються пізніше шляхом 

підписання протоколів до угоди), а також закріплює право договірних сторін на 

введення тимчасових обмежень з метою захисту національних інтересів. 

Питання вилучень з режиму вільної торгівлі докладніше буде розглянуте нами 

нижче. 

По-третє, вищенаведене визначення обмежує торгівлю в межах зони 

вільної торгівлі лише промисловими товарами. На практиці у межах зони 

вільної торгівлі здійснюється торгівля промисловими товарами, 

сільськогосподарськими продуктами, а в межах деяких зон також послугами, 

зазвичай на підставі окремої угоди. 

Твердження авторів, що зони вільної торгівлі є одним із видів вільної 

економічної зони, теж є досить суперечливим. Зважаючи на визначення вільних 

економічних зон як зон вільного підприємництва, спеціально виділених 

територій із пільговим митним, валютним, податковим, візовим і трудовим 

режимами [38, с. 191-192], ми знову повертаємося до вищенаведеної відмінності 

у правовому статусі зони вільної торгівлі та вільної економічної зони. 

Подані авторами визначення приклади, на наш погляд, не є вдалими. 

Європейська асоціація вільної торгівлі, з деякими застереженнями, є класичним 

прикладом зони вільної торгівлі. Водночас Європейське економічне 

співтовариство не могло бути віднесене до зон вільної торгівлі, оскільки було 

вищим рівнем економічної та політичної інтеграції держав-членів.  

Аналізуючи положення Конвенції про створення Європейської асоціації 

вільної торгівлі від 4 січня 1960 р. в редакції від 21 червня 2001 р., ми бачимо, 

що у преамбулі цієї угоди сторони зазначають: їхні права й обов’язки 

відповідно до підписаного документа ґрунтуються на Угоді про створення 

Світової організації торгівлі, тобто, фактично визначення зони вільної торгівлі у 
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самій Конвенції відсутнє. Для розуміння сфери регулювання угоди важливою є 

ст. 2 конвенції, відповідно до якої до завдань асоціації віднесено: 

«а) сприяння тривалому та збалансованому зміцненню торговельних та 

економічних зв’язків між державами-учасницями за справедливих умов 

конкуренції, а також повазі рівнозначних правил у межах простору асоціації; 

б) вільна торгівля товарами; 

в) прогрес у лібералізації вільного руху осіб; 

г) прогрес у лібералізації торгівлі послугами й інвестування; 

д) сприяння справедливим умовам конкуренції, що стосуються торгівлі між 

державами-учасницями; 

е) відкриття ринків державних поставок держав-учасниць; 

є) сприяння належній охороні прав інтелектуальної власності, відповідно 

до вищих міжнародних стандартів» [39]. 

Це підтверджує третю із запропонованих тез у частині сфери дії угод про 

вільну торгівлю. Угода про Європейську асоціацію вільної торгівлі таким чином 

розповсюджується на торгівлю товарами, зокрема сільськогосподарськими, 

торгівлю послугами, вільний рух капіталів, вільний рух осіб, охорону прав 

інтелектуальної власності. 

Практично такі ж самі положення містяться в Угоді про створення зони 

вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ [40], ратифікованій 

Законом України № 321-XV від 28 січня 2002 р. [41]. 

Так, преамбула цієї угоди містить посилання на принципи ГАТТ/СОТ, а 

сфера дії визначена сторонами у ст. 1 цієї угоди є значно вужчою, ніж в Угоді 

про Європейську асоціацію вільної торгівлі: 

«Договірні Сторони для досягнення цілей цієї Угоди будуть взаємодіяти у 

створенні зони вільної торгівлі для забезпечення:  

- скасування мита, а також податків і зборів, що мають еквівалентну дію, і 

кількісних обмежень у взаємній торгівлі; 

- усунення інших перешкод для вільного руху товарів і послуг; 

- створення та розвиток ефективної системи взаємних розрахунків і 
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платежів щодо торговельних й інших операцій; 

- співпрацю у здійсненні торговельно-економічної політики для 

досягнення цілей цієї Угоди в галузі промисловості, сільського господарства, 

транспорту, фінансів, інвестицій, соціальної сфери, а також у розвитку 

добросовісної конкуренції тощо; 

- гармонізації законодавства Договірних Сторін у тій мірі, в якій це 

необхідно для належного й ефективного функціонування вільної торгівлі» [40; 

42]. 

З договірної практики України вважаємо за доцільне привернути увагу до 

сфери дії зони вільної торгівлі, створення якої передбачено ст. 2 Угоди про 

формування Єдиного економічного простору, підписаної 19 вересня 2003 р. 

Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією та 

Україною, ратифікованою із застереженням Верховною Радою України Законом 

України № 1683-IV від 20 квітня 2004 р. «Про ратифікацію Угоди про 

формування Єдиного економічного простору» [43]. Відповідно до тексту угоди 

сторони взяли на себе зобов’язання «формування зони вільної торгівлі без 

вилучень та обмежень, яка передбачає незастосування у взаємній торгівлі 

антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних захисних заходів на основі 

проведення єдиної політики у сфері тарифного та нетарифного регулювання, 

єдиних правил конкуренції, застосування субсидій та інших форм державної 

підтримки» [44]. 

Аналізуючи це визначення, слід звернути увагу насамперед на те, що воно 

розширено тлумачить поняття зони вільної торгівлі, охоплюючи сферою дії 

угоди здійснення єдиної політики. Як ми зазначали вище, зона вільної торгівлі є 

нижчим рівнем економічної інтеграції, і проведення єдиної політики є ознакою 

тіснішого інтеграційного об’єднання – митного чи економічного союзу. 

Намагання поширити дію зони вільної торгівлі на ці галузі міждержавної 

співпраці фактично призводять до цілком логічного сумніву стосовно 

юридичної природи інтеграційного об’єднання, що буде досліджена нами у 

третьому розділі дисертації. 
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На підставі проведеного нами аналізу можна дійти висновку, що 

найбільшого поширення в сучасній договірній практиці держав світу в частині 

визначення змісту терміна зона вільної торгівлі набуло відсилання до 

визначення, що міститься у ст. ХХІV п. 8 підп. b) Генеральної угоди з тарифів та 

торгівлі 1947 р.: «Під зоною вільної торгівлі слід розуміти групу з двох чи 

більше митних територій, у яких скасовані мито й інші обмежувальні правила 

регулювання торгівлі (за винятком, у разі необхідності, заходів, дозволених 

ст. XI, XII, XIII, XIV, XV та XX) практично для всієї торгівлі між складовими 

територіями зони щодо товарів, які походять із цих територій» [45]. 

Зародки системи регіональних торговельних угод (РТУ) почали з’являтися 

задовго до створення багатосторонньої торговельної системи ГАТТ/СОТ. Перші 

двосторонні торговельні угоди були укладені в XVIII-XIX ст.: у 1703 р. було 

підписано Угоду про зону вільної торгівлі між Англією і Португалією, у 1834 р. 

було сформовано Німецький митний союз, а в 1860 р. укладено угоду про ЗВТ 

між Англією та Францією. На початку ХХ ст., до створення системи ГАТТ, 

епізодично проявлялася активність із формування регіональних інтеграційних 

об’єднань у європейському регіоні: створення Митної унії між Бельгією і 

Люксембургом (1921 р.) й укладання Договору про входження Ліхтенштейну у 

швейцарську митну територію (1923 р.) [46, с. 88]. 

Разом з тим, у першій половині ХХ ст. почали формуватися і передумови 

створення універсальної багатосторонньої системи регулювання торгівлі. 

Цікаво, що це формування відбувалося також шляхом укладання двосторонніх 

договорів, але типових, адже США, які були однією зі сторін усіх цих угод, 

уклали 32 угоди про створення зон вільної торгівлі ( ЗВТ) на основі прийнятого 

в 1934 р. Акта про взаємні торгові угоди. Зважаючи на це, очевидно, що процес 

формування системи ГАТТ/СОТ не міг ігнорувати питання регіональної 

економічної інтеграції. В ідеалі потрібно було не тільки встановити критерії, за 

якими б визначалася відповідність діяльності таких об’єднань правилам 

ГАТТ/СОТ, а й закріпити за цією організацією відповідні контрольні функції 

[47]. 
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Як зауважує І. Березовська: «Історично становлення такої форми 

економічної інтеграції як зона вільної торгівлі безпосередньо пов’язане із 

прийняттям у 1947 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі» [48, с. 37]. І хоча 

термін становлення у цьому контексті може викликати дискусії, адже ЗВТ 

створювалися і до прийняття ГАТТ, не можна не погодитися з її думкою, що 

«нині система ГАТТ/СОТ посідає центральне місце в міжнародно-правовому 

регулюванні міжнародних торгових відносин, а встановлювані СОТ норми є, по 

суті, нормами lex generalis стосовно всіх інших міжнародно-правових норм, що 

регулюють торгові стосунки між державами (двосторонніх і багатосторонніх)» 

[48, с. 37]. На думку професора В. Муравйова, у сучасному міжнародному праві 

система правового регулювання міжнародних відносин у межах більшості 

регіональних інтеграційних об’єднань складається із двох складових: з одного 

боку – це міжнародно-правові норми універсального характеру, зокрема акти 

ГАТТ/СОТ, з іншого – норми міжнародних договорів, що безпосередньо 

передбачають створення відповідних регіональних об’єднань між державами, 

зокрема договорів про зони вільної торгівлі [49, с. 61]. Саме тому вважаємо 

доцільним звернення до права СОТ з метою визначення самого поняття зона 

вільної торгівлі. Також варто підкреслити, що до цієї теми зверталися українські 

науковці, але їхні дослідження були зосереджені на текстуальному аналізі ст. 

XXIV ГАТТ, тоді як у цьому дослідженні ми звернемося до практики Органу з 

вирішення спорів СОТ та Комітету СОТ із регіональних торговельних угод 

(КРТУ). 

Видимість того, що СОТ має повноваження нагляду за створенням і 

функціонуванням ЗВТ, митних союзів та інших форм регіональних економічних 

об’єднань, створюють ст. XXIV ГАТТ та ст. V Генеральної угоди про торгівлю 

послугами (ГАТС). 

Щодо безпосереднього визначення ЗВТ, то у підп. b п. 8 ст. XXIV ГАТТ 

зазначено, що для цілей цієї угоди під зоною вільної торгівлі слід розуміти 

групу із двох чи більше митних територій, на яких мита й інші обмежувальні 

засоби регулювання торгівлі (за винятком, у разі необхідності, дозволених 
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згідно зі ст. XI, XII, XIII, XIV, XV та XX ГАТТ) скасовуються щодо основної 

частини торгівлі між складовими територіями стосовно товарів, які походять із 

таких територій. Стаття V ГАТС, зі свого боку, не дає чіткого визначення угоді 

щодо лібералізації торгівлі, але передбачає, що така угода має охоплювати 

істотну кількість галузей і не допускати або істотно усувати будь-яку 

дискримінацію між учасниками або серед них у відповідних секторах шляхом 

усунення діючих дискримінаційних заходів та/або заборони нових чи більш 

дискримінаційних заходів. Іншими словами, ГАТС містить визначення поняття 

ЗВТ через критерії її дозволеності.  

Стаття XXIV ГАТТ також передбачає три умови, які мають виконуватися 

ЗВТ, щоб вони визнавалися як РТУ: 1) митні території, що стають частинами 

ЗВТ, не підвищуватимуть рівень торговельного захисту проти третіх країн 

порівняно з рівнем, що існував на момент створення угруповання, тобто метою 

ЗВТ має бути лише сприяння торгівлі між цими митними територіями, а не 

протекціонізм; 2) митні території, що стають частинами ЗВТ, повинні знизити 

податки у взаємній торгівлі до нуля й усунути інші торговельні обмеження, 

несумісні із правилами ГАТТ, але практично жодна з існуючих ЗВТ поки що не 

виконує цієї вимоги; 3) ЗВТ має покривати практично всю взаємну торгівлю 

між митними територіями, що стають частинами ЗВТ.  

За результатами Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів було 

прийнято Домовленість про тлумачення ст. XXIV Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі 1994 р., ту частину ГАТТ 1994, у якій уточнюється методика оцінки 

впливу митних зборів та нетарифних заходів регулювання торгівлі до і після 

створення митного союзу. Стосовно ЗВТ, то домовленість містить лише 

визначення «розумного проміжку часу», впродовж якого може діяти тимчасова 

угода про створення ЗВТ (10 років). 

У 1996 р. у структурі СОТ було сформовано КРТУ, мета якого полягає у 

тлумаченні положень установчих договорів щодо РТУ і визначенні на основі 

цього тлумачення, чи відповідає та чи інша РТУ правилам СОТ. Утім, варто 

визнати, що нині діяльність КРТУ обмежена лише прийняттям нотифікацій від 
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держав і формальним розглядом їхнього змісту без винесення рішення про 

відповідність цих нотифікацій правилам СОТ. Процедура повідомлення про 

створення регіонального інтеграційного об’єднання існувала і раніше (п. 7 

ст. XXIV ГАТТ). Однак проблема полягає в тому, що наслідки визнання такої 

угоди, яка не відповідає правилам ст. XXIV ГАТТ і ст. V ГАТС, абсолютно 

незрозумілі. Більше того, у період 1948–2006 рр. зустрічалися лише поодинокі 

випадки, коли регіональні преференційні угоди визнавалися відповідними 

правилам ГАТТ/СОТ. Навіть Римський договір (1957 р.) не отримав такого 

визнання. 

За результатами раунду у Досі був ухвалений Механізм прозорості, який 

запровадив механізм раннього повідомлення про проведення переговорів щодо 

РТУ. І тут показовим є приклад України: хоча прем’єр-міністр України 

стверджує про майже завершеність переговорів про створення ЗВТ між 

Україною та Ізраїлем, – КРТУ ще не має інформації навіть про початок 

проведення таких переговорів. 

Стаття XXIV стала предметом розгляду у справі Туреччина – Обмеження 

імпорту одягу та текстилю. За умовами створеного Митного союзу з ЄС 

Туреччина мала застосовувати практично таку ж саму торговельну політику, що 

і ЄС щодо текстилю. У зв’язку з цим у 1996 р. Туреччина ввела кількісні 

обмеження щодо 19 категорій імпорту виробів із текстилю та одягу з Індії. 

Туреччина стверджувала, що такі дії були виправдані відповідно до ст. XXIV 

ГАТТ 1994. 

Група експертів, розглянувши цю справу, дійшла висновку, що кількісні 

обмеження, уведені Туреччиною, суперечать ст. XI і XIII ГАТТ 1994 і ст. 2.4 

Угоди з текстилю. Група встановила, що ст. XXIV не надає винятків із правил, 

що забороняють уведення кількісних обмежень, передбачених ст. XI і XIII 

ГАТТ 1994. Апеляційний орган ухвалив, що експерти недостатньо повно 

вивчили вступну частину п. 5 ст. XXIV, і провів власний аналіз. Апеляційний 

орган підкреслив значення слів «не повинен перешкоджати» і дійшов висновку, 

що «ст. XXIV може давати підстави для вжиття заходів, які суперечать будь-
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яким іншим положенням ГАТТ, тільки в тому випадку, якщо захід ухвалюється 

при створенні митного союзу, і тільки в такій мірі, в якій створення митного 

союзу може бути ускладненим, якщо такий захід не буде дозволено» [50]. Слова 

«створення митного союзу» обмежують можливість застосування виключення 

діями, необхідними для утворення, і, таким чином, вимагають вивчення 

визначення митного союзу, що міститься в ч. 8 ст. XXIV ГАТТ 1994. 

Стосовно критерію необхідності Туреччина стверджувала, що в разі, якби 

вона не ввела кількісні обмеження, що розглядалися, ЄС вилучив би ці товари з 

переліку товарів, що підпадають під режим вільної торгівлі в межах митного 

союзу Туреччини і ЄС. ЄС зробив би це з метою уникнення переадресації 

торгових потоків і недопущення надходження цих товарів у ЄС через територію 

Туреччини і, таким чином, обходу кількісних обмежень, встановлених ЄС щодо 

імпорту текстильних товарів. З іншого боку, текстильні товари становили 40 % 

торгового обороту Туреччини з ЄС. Це викликало занепокоєння з приводу того, 

що в разі їхнього вилучення регіональне інтеграційне об’єднання Туреччини з 

ЄС не буде відповідати критерію «основної частини торгівлі» [50]. 

Однак Апеляційний орган погодився із групою експертів у тому, що в 

зазначеному випадку існували менш обмежувальні альтернативи, включно із 

застосуванням правил про походження товарів, які могли б бути застосовані з 

метою розмежування турецького текстилю та текстилю, що походить із третіх 

країн, включаючи Індію. Це допомогло б вирішити проблему переадресації 

торгових потоків й усунуло б необхідність виведення сектора текстилю та одягу 

з митного союзу Туреччини і ЄС. Таким чином, Апеляційний орган прийшов до 

висновку, що Туреччина не надала переконливих доказів того, що створення 

митного союзу могло б бути ускладненим у разі, якби Туреччина не ввела 

кількісні обмеження на імпорт текстилю [50]. 

Слід зауважити, що формулювання ст. XXIV ГАТТ є недостатньо чіткими. 

Це призводить до різного розуміння вимог, яким мають відповідати регіональні 

інтеграційні об’єднання. А. Смбатян припускає, що розробники ГАТТ навмисно 

внесли настільки розмиті формулювання у ст. XXIV, оскільки жорсткіші 
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вимоги, які обмежували б право держав укладати угоди про створення 

інтеграційних об’єднань, були б неприйнятними для договірних сторін [51, 

с. 201]. 

Разом із тим, кількість РТУ у світі швидко зростає. Якщо з 1948 по 1994 рр. 

ГАТТ отримав 124 нотифікації про укладання РТУ, то станом на початок 2018 

р. нотифікацій було вже 284. Й у 2016 р. остання держава – член СОТ, яка не 

входила до ЗВТ – Монголія – утворила ЗВТ з Японією. Отже, якщо впродовж 

першого періоду (1948–1994 рр.) укладались у середньому дві–три РТУ на рік, 

то за другий період (1995–2017 рр.) швидкість зросла в геометричній прогресії: 

до восьми–дев’яти РТУ щороку. Якщо така тенденція триватиме, то сам 

принцип «порушення принципу режиму найбільшого сприяння», за яким діють 

усі РТУ, отримає перевагу над глобальною системою ГАТТ/СОТ, яка ретельно 

намагається впроваджувати в економічні реалії протилежний підхід. Такі 

тенденції свідчать про більшу економічну доцільність саме РТУ, а не системи 

ГАТТ/СОТ [52, с. 153]. 

СОТ визнає, що наявні правила, які регулюють діяльність РТУ, у реаліях 

сьогодення недостатні та неадекватні, а КРТУ не виконує покладених на нього 

завдань. Проте якби головною проблемою було чи є той чи інший міжнародний 

договір РТУ за правилами СОТ, то проблеми б не існувало. Визнання чи 

невизнання того або іншого інтеграційного угруповання ЗВТ чи митним союзом 

має принципове значення при врегулюванні торговельних спорів, і саме із цієї 

причини воно є важливим. Після заснування СОТ групи країн почали 

створювати ЗВТ або митні союзи не для того, щоб посилити між собою 

інтеграцію, а для уникнення звинувачень у порушенні режиму найбільшого 

сприяння при наданні торговельних пільг одна одній. Інакше кажучи, РТУ, як 

один із легальних шляхів «обходу» зобов’язань, узятих на себе членами 

багатосторонньої торговельної системи, яку уособлює СОТ, нині інколи 

застосовуються з незаконною метою.  

З огляду на це нині держави – члени СОТ, якщо вони хочуть зберегти 

універсальне регулювання міжнародної торгівлі, мають відмовитися від 
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загального визначення ЗВТ, митних союзів і РТУ в установчих договорах СОТ 

та передбачити в межах СОТ ефективний механізм визначення відповідності 

РТУ його вимогам. На нашу думку, належним визначенням ЗВТ у праві СОТ 

може стати таке: зона вільної торгівлі – створена з метою сприяння торгівлі 

товарами та/або послугами між двома чи більше митними територіями група, у 

взаємній торгівлі товарами між членами якої знижуються практично до нуля 

митні ставки та митні збори й усуваються інші торговельні обмеження, 

несумісні із правилами ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі 

стосовно товарів, які походять із таких територій, а у взаємній торгівлі 

послугами між якими не допускається або істотно усувається дискримінація у 

значній кількості секторів послуг. 

Як ми бачимо, визначення СОТ є найбільш чітким, хоча й недосконалим.  

По-перше, воно не містить кваліфікуючих ознак ані за способом створення, 

ані за колом суб’єктів. Оскільки лише держави мають повний і виключний 

суверенітет над своєю територією, адже зона вільної торгівлі, що є групою 

митних територій, може бути створена лише державами. Створення зони вільної 

торгівлі відбувається шляхом укладання міжнародного договору.  

По-друге, це визначення містить посилання на інші положення ГАТТ, що, 

на наш погляд, є перепоною на шляху його використання державами, які не є 

членами ГАТТ. У зв’язку із цим посилання на відповідні положення ГАТТ 

пропонуємо замінити таким формулюванням: «(за винятком узгоджених 

вилучень, та, у разі необхідності, заходів, передбачених Угодою про створення 

зони вільної торгівлі)». 

З огляду на подане вище пропонуємо такі визначення: 

- зона вільної торгівлі – це створена міждержавною угодою група із двох чи 

більше митних територій держав-учасниць, у яких, у межах створеної зони, 

скасовані мито й інші обмежувальні правила регулювання торгівлі практично 

для всієї торгівлі, але не менше 90 % загального обсягу, між складовими 

територіями зони щодо товарів, які походять із цих територій»; 

- вільна економічна зона – це створена відповідно до національного 
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законодавства держави зона, що охоплює певну частину території такої 

держави, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим 

економічної діяльності та порядок застосування і дії національного 

законодавства. На території спеціальної (вільної) економічної зони 

запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові й інші умови 

економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб». 

 

1.3. Особливості сучасних міжнародних договорів про створення зон вільної 

торгівлі 

 

На сучасному етапі розвитку можливою є класифікація договорів про 

створення зон вільної торгівлі за способом їхньої організації, це: 

- договори, що передбачають створення зони вільної торгівлі між двома 

або більше державами. Це найпростіший із можливих варіантів її 

функціонування. Прикладом таких угод можуть служити Угода про створення 

зони вільної торгівлі в межах СНД, Північноамериканська угода про створення 

зони вільної торгівлі, зона вільної торгівлі в межах АСЕАН; 

- договори, що створюють зону вільної торгівлі між державою й 

інтеграційним об’єднанням. Прикладом може бути Угода про створення зони 

вільної торгівлі між ЄврАзЕС і В’єтнамом; 

- договори про створення зони вільної торгівлі в межах спільного ринку, 

який об’єднав у собі цю зону вільної торгівлі й економічний союз. Так 

Європейська асоціація вільної торгівлі і Європейський Союз об’єднані в межах 

Європейського економічного простору [53, с. 117]. 

Спільним для усіх договорів про створення зон вільної торгівлі є поєднання 

політики вільної торгівлі й елементів політики протекціонізму. Це поєднання 

може проявлятися двома шляхами: шляхом уведення спеціальних механізмів 

захисту внутрішніх ринків в угоді і використання механізмів, розроблених СОТ 

[54]. Найбільш яскраво це можна спостерігати в Угоді про вільну торгівлю між 

ЄврАзЕС і В’єтнамом. За ст. 2.10 угоди держави-учасниці мають право 
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застосувати тригерні захисні механізми щодо особливо чутливих галузей і 

товарів. Відповідно до зазначеного механізму в угоді про вільну торгівлю 

ЄврАзЕС – В’єтнам встановлені максимальні річні обсяги імпорту для 

в’єтнамських товарів, при дотриманні яких імпорт у країни ЄврАзЕС 

здійснюється безмитно. При перевищенні цих порогів країни – члени ЄврАзЕС 

мають право за рішенням Колегії Євразійської економічної комісії застосувати 

ввізні мита рівня ставки єдиного митного тарифу, діючого на території 

ЄврАзЕС. Також в угоді містяться умови про антидемпінгові та спеціальні 

захисні заходи, субсидії і спеціальні компенсаційні заходи й інші заходи, 

застосування яких у певних випадках правомірне відповідно до правил СОТ 

[55]. Такі механізми зустрічаються практично в усіх договорах про створення 

зон вільної торгівлі. 

Напрями діяльності зон вільної торгівлі різноманітні. Незмінною 

залишається основна мета створення таких зон: отримання прибутку 

державами-членами шляхом розширення ринку, збільшення імпорту й експорту, 

створення сприятливих умов для інвестицій. Для досягнення цієї мети в угодах 

про створення зони вільної торгівлі передбачені інструменти тарифного і 

нетарифного регулювання, лібералізація умов торгівлі та розвиток взаємодії в 

обраних сферах. Крім цього, в ролі цілей практично в усіх угодах зазначаються: 

- завершення введення в дію режиму вільної торгівлі в повній мірі; 

- лібералізація умов торгівлі, а також подальший розвиток взаємних 

торгових відносин, зокрема і за допомогою скасування діючих обмежень, 

зокрема тих, що стосуються імпорту й експорту сировини, товарів і послуг з 

метою забезпечення вільного доступу товарів національних виробників на 

ринки держав – членів угоди; 

- прискорення соціального, економічного і культурного розвитку держав-

членів на основі співпраці та взаємодопомоги; 

- підтримання взаємовигідного співробітництва із загальними і 

регіональними міжнародними організаціями, що мають схожі цілі; 

- розвиток взаємодії в обраних сферах (наприклад, у сфері енергетики, 



 

 

63 

 

транспортних послуг, розвиток спільних ринків щодо окремих видів продукції). 

Наявність тих чи інших органів об’єднання залежить від способу 

організації зони вільної торгівлі. Чим складніше організовані суб’єкти, що є 

учасниками договорів про зони вільної торгівлі, тим більше органів створюється 

угодою і тим більшими повноваженнями вони наділяються. Якщо в зоні вільної 

торгівлі, утвореної між державами, взагалі може не бути ніяких постійно діючих 

органів, то на шляху до ускладнення організації зони вільної торгівлі дані 

органи з’являються і стають постійно діючими, розширюється їхня компетенція, 

збільшується кількість і розширюються напрями їхньої діяльності. Зазначені 

органи активно беруть участь у механізмі розв’язання спорів, допомагають 

виробляти рекомендації щодо виконання зобов’язань сторонами договору про 

зони вільної торгівлі. 

Нормативно-правова база зони вільної торгівлі також перебуває у прямій 

залежності від способу організації зони вільної торгівлі. Наприклад, до Угоди 

про створення Європейського економічного простору налічується 22 додатки і 

49 протоколів. Також постійно діючі органи ЄЕП ухвалюють директиви і 

керівні роз’яснення з питань функціонування зони. Практично всі вони так чи 

інакше зачіпають функціонування ЄАВТ і не можуть не братися до уваги при 

вивченні її діяльності. У межах Північноамериканської зони вільної торгівлі 

(НАФТА) функціонують три міжнародні угоди: сама угода НАФТА, угода про 

співпрацю у сфері довкілля й угода про співпрацю у сфері найманої праці. 

Поряд із зазначеними існує маса секторальних угод, прийнятих на виконання 

цих трьох. 

Передбачений договором про створення зони вільної торгівлі механізм 

урегулювання спорів теж перебуває у прямій залежності від способу організації 

зони вільної торгівлі. Найпростіші механізми вирішення спорів передбачені 

угодами про створення вільної торгівлі між державами, а найскладніші – у 

межах договорів між інтеграційними об’єднаннями та між членами певної 

економічної зони. Слід зауважити таке: для всіх договорів цього типу 

справедливим є твердження про те, що механізм урегулювання спорів 
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представлений двома етапами – проведення консультацій і судовий розгляд. 

Договір про створення зони вільної торгівлі є міжнародною угодою і створює 

для держав певну сукупність прав й обов’язків як на міжнародному, так і на 

внутрішньодержавному рівнях. Конституцією кожної держави передбачено свій 

механізм імплементації міжнародних угод, зокрема і договорів про зону вільної 

торгівлі, або можливість їхньої безпосередньої дії всередині країни. У разі, якщо 

ми розглядаємо договір про створення зони вільної торгівлі між державами, то 

передбачений угодою механізм урегулювання спорів застосовується при 

тлумаченні положень угоди. Суб’єктами вирішення спорів у таких органах 

можуть бути тільки держави – учасниці договору. Господарюючі суб’єкти 

мають можливість захищати свої права, надані їм договором про зону вільної 

торгівлі в національних судах. 

У разі, якщо договір про створення зони вільної торгівлі укладено між 

державою й інтеграційним об’єднанням, то механізм залагодження спорів 

ускладнюється. При укладанні договору про створення зони вільної торгівлі між 

інтеграційним об’єднанням і державою, інтеграційне об’єднання, що володіє 

ознаками наднаціональності, є самостійним суб’єктом такого договору, а він 

сам стає частиною права інтеграційного об’єднання. Судові органи, передбачені 

договором про створення зони вільної торгівлі, на міжнародному рівні можуть 

вирішувати не тільки питання тлумачення, а й окремі питання 

правозастосування, тільки якщо про це йдеться у самій угоді. Передбачені 

угодами діючі органи беруть участь у механізмі врегулювання спорів, 

виробляють рекомендації щодо застосування угоди, беруть участь у формуванні 

арбітражних панелей і у виконанні своїх рішень. Рішення таких судових органів 

стають обов’язковими до виконання. Доступ до механізму врегулювання спорів 

у межах угоди як і раніше є тільки у сторін договору про створення зони вільної 

торгівлі. 

У ЄАВТ, як зоні вільної торгівлі, що функціонує в межах ЄЕП, є постійно 

діючий судовий орган, доступ до якого мають як держави – учасниці ЄАВТ, так 

і господарюючі суб’єкти. Це пов’язано з ускладненим механізмом 



 

 

65 

 

урегулювання спорів, який є спільним для держав – учасниць ЄЕП. У 

зазначеному механізмі задіяні постійно функціонуючі органи ЄЕП, два постійно 

діючі судові органи – Суд ЄС і Суд ЄАВТ, а також передбачена можливість 

ініціювати третейський розгляд. Норми ЄАВТ мають безпосередній вплив на 

всій території ЄАВТ, як і норми ЄЕП. Рішення судових органів у межах ЄЕП є 

обов’язковими для країн – учасниць ЄЕП і для господарюючих суб’єктів, якщо 

їхні права й обов’язки зачіпаються таким рішенням. 

Співвідношення правової системи об’єднання і національних правових 

систем представляється досить цікавим і теж перебуває в залежності від 

способу організації зони вільної торгівлі. За співвідношенням із національними 

правовими системами можуть бути виокремлені договори про створення зон 

вільної торгівлі, які передбачають безпосередній вплив на території держав-

членів і договори про створення зон вільної торгівлі, що вимагають прийняття 

на національному рівні спеціальних нормативно-правових актів і виконання 

їхніх положень. 

Питання співвідношення правової системи об’єднання і правил СОТ не 

перебувають у такому явному взаємозв’язку зі способом організації зони вільної 

торгівлі. Існують договори, норми яких практично ідентичні положенням СОТ, 

не вступають із ними у суперечність і не передбачають виключної юрисдикції 

органів з урегулювання спорів, які створюються договором про зону вільної 

торгівлі. Прикладом такого договору є НАФТА. У межах Європейського Союзу 

і ЄАВТ угоди про створення зон вільної торгівлі зазвичай передбачають 

можливість вибору механізму врегулювання спорів, надаючи перевагу органам 

із вирішення спорів, передбаченим цим договором, або органам із вирішення 

спорів СОТ. Оскільки в ЄЕП зазначений механізм дуже розвинений, то сторони 

вважають за краще використовувати саме його. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Проаналізувавши історичний розвиток економічної інтеграції держав, 

автор пропонує умовно розділити процес формування зон вільної торгівлі на 
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п’ять етапів. 

2. Система міжнародного права була і залишається дискусійним питанням 

міжнародно-правової науки. Дослідники не можуть дійти згоди щодо 

вичерпного або, принаймні, погодженого переліку галузей міжнародного права. 

Одним з актуальних питань є систематизація такого широкого поняття як 

«міжнародне економічне право». За результатами проведеного дослідження 

автором виділено декілька підходів до такої систематизації: міжнародне 

економічне право є галуззю міжнародного публічного права; міжнародне 

економічне право є збірною назвою кількох окремих галузей міжнародного 

публічного права (права СОТ, міжнародного торгового права, міжнародного 

митного права, міжнародного валютного права тощо); міжнародне економічне 

право є комплексною галуззю міжнародного публічного і міжнародного 

приватного права, зважаючи на суб’єктний склад учасників, питання, які 

регулюються, тощо. Автор доходить висновку, що міжнародне економічне 

право слід розглядати як окрему галузь міжнародного публічного права, тоді як 

бенефіціарами цієї галузи є фізичні та юридичні особи.  

Правове регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі є 

інститутом міжнародного економічного права. Норми цього інституту 

практично повністю є договірними, оскільки міжнародно-правовий звичай не є 

достатньо визначеним для регулювання економічних відносин держав. Джерела 

інституту – двосторонні договори про створення зон вільної торгівлі, 

багатосторонні договори про створення зон вільної торгівлі як між державами, 

так і за участю інтеграційних об’єднань, окремі норми договорів системи СОТ, 

зокрема в частині надання винятків для учасників зони вільної торгівлі. 

3. Проаналізувавши поняття «зона вільної торгівлі», автор доводить 

неправильність віднесення зон вільної торгівлі до вільних економічних зон. 

Таке змішування понять призводить лише до зайвої плутанини й ускладнення 

визначення терміна зона вільної торгівлі. Чи не найбільша плутанина виникає у 

разі змішування понять зона вільної торгівлі та вільна економічна зона. 

Відмінності між цими поняттями полягають у території зони, меті її створення 
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та колі бенефіціарів. 

4. Найбільшого поширення в сучасній договірній практиці держав світу в 

частині визначення змісту терміна зона вільної торгівлі набуло відсилання до 

визначення, що міститься в підп. b п. 8 ст. ХХІV ГАТТ. Однак це визначення 

має два основні недоліки. По-перше, воно не містить кваліфікуючих ознак ані за 

способом створення, ані за колом суб`єктів, оскільки лише держави мають 

повний та виключний суверенітет над своєю територією, адже зона вільної 

торгівлі, що є групою митних територій, може бути створена лише державами. 

По-друге, це визначення містить посилання на інші положення ГАТТ, що, на 

наш погляд, є перепоною на шляху його використання державами, які не є 

членами ГАТТ. Належним визначенням ЗВТ у праві СОТ може стати таке: зона 

вільної торгівлі – створена з метою сприяння торгівлі товарами та/або 

послугами між двома чи більше митними територіями група, у взаємній торгівлі 

товарами між членами якої знижуються практично до нуля митні ставки та 

митні збори й усуваються інші торговельні обмеження, несумісні з правилами 

ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі стосовно товарів, які походять 

із таких територій, а у взаємній торгівлі послугами між якими не допускається 

або істотно усувається дискримінація у значній кількості секторів послуг. 

5. Запропоновано авторське визначення таких понять: 

зона вільної торгівлі – це створена міждержавною угодою група із двох чи 

більше митних територій держав-учасниць, у яких у межах створеної зони 

скасовані мито й інші обмежувальні правила регулювання торгівлі практично 

для всієї торгівлі між складовими територіями зони щодо товарів, які походять 

із цих територій; 

вільна економічна зона – це створена відповідно до національного 

законодавства держави зона, що охоплює частину території такої держави, на 

якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної 

діяльності та порядок застосування і дії національного законодавства. На 

території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові 

митні, валютно-фінансові, податкові й інші умови економічної діяльності 
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національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 

6. За результатами проведеного дослідження, запропоновано таку 

класифікацію договорів про створення зон вільної торгівлі за способом їхньої 

організації: 1) договори, що передбачають створення зони вільної торгівлі між 

двома або більше державами; 2) договори, що створюють зону вільної торгівлі 

між державою й інтеграційним об’єднанням; 3) договори про створення зони 

вільної торгівлі в межах спільного ринку, який об’єднав у собі цю зону вільної 

торгівлі й економічний союз.  

7. Основними особливостями сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі визначено: поєднання політики вільної торгівлі й 

елементів політики протекціонізму; залежність складності організації суб’єктів, 

що є учасниками договорів про зони вільної торгівлі, та кількості і повноважень 

органів, які створюються угодою; залежність нормативно-правової бази та 

механізму розв’язання спорів від способу організації зони вільної торгівлі, 

співвідношення правової системи об’єднання і правил СОТ та національних 

правових систем його держав-членів. 

Основні ідеї розділу висвітлені в наукових працях автора:  

1. Галаган С. О. Міжнародно-правове регулювання зон вільної торгівлі: 

етапи розвитку та місце в системі міжнародного права. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2018. Вип. 6. Т. 2. С. 265-272. 

2. Галаган С.О. Особливості сучасних міжнародних договорів про 

створення зони вільної торгівлі. Правові системи: науково-практичний 

електронний журнал. № 1/2. 2018. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-

content/uploads/2019/07/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2018_1_2.pdf. 

3. Галаган С. А. Международно-правовое обеспечение зон свободной 

торговли с участием американских государств. Legea şi Viaţa. Publicaţie 

ştiinţifico-practică. Februarie 2019. № 2/2 (326). С. 57-61. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ У ПРАКТИЦІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 

 

2.1. Досвід європейських держав у створенні та застосуванні режимів 

вільної торгівлі між собою та із третіми державами 

 

Станом на жовтень 2018 р. ЄС має 35 діючих РТУ з окремими країнами 

Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Ще близько трьох десятків угод 

Євросоюзу, що охоплюють понад 60 країн, перебувають на різних стадіях 

переговорів [56]. Так, у межах процедури завчасної нотифікації (early 

announcement) Європейський Союз уже інформував СОТ про 12 нових РТУ, 

переговори про які, як можна вважати, завершилися або перебувають у 

завершальній фазі. Окремо необхідно виділити нотифікацію, що стосується 

триваючих переговорів ЄС із США про укладання угоди про так зване 

трансатлантичне торгово-інвестиційне партнерство (ТТІП), яке, як очікується, 

може стати епохальною подією у міжнародних торгово-економічних 

відносинах. Аналогічну нотифікацію представили і США, що явно свідчить про 

серйозність намірів партнерів завершити переговори про ТТІП у доступному 

для огляду майбутньому. Для порівняння зазначимо, що нині США мають лише 

14 угод, які охоплюють 21 країну [57]. 

Регіональні торговельні угоди, що укладаються в останні два десятиліття, 

істотно відрізняються від більш ранніх угод. Так, РТУ, що розробляються до 

створення СОТ, стосувалися лише питань торгівлі товарами і були націлені 

переважно на додаткову (порівняно з існуючими зобов’язаннями в ГАТТ) 

двосторонню лібералізацію митних тарифів. Як відомо, ст. XXIV ГАТТ 1994 

дозволяє країнам-членам створювати ЗВТ з метою взаємного стимулювання 

торгівлі. 

Ситуація почала змінюватися із середини 1990-х рр., коли зі створенням 

СОТ у сферу багатостороннього регулювання увійшли такі питання, як торгівля 

послугами, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, пов’язані з 
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торгівлею заходи інвестиційної політики та низка інших. Відповідно, у вже 

діючі РТУ Євросоюзу були внесені розділи про взаємну лібералізацію торгівлі 

послугами. Зокрема, угоди ЄС про зону вільної торгівлі з Ісландією і Норвегією, 

укладені ще на початку 1970-х рр., були доповнені в 1994 р. положеннями, що 

поширювалися на сферу торгівлі послугами [57]. 

З укладанням нових РТУ тенденція до розширення сфери їхньої 

компетенції ставала все більш вираженою. Укладені Євросоюзом РТУ у дедалі 

більшій мірі почали охоплювати питання, які взагалі не підпадають під дію 

положень СОТ, зокрема такі, як антимонопольна політика або усунення 

перешкод для вільного руху капіталів. Фактично преференційні двосторонні 

угоди стали для Євросоюзу реальним інструментом просування власних 

економічних інтересів у тих питаннях і в тих масштабах, які з різних причин 

неможливі в багатосторонньому форматі СОТ. Виняткову важливість РТУ для 

економічних інтересів ЄС було підкреслено в його торгово-політичній стратегії, 

прийнятій ще у 2010 р. [58]. Саме з появою цього документа в лексиконі 

Європейської комісії виник й утвердився термін «глибока і всеосяжна угода про 

вільну торгівлю» (deep and comprehensive free trade agreement, DCFTA), під яким 

почали розуміти угоди із принципово новим рівнем взаємних зобов’язань і за 

їхньою глибиною, і за сферою охоплення. Першим подібним інструментом 

«нового покоління» стала угода Євросоюзу про вільну торгівлю з Республікою 

Корея (набула чинності 1 липня 2011 р.), за нею були укладені аналогічні угоди 

із Грузією, Молдовою (обидві угоди набули чинності 1 вересня 2014 р.) й 

Україною (підписана 27 червня 2014 р.). 

Ще амбітніші пріоритети у сфері торговельної політики і, зокрема, у 

питаннях РТУ, заявлені в оновленій стратегії Євросоюзу, опублікованій у 

жовтні 2015 р. Із цього документа випливає, що майбутні угоди про вільну 

торгівлю ЄС будуть націлені не тільки на усунення «прикордонних» торгових 

бар’єрів, наприклад митних тарифів і квот, але, головним чином, на 

врегулювання таких проблем, як подальша лібералізація торгівлі послугами, 

усунення перешкод для інвестицій, доступ до ринків урядових закупівель, 
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усунення бар’єрів у регулятивній сфері та зближення національних норм, 

забезпечення доступу до джерел сировини й енергії, торгівля й екологічні 

питання, захист прав на робочому місці, антикорупційні заходи [59]. 

Триваюча зміна акцентів у сенсі якісного наповнення двосторонніх 

преференційних торгових угод Євросоюзу може мати важливі наслідки для 

подальшого розвитку міжнародних торгово-економічних відносин. 

Швидке збільшення кількості РТУ поступово «розмиває» норми і правила 

багатосторонньої торговельної системи СОТ, є предметом жвавих академічних 

дискусій для одних і серйозних практичних висновків для інших [60]. Так, діючі 

нині 35 регіональних торгових угод Євросоюзу дуже різноманітні за складом 

їхніх членів: це угоди ЄС із країнами – членами СОТ, а також із країнами і 

територіями, які не є членами СОТ; з окремими країнами й угрупованнями 

країн, з відносно великими державами та країнами, ледве помітними на карті 

світу. У зв’язку з цим становить інтерес порівняльний аналіз положень 

найбільш характерних РТУ Євросоюзу в сенсі їхньої динаміки й еволюції 

регульованих ними сфер торгово-економічних відносин. 

Усі сфери співпраці, відображені в розділах РТУ, які регулюють питання 

власне торгівлі (на відміну від загальніших розділів з економічної співпраці), 

умовно розділені на дві основні категорії: «СОТ-плюс» («СОТ +») і «СОТ-

екстра». 

Перша категорія ( «СОТ +») відповідає тим положенням РТУ, які мають 

аналоги в ГАТТ 1994 або інших угодах СОТ. При цьому «плюс» полягає в тому, 

що сторони РТУ на взаємній основі взяли на себе більш поглиблені 

зобов’язання порівняно із зафіксованими ними в межах СОТ, які на основі 

режиму найбільшого сприяння (РНС), застосовуються до всіх членів СОТ. 

Прикладами таких додаткових зобов’язань в РТУ можуть служити домовленості 

про взаємну глибшу лібералізацію доступу на ринки товарів і послуг, більш 

глибокі і розширені зобов’язання у площині санітарних і фітосанітарних заходів 

(СФЗ), технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ), урядових закупівель тощо. 

До категорії «СОТ +» віднесені також експортні мита. Хоча вони 
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безпосередньо не підпадають під дію положень СОТ, але фактично вже давно є 

предметом розгляду у форматі організації [61]. Більш того, зобов’язання зі 

«зв’язування» експортних мит зафіксовані у списках поступок низки країн, що 

приєдналися до СОТ в останні роки, наприклад Китаю [62]. З технічної точки 

зору ніщо не перешкоджає сторонам за взаємною домовленістю «зв’язати» 

експортні мита відповідно до методології ст. II ГАТТ 1994, хоча із формального 

боку вона охоплює лише імпортні мита [63]. 

До другої категорії («СОТ-екстра») віднесені положення РТУ Євросоюзу, 

що регулюють ті сфери торгових відносин партнерів, які не входять до сфери 

компетенції СОТ. Це, зокрема, зобов’язання в галузі конкурентної політики, 

лібералізації руху капіталів, питання торгівлі та сталого розвитку, гармонізація 

торгово-політичного законодавства партнерів на основі відповідних норм 

Євросоюзу. 

Зазначений аналіз проведено на основі 16 РТУ, укладених ЄС у різні роки, 

зокрема і з країнами, які не є членами СОТ. У цьому розумінні особливо цікаві 

приклади Алжиру та Сирії. Так, Алжир із 1987 р., але з великими перервами, все 

ще «технічно» перебуває у процесі приєднання до ГАТТ/СОТ. Однак ця 

обставина не завадила Євросоюзу у 2002 р. укласти з Алжиром РТУ, що 

передбачає, серед іншого, і поетапний перехід до створення ЗВТ у торгівлі 

промисловими та сільськогосподарськими товарами. Угода набула чинності у 

2005 р. Із Сирією РТУ в Євросоюзу існує ще з 1977 р. Її головним положенням є 

поетапне створення ЗВТ між Євросоюзом і Сирією в торгівлі промисловими 

товарами, а також обмежена лібералізація торгівлі сільськогосподарською 

продукцією. При цьому Сирія впродовж багатьох років не проявляла жодного 

інтересу до вступу в ГАТТ / СОТ; тільки у травні 2010 р. була створена Робоча 

група із приєднання Сирії до СОТ, яка, однак, не провела поки жодного 

засідання. 

Як показує аналіз текстів угод, Євросоюз домагається від своїх партнерів 

по двосторонніх РТУ істотно більшого обсягу тарифних поступок, ніж той, який 

ці країни були б готові надавати на основі режиму найбільшого сприяння в 
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межах СОТ. Основна мета РТУ полягає в поетапному створенні ЗВТ із 

партнерами: абсолютно в усі угоди ЄС із третіми країнами внесені великі 

розділи, що детально регламентують етапи дій сторін щодо поступового 

переходу або до безмитної, або до значно більш ліберальної торгівлі і 

промисловими, і сільськогосподарськими товарами. Єдиний виняток – Сирія, з 

якою у Євросоюзу існує ЗВТ лише в галузі промислових товарів. Однак можна 

очікувати, що після нормалізації політичного становища в цій країні і 

відновлення переговорного процесу щодо приєднання до СОТ, умови доступу 

на ринок Сирії будуть істотно поліпшені і розширені, спочатку у Списку 

тарифних поступок у форматі СОТ, а потім й у вигляді доповнення до 

двосторонньої РТУ. 

Важливим елементом РТУ, що укладаються Євросоюзом, є також внесення 

зобов’язань партнерів про усунення або, принаймні, «зв’язування» експортних 

мит, що в межах СОТ було б неможливим щодо країн її членів. Як 

зауважувалося, експортні мита безпосередньо не підпадають під дію положень 

СОТ. Подібні вимоги можуть бути пред’явлені, хоч і не дуже обґрунтовано, 

лише до держав, які приєднується до СОТ. Таким чином, у межах РТУ 

Євросоюз отримує реальну можливість поліпшувати умови і підвищувати 

передбачуваність доступу до джерел сировини на ринках країн-партнерів. 

Дуже значущими для інтересів ЄС є і зобов’язання партнерів у сфері 

державних закупівель, на які, за оцінками секретаріату СОТ, у кожній країні в 

середньому припадає 10–15 % ВВП. Розуміючи важливість цього ринку для 

підтримки національного бізнесу, абсолютна більшість країн – членів СОТ не 

були сторонами Угоди СОТ про державні закупівлі, яка не є обов’язковою. До 

теперішнього часу зі 162 країн – членів СОТ до неї приєдналися лише 15 країн 

(ЄС – як один член угоди). Іншими словами, у межах СОТ далеко не всі країни – 

партнери ЄС по РТУ є членами зазначеної угоди. Однак на двосторонньому 

рівні всі вони без винятку (з тим чи іншим ступенем обов’язковості і 

терміновості) зобов’язалися поступово розширити доступ компаній до своїх 

ринків урядових закупівель, а це означає створення нових і досить значних 
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торгових й економічних можливостей для європейського бізнесу. Цікаво 

зауважити, що Республіка Корея, яка не приєдналася до переглянутої (і 

розширеної) Угоди про державні закупівлі, визнала для себе вигідним 

додатково відкрити національний ринок урядових закупівель у межах 

двосторонньої угоди з Євросоюзом. 

Звертає на себе увагу і те, що практично всі партнери ЄС по РТУ взяли на 

себе конкретні зобов’язання щодо розширення доступу на свої ринки послуг. У 

більшості угод наведено додаткові (порівняно із зобов’язаннями по СОТ) 

сектори послуг, а також більш пільгові горизонтальні умови, що надаються 

постачальникам послуг із країн – членів ЄС [64]. Винятки становлять лише 

країни, поки що не члени СОТ, які, крім Сербії, вважали за краще, як видно, 

спочатку врегулювати це питання у форматі процесу приєднання. 

Крім поданого вище, необхідно відзначити внесення практично в усі РТУ 

Євросоюзу положень про розширення співпраці митних служб і спрощення 

процедур митного очищення, що з погляду умов ведення бізнесу, є ефективним 

доповненням ст. V, VIII і X ГАТТ 1994, а також Угоди СОТ із митної оцінки. Не 

випадково ЄС став однією з рушійних сил переговорів про укладання Угоди 

СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, таким чином успішно перенісши 

досвід, накопичений у межах двосторонніх торговельних угод, у 

багатосторонній формат СОТ. 

Ще одна відмінна риса РТУ за участі Європейського Cоюзу – наявність у 

них положень про зближення стандартів, технічних норм і взаємне визнання 

результатів сертифікації продукції, що часто мають обов’язковий характер. Це 

сприяє реалізації глобальнішої мети європейської торгово-політичної 

дипломатії – максимального усунення міждержавних відмінностей у 

регулятивній сфері. 

Очевидною «сяючою дірою» у діючих нині РТУ Євросоюзу залишаються 

положення, що стосуються пов’язаних із торгівлею інвестиційних заходів 

(ТРІМс). Це пояснюється тим, що до укладання Лісабонського договору, який 

набрав чинності у грудні 2009 р., Європейський Союз, відповідаючи за 



 

 

75 

 

проведення спільної торговельної політики країн-членів, не мав компетенції в 

питаннях інвестицій. Вона залишалася на національному рівні, і країни – члени 

ЄС самостійно укладали двосторонні інвестиційні угоди з метою захисту 

капіталовкладень і гарантій репатріації прибутків. Лісабонським договором 

питання прямих інвестицій передані до сфери компетенції ЄС [64], що 

неминуче знайде своє відображення і в положеннях майбутніх двосторонніх 

угод Євросоюзу. Так, в оновленій торгово-політичної стратегії ЄС одним із 

найближчих завдань уже заявлений перегляд угоди з Республікою Корея з 

метою виправлення цього недоліку [65]. Очевидно, що аналогічні ініціативи 

будуть зроблені і щодо інших економічно значущих для ЄС регіональних 

торгових угод. 

У межах двосторонніх преференційних угод із третіми країнами Євросоюз 

просуває ті свої пріоритети в торгово-політичній сфері, які йому не вдається 

реалізувати в багатосторонньому форматі СОТ. При цьому обсяг одержуваних 

їм пільг зростає практично з кожною новою угодою. Так, підрахунок умовних 

«балів» за сумарною кількістю положень «СОТ +» і «СОТ-екстра» в кожній 

угоді показує: якщо в РТУ з Марокко і Тунісом, укладених у кінці 1990-х рр., 

було вісім двосторонніх преференцій (і відхилень від норм СОТ), то вже до 

початку 2000-х рр. (РТУ з Мексикою і Чилі) кількість взаємних пільг, що 

перевищують зобов’язання по СОТ, подвоїлася. Зрозуміло, у зазначеному 

випадку не можна не враховувати відмінностей у рівнях економічного розвитку 

Марокко і Тунісу, з одного боку, і Мексики та Чилі – з іншого, і відповідно 

різного рівня амбіцій Євросоюзу щодо цих партнерів. Однак усього за кілька 

років самі підходи ЄС до укладання РТУ швидко еволюціонували в бік 

поглиблення та розширення взаємних зобов’язань сторін. Окремо необхідно 

виділити РТУ Євросоюзу з Македонією і Чорногорією, умови яких абсолютно 

ідентичні і які набрали по 15 «балів». Зокрема, в обох РТУ зафіксовані жорсткі і 

далекосяжні зобов’язання цих країн щодо зближення своїх нормативних 

документів із законодавством ЄС (т. зв. acquis communautaire), що повністю 

відсутній, наприклад, в угоді з Мексикою (найімовірніше, через її членство в 
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НАФТА) і лише в загальному вигляді сформульовано в угоді із Чилі в частині 

технічних стандартів. Подібний обсяг зобов’язань Македонії і Чорногорії в 

межах РТУ пов’язаний насамперед із їхнім статусом кандидатів на членство в 

ЄС. У межах цих угод вони (навіть ще до початку формальних переговорів про 

вступ до ЄС) зобов’язалися провести необхідну законодавчу роботу, тим самим 

наблизивши «європейську перспективу». 

Як зауважувалося, першою РТУ «нового покоління», що ознаменувала 

черговий етап у діяльності Євросоюзу в зазначеній сфері, стала угода з 

Республікою Корея. За термінологією ЄС, це «глибока і всеосяжна угода про 

вільну торгівлю» (DCFTA), і цей термін не є порожнім звуком. В угоді 

нараховується 17 розділів, які або поглиблюють взаємні зобов’язання по СОТ, 

чи створюють правила, що виходять за сферу СОТ. Саме в межах цієї РТУ 

внесли в текст торгової угоди такі положення, як зобов’язання щодо «сталого 

розвитку», тобто щодо виробництва продукції і ведення торгівлі з дотриманням 

екологічних норм, зафіксованих у низці міжнародних документів, й основних 

трудових стандартів МОП. Тим самим на двосторонньому рівні Європейський 

Союз і Республіка Корея виробили механізм урегулювання такої чутливої теми, 

як «екологічний» і «соціальний» демпінг, яка протягом багатьох років не 

знаходить загального рішення в багатосторонніх рамках СОТ. 

Нарешті, абсолютними лідерами за набраними «балами» з нині діючих РТУ 

є угоди Євросоюзу із Грузією (18 «балів»), Молдовою та Україною (обидві по 

19 «балів»), у яких ЄС зробив ще один крок за межі норм СОТ. На додаток до 

розділу зі сталого розвитку, що вперше з’явився в угоді Євросоюзу з 

Республікою Корея, важливою частиною зазначених трьох угод став розділ про 

торговельні аспекти енергетичної політики, найбільш докладно (на чотирьох 

сторінках) прописаний в Угоді ЄС – Україна. У цій угоді зафіксовано, зокрема, 

такі важливі для ЄС положення, як ціноутворення на газ й електрику на основі 

попиту та пропозиції, заборона на подвійне ціноутворення на енергоресурси, 

заборона митних зборів і кількісних обмежень на імпорт й експорт 

енергетичних товарів, можливість отримання рівноправного доступу до 
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розробки джерел і видобутку вуглеводнів [66]. Зауважимо, що навіть в угодах 

Євросоюзу з такими багатими сировиною і вуглеводнями країнами, як Алжир і 

Чилі, питання доступу до джерел сировини відображені тільки в загальних 

розділах про економічну співпрацю і мають ні до чого не зобов’язуючий 

характер. Крім того, у всіх трьох угодах містяться зобов’язання партнерів ЄС 

гармонізувати свої національні законодавства з його нормами із широкого кола 

питань торгово-економічного співробітництва. 

Таким чином, ведучи мову про основні пріоритети торгової політики 

Європейського Союзу в межах РТУ, слід наголосити, що, з одного боку, 

спостерігається поглиблення взаємних зобов’язань сторін порівняно із 

зобов’язаннями, які випливають із їхнього членства в СОТ, викликане 

обопільним бажанням поліпшити взаємні умови доступу на ринок, а з іншого – 

Євросоюз прагне усувати бар’єри в торгівлі, що все ще залишаються і часто 

перебувають поза сферою компетенції СОТ. Зазначений процес ще далекий від 

завершення. Як уже йшлося, готуються до укладання РТУ Євросоюзу з 

Канадою, Індією, Японією, Сингапуром, США, інвестиційна угода з Китаєм, 

переговори з яким стали безпосереднім наслідком набрання чинності 

Лісабонського договору. У найближчі плани Європейської комісії входить 

також започаткування переговорів з Австралією і Новою Зеландією, за якими, 

імовірно, підуть Філіппіни й Індонезія. Сфера дії багатостороннього торгового 

регулювання не перестає неухильно скорочуватися. Однак на якомусь етапі 

різноманіття регулятивних норм і правил ведення торгівлі, зафіксованих у 

сотнях діючих РТУ Європейського Союзу, а також інших економічних блоків й 

окремих країн, не може не стати перешкодою для безперебійного 

функціонування міжнародних виробничих ланцюжків і нормального ведення 

бізнесу. Досвід укладання нової багатосторонньої Угоди СОТ про спрощення 

процедур торгівлі – першої в історії СОТ – свідчить про те, що можливий і 

зворотний процес – перенесення напрацювань у двосторонньому форматі в 

рамки багатостороннього механізму. Проте говорити про формування нової 

тенденції поки що не доводиться. 
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Європейська асоціація вільної торгівлі функціонує в межах Європейської 

економічної зони і має низку особливостей, які будуть розглянуті далі. Основу 

існуючої в рамках Європейського Союзу економічної інтеграції заклали два 

міжнародні договори: Конвенція про заснування Європейської асоціації вільної 

торгівлі [67] й Угода про Європейську економічну зону [68]. Починаючи з 1960-

х рр., ЄАВТ і європейські співтовариства на основі міжнародних угод прагнули 

оформити між собою якомога глибші економічні зв’язки. Першим кроком для 

реалізації зазначеної мети був висновок 22 липня 1972 р. щодо 14 угод про 

вільну торгівлю між ЄАВТ і Європейськими співтовариствами (7 з них були 

між ЄАВТ і ЄЕС, решта 7 між ЄАВТ і Європейським товариством вугілля і 

сталі (ЄСВС). Наступним кроком стало підписання 9 квітня 1984 р. 

Люксембурзької декларації, виробленої в ході Наради на рівні міністрів країн 

ЄАВТ і держав – членів співтовариства. Декларація зумовила перехід до 

тіснішої економічної співпраці між ЄАВТ і Співтовариствами та позначила 

розвиток співпраці у сферах неекономічного характеру, таких як охорона 

здоров’я тощо. Підсумком спільної роботи організацій у зазначеному напрямі 

стало створення Європейської економічної зони (ЄЕП) в 1994 р.  

Нині в угоді про ЄЕП беруть участь Європейський Союз і його 28 держав-

членів, включаючи Хорватію на умовах тимчасового застосування, з одного 

боку, й Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію – з іншого. Швейцарська 

Конфедерація згадується в тексті угоди про ЄЕП, але ця держава так і не 

приєдналася до нього. Відносини Швейцарії та Європейської економічної зони 

тепер будуються на основі декількох десятків спеціальних двосторонніх угод. 

Основу ЄЕП формує економічний союз. ЄЕП об’єднав у собі ЄС, що є 

найбільш складним за структурою наднаціональним об’єднанням, і три держави 

– учасниці ЄАВТ. Швейцарія формально не входить до ЄЕП, але має всі права й 

обов’язки його члена, включаючи обов’язок надавати вільний доступ громадян 

ЄС на внутрішній ринок праці і право громадян Швейцарії вільно працювати на 

всій території ЄЕП. ЄАВТ є регіональною економічною організацією з 

елементами наднаціональності. Конвенція про заснування Європейської 
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асоціації вільної торгівлі була підписана 4 січня 1960 р. у Стокгольмі. У межах 

ЄАВТ була створена зона вільної торгівлі в тому значенні, яке надає цьому 

явищу ГАТТ 1949 р. Держави-члени взяли на себе зобов’язання, 

використовуючи механізм ЄАВТ, забезпечити найбільш повну реалізацію 

чотирьох економічних свобод у відносинах між ними – свободи руху товарів, 

послуг, капіталів й осіб. Однак функціонування ЄАВТ неможливо належним 

чином розглянути без дослідження угоди ЄЕП. Річ у тому, що угода про ЄЕП 

внесла істотні зміни в систему органів ЄАВТ, заснувала Суд ЄАВТ й окреслила 

нові напрями співпраці країн ЄАВТ і ЄС у межах Європейської економічної 

зони. З огляду на це вкрай важливо досліджувати механізми функціонування 

ЄЕП і їхню взаємодію з механізмами, що існували в межах ЄАВТ. 

Угода про ЄЕП охоплює такі сфери економічної політики країн – учасниць 

двох інтеграційних об’єднань: 

- свобода руху товарів, 

- свобода руху послуг, 

- свобода руху капіталу, 

- свобода руху робочої сили, 

- рівний доступ на внутрішній ринок для підприємств, 

- забезпечення справедливої конкуренції, 

- регулювання застосування державних субсидій. 

За допомогою інструментів, передбачених в угоді ЄЕП, на країни ЄАВТ 

поширюються багато інтеграційних механізмів, сформованих у Європейських 

економічних спільнотах. До зазначених механізмів входять: соціальна політика, 

захист прав споживачів, захист довкілля, статистика, законодавство про 

компанії. 

Угода ЄЕП передбачила взаємодію з питань, що виходять за межі так 

званих чотирьох свобод, а саме: 

- науково-дослідна політика, 

- інформаційні послуги, 

- освіта, 
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- працевлаштування, 

- малі і середні підприємства, 

- захист прав громадян. 

За допомогою Угоди про ЄЕП країни ЄАВТ фактично стали частиною 

європейської регіональної інтеграції і частиною міжнародно-правового поля 

ЄС. 

Угодою про ЄЕП заснована його організаційна структура, що доповнює 

структуру органів ЄАВТ. У межах ЄЕП здійснюють свою діяльність такі 

органи: Рада ЄЕП, Спільний комітет ЄЕП, Спільний парламентський комітет 

ЄЕП, Спільний консультативний комітет ЄЕП, Контролюючий орган ЄАВТ, 

Суд ЄАВТ. 

До Ради ЄЕП входять члени Ради Європейського Союзу і Європейської 

комісії, а також держави – члени ЄАВТ. Рада ЄЕП здійснює поточний контроль 

застосування угоди про ЄЕП й ухвалює рішення щодо зміни угоди. 

Спільний комітет ЄЕП, що складається із представників сторін, забезпечує 

застосування угоди та проводить консультації у процесі функціонування ЄЕП. 

Спільний парламентський комітет ЄЕП формується на паритетній основі із 

представників Європейського парламенту та парламентів держав – членів 

ЄАВТ. У Спільному парламентському комітеті заслуховуються звіти та доповіді 

Спільного комітету ЄЕП про реалізацію угоди про ЄЕП й обговорюються 

актуальні питання функціонування ЄЕП. 

Спільний консультативний комітет ЄЕП, що складається із членів 

Економічної і соціальної комітету ЄС і Консультативного комітету ЄАВТ, 

володіє консультативними повноваженнями при ухваленні рішень у межах 

ЄЕП. 

Оскільки угода включає в себе держави – члени ЄАВТ та поширює деякі 

свої зобов’язання на Швейцарію, яка формально членом ЄЕП не є, то всередині 

ЄАВТ створено низку органів, що реалізують положення угоди про ЄЕП 

усередині ЄАВТ. 

Нагляд і контроль за реалізацією та дотриманням угоди про ЄЕП з боку ЄС 
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покладено на Комісію ЄС і Суд ЄС, з боку ЄАВТ для цього були засновані 

Орган із нагляду і Суд ЄАВТ. 

Усередині ЄАВТ створено Контролюючий орган ЄАВТ, що функціонує на 

постійній основі і формується із представників держав – членів ЄАВТ, які 

беруть участь у Європейському економічному просторі. Очолює 

Контролюючий орган ЄАВТ Колегія із трьох осіб, які призначаються терміном 

на чотири роки за спільною згодою від урядів Ісландії, Ліхтенштейну та 

Норвегії. Голову колегії обирають на два роки зі складу її членів. Основною 

функцією контролюючого органу ЄАВТ є контроль за дотриманням правил 

конкуренції, що вводяться в межах ЄЕП на території країн ЄАВТ. 

Ще одним органом, відповідальним за реалізацію положень угоди про ЄЕП 

усередині ЄАВТ, є Суд ЄАВТ. Він складається із трьох суддів, які 

призначаються трьома державами – членами ЄАВТ та учасниками ЄЕП, 

терміном на шість років. Судді Суду ЄАВТ зі свого складу кожні три роки 

обирають голову Суду ЄАВТ. Постійний склад Суду проводить пленарні 

засідання, рішення на яких ухвалюють більшістю голосів. До здійснення своєї 

діяльності Суд ЄАВТ може на тимчасовій основі залучати суддів ad hoc, списки 

яких зберігаються в суді. Стосовно застосування положень угоди про ЄЕП Суд 

ЄАВТ здійснює нагляд за виконанням зобов’язань держав – членів ЄАВТ, є 

апеляційною інстанцією щодо рішення контролюючого органу ЄАВТ у сфері 

конкуренції, а також вирішує спори між двома і більше державами – членами 

ЄАВТ про застосування угоди про ЄЕП. Таким чином Суд ЄАВТ поширює 

свою юрисдикцію на всі випадки розбіжностей і суперечок, що виникають як 

між державами – членами ЄАВТ, так і державами-членами та головними 

органами ЄАВТ з приводу тлумачення та застосування норм і правил Угоди 

ЄЕП. Суд також дає офіційне тлумачення норм і правил ЄЕП за запитами 

національних судів держав – членів ЄАВТ. 

Що стосується Суду ЄС, то його компетенція розглядати суперечки про 

інтерпретацію положень угоди про ЄЕП передбачена в п. 3 ст. 111 Угоди про 

ЄЕП. Суд ЄС уповноважений давати інтерпретацію тільки тим положенням 
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угоди про ЄЕП, які кореспондують із положеннями Договору про Європейське 

економічне співтовариство і Договору про Європейське Співтовариство вугілля 

та сталі, а також актам, прийнятим на виконання цих двох договорів. У всіх 

інших випадках Суд ЄС вирішує спори в межах ЄС, використовуючи 

положення угоди про ЄЕП як невід’ємну частину права ЄС. Наприклад, у 

рішенні 1964 р. («Costa v. ENEL») Європейський суд вказав, що Договором про 

заснування Європейської економічної зони створено свою власну правову 

систему, яка після набрання чинності договору стала невід’ємною складовою 

частиною правових систем держав – членів ЄС і норми якої національні суди 

мають застосовувати безпосередньо [69]. Таким чином, національні суди у 

країнах ЄС мають безпосередньо застосовувати положення угоди про ЄЕП. 

Два вищезгаданих судових органи ЄЕП є автономно діючими, 

незалежними один від одного і формально не перебувають між собою в 

ієрархічних відносинах у частині тлумачення положень ЄЕП. Принцип 

однорідності, закріплений у ст. 6 угоди про ЄЕП допомагає досягти однаковості 

у правозастосовчій практиці цим двом судам. Це пов'язано як із процесом 

формування ЄЕП, так і з характером суб'єктів, що до нього входять. Річ у тому, 

що вищою судовою інстанцією в ЄС є Суд справедливості Європейського 

Союзу. Тільки цей судовий орган має право тлумачити положення Договору про 

створення Європейського Союзу й актів, ухвалених на виконання зазначеного 

договору. Глава 3 «Однорідність, процедура спостереження і врегулювання 

суперечок», Угоди про ЄЕП містить низку спеціальних процедур і правил 

тлумачення положень угоди. Відповідно до першого положення правил 

тлумачення Спільному комітету ЄЕП відводиться роль органу, який стежить за 

одноманітністю тлумачення положень угоди про ЄЕП і тих норм ЄС, які 

текстуально відтворюються в угоді про ЄЕП [70]. Спільний комітет ЄЕП також 

здійснює моніторинг розвитку прецедентного права і Суду ЄС та Суду ЄАВТ, й 

у своїй діяльності повинен прагнути до однорідності тлумачення права ЄЕП. 

Якщо Комітет не справляється із цим завданням, то застосовують положення 

ст. 111 Угоди про ЄЕП. Зазначена стаття передбачає можливість для Суду ЄС 
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урегулювати ті розбіжності в прецедентному праві шляхом їхнього тлумачення, 

які не були врегульовані Спільним комітетом [71]. 

Однорідність є основною концепцією в ЄЕП, і її мета полягає в тому, щоб 

забезпечити застосування тих самих правил і прийняття тих самих 

інтерпретацій права ЄЕП на всій території ЄЕП, що зумовлює забезпечення 

однорідності між законодавством ЄС і законодавством ЄЕП [72]. У підсумку, 

цей принцип значно сприяв забезпеченню узгодженості між тлумаченнями 

законодавства ЄС Судом справедливості ЄС, з одного боку, і законодавством 

ЄЕП Судом ЄАВТ, з іншого. Що ще важливіше, однорідність посилила судовий 

діалог між двома судами. 

Система джерел права ЄАВТ має кілька рівнів. Для всіх країн – учасниць 

ЄАВТ основу правового регулювання утворюють Конвенція про ЄАВТ 1960 р., 

що відіграє роль джерела первинного права ЄАВТ, і прийняті на її основі 

документи Ради ЄАВТ (вторинне право ЄАВТ), серед яких є рекомендації і 

рішення, що мають обов’язкову силу для всіх держав – членів ЄАВТ. 

Для всіх держав – членів ЄАВТ, окрім Швейцарії, зазначена система 

джерел доповнюється системою джерел права ЄЕП, що формується на 

первинному рівні: 

- з угоди про ЄЕП 1992 р.,  

- інших угод, прийнятих на її основі (наприклад, Угода між країнами ЄАВТ 

про контролюючі органи ЄАВТ і Суд ЄАВТ 1992 р.). 

Угода про ЄЕП поєднала дві інтеграційні структури і створила можливості 

для тіснішої співпраці держав, які вона об’єднала. Угода про ЄЕП дозволила 

поширити на європейські держави правовий режим спільного ринку, 

законодавство ЄС із питань вільного переміщення товарів, осіб, послуг і 

капіталів, а так само в суміжних із ними сферах. 

З погляду системи джерел права Європейського Союзу угоду про 

Європейську економічну зону відносять до категорії угод про асоціацію ЄС із 

третіми країнами й іншими міжнародними організаціями. 

На вторинному рівні систему джерел права ЄАВТ доповнюють рішення, 
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прийняті Спільним комітетом ЄЕП, які імплементують відповідні законодавчі 

акти ЄС у правопорядок ЄЕП через зміну додатків до угоди про ЄЕП. До цього 

ж рівня належать судові рішення Європейського Суду справедливості і Суду 

ЄАВТ. 

Система врегулювання спорів у ЄЕП досить складна. Угода передбачає такі 

механізми вирішення спорів, вибір яких залежить від членства сторін у ЄЕП, 

ЄАВТ і ЄС: 

- Наглядовий орган ЄАВТ, 

- Суд ЄАВТ, 

- Спільний комітет ЄЕП, 

- Суд ЄС, 

- арбітраж. 

Члени ЄЕП і ЄАВТ, а також Швейцарія, яка не є членом ЄЕП, можуть 

звернутися до суду ЄАВТ з питання тлумачення положень угоди ЄАВТ та 

Угоди про ЄЕП. 

Сторони, які не є членами ЄАВТ, але є членами ЄЕП, можуть звернутися у 

Спільний комітет ЄЕП з приводу врегулювання спору про тлумачення 

положень Угоди про ЄЕП, або звернутися до Суду ЄС із питань тлумачення 

положень угод ЄЕП, якщо вони зачіпають положення угоди про створення ЄС 

та зобов’язання держав щодо цієї угоди. 

Також існує можливість для сторін звернутися в арбітраж, якщо їм не 

вдалося вирішити спір у Спільному комітеті ЄЕП, або якщо вони прийняли 

рішення не звертатися до Суду ЄС. 

ЄЕП передбачає введення ідентичного або схожого за змістом 

законодавства із визначених в Угоді про ЄЕП питань як у праві ЄС, так і в 

законодавстві держав – членів ЄАВТ. Це одна з основних ідей угоди 1992 року, 

закріплена як принцип функціонування ЄЕП в ст. 7.  

Стаття 7 Угоди про ЄЕП встановлює базові стандарти для правової 

інтеграції в межах ЄЕП: 

- акти, згадані чи перераховані в додатках до угоди, або в рішеннях 



 

 

85 

 

Спільного комітету ЄЕП, мають бути обов’язковими для сторін угоди і стати 

частиною їхнього внутрішнього правопорядку; 

- акти, що кореспондують із регламентом ЄС, повинні бути складовою 

частиною внутрішнього правового порядку сторін угоди ЄЕП; 

- акти, що співвідносяться з директивами ЄС, мають давати сторонам угоди 

ЄЕП можливість вибору форми і методу їхньої імплементації. 

Стаття 6 Конвенції ЄАВТ і ст. 105 секції 1 Угоди про ЄЕП доповнюють ці 

правила принципом однорідності тлумачення і застосування сторонами 

положень угоди ЄЕП. Принцип однорідності означає, що за майбутнього 

розвитку прецедентного права положення угоди про ЄЕП, у тому, як вони 

збігаються за змістом з відповідними нормами Договору про ЄС, при їх 

застосуванні мають бути витлумачені схоже з відповідними приписами Суду 

ЄС. 

Механізм ухвалення рішень на виконання Угоди про ЄЕП заснований на 

основі цих принципів і побудований із метою забезпечення балансу інтересів 

усіх зацікавлених сторін. Цей механізм закріплений у ст. 97–104 Угоди про 

ЄЕП. 

При розробці проекту рішень Європейською комісією в кожному 

конкретному випадку, регулювання якого охоплюється положеннями Угоди про 

ЄЕП, комісії належить забезпечити участь у цьому процесі експертів держав – 

членів ЄАВТ. 

Надсилаючи законопроект Раді ЄС, Європейська комісія надає офіційно 

його копії і державам – членам ЄАВТ. Кожна зі сторін може ініціювати 

обговорення законопроекту у Спільному комітеті ЄЕП. Під час обговорення 

законопроекту в Раді ЄС сторони можуть ініціювати його одночасне 

обговорення також у Спільному комітеті ЄЕП. Після ухвалення рішення Радою 

ЄС його текст надсилається у Спільний комітет ЄЕП, який змінює відповідні 

протоколи до угоди ЄЕП, що встановлюють норми або перераховують акти, які 

мають бути імплементовані державами – членами ЄАВТ відповідно до 

вищезазначеної ст. 7 Угоди про ЄЕП (своєрідне затвердження акта Ради ЄС). 
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Стаття 103 Угоди про ЄЕП передбачає окрему процедуру, за якої рішення 

Ради ЄС може бути імплементованим у законодавство держав – членів ЄАВТ 

тільки після виконання конституційних процедур. 

У процесі функціонування ЄЕП проблем співвідношення права ЄЕП із 

правом СОТ не зустрічалося на практиці. Річ у тому, що ЄЕП є інтеграційним 

об’єднанням, що має розвинені органи з урегулювання спорів. З огляду на це 

учасники угоди воліють використовувати передбачені угодою механізми 

врегулювання розбіжностей. В Угоді про створення ЄЕП зазначено, що її 

укладено відповідно до положень ГАТТ і Конвенції про Організацію 

економічного співробітництва та розвитку, що правила, встановлені угодою 

ЄЕП діють без шкоди для положень ГАТТ. 

Всеосяжна економічна і торгова угода СЕТА (від англ. The Comprehensive 

Economic and Trade Agreement, CETA) була підписана 30 жовтня 2016 р. між 

Канадою і ЄС, ставши першою торговою угодою, підписаною Євросоюзом з 

країною – членом Великої сімки (Group of Seven, G 7) . У 2008 р. було 

оголошено про початок роботи над угодою про зону вільної торгівлі між ЄС і 

Канадою. Предметні переговори щодо укладання угоди велися із 2009 р. в 

умовах суворої таємності [73]. У 2013 р. було досягнуто політичної угоди між 

Канадою і ЄС про підписання CETA. Однак до останнього моменту неможливо 

було знати напевно, чи буде підписано угоду, проти якої виступали ділові кола 

Франції та Німеччини, що постали на захист національного бізнесу від зазіхань 

заокеанських транснаціональних корпорацій, які виявляли інтерес до участі в 

переговорному процесі. 

Головною метою CETA є стимулювання торгово-економічних відносин. 

Після набрання чинності CETA Канадою були скасовані імпортні мита на 

99,6 % промислової продукції, що ввозиться з ЄС, а Євросоюзом – на 99,4 % 

продукції, що надходить із Канади. У торгівлі агропродовольчими товарами 

імпортні мита були скасовані Канадою і ЄС на 90,9 % і 92,2 %, відповідно [74]. 

Особливий інтерес для європейських компаній представляє експорт у Канаду 

молочної продукції, вин, спецій, шоколаду, кондитерських виробів, фруктів, 
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овочів. Водночас передбачено збільшення квот упродовж п’ятирічного періоду 

на поставки сиру із країн ЄС у Канаду і канадської яловичини та свинини в ЄС. 

Так, квота на експорт сиру із ЄС збільшиться до 18,5 тис. т проти 8 тис. т. В 

угоді передбачається: 

- спрощення регулювання взаємної торгівлі послугами, включаючи 

транспортні (морські перевезення), туристичні, фінансові, телекомунікаційні 

послуги; 

- створення умов для розширення доступу на внутрішній ринок держав – 

членів СЕТА іноземним інвесторам; 

- регулювання об’єктів інтелектуальної власності; 

- взаємне визнання професійної кваліфікації, отриманої в Канаді і 

державах – членах СЕТА. 

Вищий орган CETA – це Об’єднаний комітет, членами якого є 

представники Канади та країн ЄС. Співголови Об’єднаного комітету – міністр 

зовнішньої торгівлі Канади і член Європейської комісії, відповідальний за 

розвиток торгівлі, або призначені ними представники. Усі країни – учасниці 

угоди вважаються повноправними членами і мають однакові права й 

обов’язками. Кожна сторона CETA несе повну відповідальність за дотримання 

всіх положень угоди. 

До повноважень Об’єднаного комітету належить: 

- контроль за виконанням норм угоди; 

- контролювання діяльності спеціальних комітетів й інших інституційних 

органів, створених відповідно до СЕТА; 

- урегулювання спорів щодо тлумачення або застосування положень 

угоди. 

Об’єднаний комітет має право: 

- вносити поправки в СЕТА, 

- делегувати обов’язки спеціалізованим комітетам, 

- займатися переговорної діяльністю, 

- виробляти рекомендації з метою розширення торговельної й 
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інвестиційної співпраці між сторонами угоди. 

Усі рішення, прийняті Об’єднаним комітетом CETA, є обов’язковими для 

сторін. Усі рішення та рекомендації Об’єднаного комітету ухвалюються на 

основі консенсусу. Об’єднаний комітет проводить свої засідання один раз на 

рік. На прохання однієї зі сторін угоди може бути проведено додаткове 

засідання [75]. 

Згідно із прийнятою угодою сторони засновують такі спеціалізовані 

комітети: 

- Комітет із торгівлі товарами, 

- Комітет із торгівлі послугами й інвестицій, 

- Спільний комітет із митної співпраці, 

- Об’єднаний комітет із санітарних і фітосанітарних заходів, 

- Комітет із фінансових послуг, 

- Комітет із торгівлі та сталого розвитку. 

Спеціалізовані комітети покликані заздалегідь інформувати Об’єднаний 

комітет CETA про свої засідання та своєчасно доповідати про результати 

засідань. Усі спеціалізовані комітети мають збиратися один раз на рік. 

Співголовами комітетів є представники Канади та ЄС. Спеціалізовані комітети 

встановлюють графік своєї роботи і порядку денного за взаємною згодою [75]. 

 

2.2. Міжнародно-правове забезпечення зон вільної торгівлі за участі 

американських держав 

 

Сполучені Штати Америки на самому початку своєї незалежності не 

відмовлялися від політики протекціонізму. Серед найпопулярніших проявів 

протекціонізму в США того часу був «Tariff of Abominations» [76, 77] або 

«тариф гидот» 1828 р., що передбачав 50-відсотковий розмір імпортних мит на 

деякі промислові та сировинні товари [77]. Така політика обернулася 

колосальними втратами для ринку, оскільки внутрішні товари поступалися в 

ціні та якості європейським, які практично не мали шансів потрапити на 
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американський ринок. 

У період між світовими війнами Сполучені Штати з уведенням у дію 

закону Смута – Хоулі 1930 р., що встановлює протекціоністський торговий 

режим, коли значення ввізних мит були дуже високими, поступово почали 

переходити до політики лібералізації [78]. Слід зауважити, що тоді США 

відігравали провідну роль у геополітичній системі, як колись це була Велика 

Британія, і саме США вдалося посприяти створенню багатосторонньої 

торговельної системи після Другої світової війни і закласти її основи. Після 

війни США вдалося швидко переорієнтувати своє виробництво для мирних 

цілей і зміцнити своє економічне становище у світі, зокрема і завдяки 

лібералізації економічної політики. Внаслідок цього в 1930–1947 рр. [79, c. 307] 

Сполучені Штати уклали величезну кількість торгових угод, які, можливо, не 

збільшили їхньої частки в обсягах світової торгівлі, але послужили основою для 

створення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 

На сучасному етапі розвитку договору про створення зон вільної торгівлі 

США, які до цього часу були прихильниками зниження торгових бар’єрів у 

межах ГАТТ, почали активно вести переговори із сусідніми країнами з метою 

створення спільного ринку обох Америк – «Від Аляски до Вогняної Землі» [80]. 

Широка програма двосторонніх переговорів передбачала створення зон вільної 

торгівлі з Ізраїлем (1985), Канадою (угода Кафтя (CUSFTA) від 1988 р.), а 

згодом і з Мексикою (угода НАФТА (Північноамериканська угода про 

створення зони вільної торгівлі; від англ. North American Free Trade Agreement, 

NAFTA) від 1994 р.). У межах угоди НАФТА знайшла своє втілення така 

модель регіональної інтеграції, за якої нерівні за рівнем економічного розвитку, 

а також виробничого і торгового потенціалу учасники здійснюють торгівлю на 

взаємних і рівних умовах, що не передбачають вилучення і преференції на 

користь більш економічно вразливих. Що стосується змісту американських 

торгових угод того часу, то в них містилися відповіді на багато питань, 

розв’язання яких США не могли домогтися на багатосторонніх переговорах. 

Зокрема, це стосується заходів щодо лібералізації сфер інвестицій, послуг, 



 

 

90 

 

інтелектуальної власності, державних закупівель. У 1994 р. США почали 

підготовку до формування Зони вільної торгівлі Америк (ФТАА), у якій 

планувалася участь усіх країн Західної півкулі, за винятком Куби [80, с. 60]. 

Згодом досягнені домовленості в більшості своїй були внесені до порядку 

Уругвайського раунду переговорів щодо СОТ. 

Однією з найбільших на сьогоднішній день зон вільної торгівлі у світі є 

укладена в 1991 р. за підсумками трирічних переговорів між Канадою, США і 

Мексикою Північноамериканська угода про створення зони вільної торгівлі 

(НАФТА) [81]. 

До 1991 р. встигла сформуватися певна договірно-правова база, яка і 

заклала основи існування НАФТА. У 1965 р. між Канадою і США був 

підписаний договір про скасування мит на автомобілі та підготовлена 

Сполученими Штатами і Мексикою в тому ж році програма прикордонної 

індустріалізації, спрямована проти безробіття шляхом створення спільних 

підприємств. Важливе значення для появи НАФТА мала підписана між 

Канадою і США в 1989 р. угода про вільну торгівлю (CUSFTA), що передбачала 

скасування торговельних бар’єрів, захист справедливої конкуренції, 

лібералізацію інвестицій і процедуру врегулювання суперечок [82]. 

Поява угоди була вкрай вигідною для всіх її учасників. Для США 

інтеграційні процеси в межах НАФТА відкрили можливості для розширення 

ринків експорту на південь, зокрема завдяки скасуванню мексиканських 

промислових тарифів, які були набагато вищими, ніж американські. 

Надходження мексиканських товарів на американський ринок, зі свого боку, 

мало спричинити зниження присутності там китайського імпорту [83]. Для 

Мексики подібна угода відкривала можливості інтенсифікувати економічне 

зростання та забезпечити приплив інвестицій. До того ж, для всіх учасників 

угоди вона відкривала можливості для політичного зближення. 

Основними цілями угоди у ст. 102 НАФТА визначалися скасування 

торговельних бар’єрів, стимулювання транскордонної торгівлі товарами і 

послугами, захист справедливої конкуренції в межах зони вільної торгівлі, 
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залучення інвестицій, ефективний захист інтелектуальної власності, ефективні 

процедури з реалізації угоди, зокрема і за допомогою створення механізму 

врегулювання спорів. Серед інших цілей значилися подальші тристороння і 

багатостороння взаємодія та співпраця. Дещо раніше було підписано низку угод 

між країнами – учасницями НАФТА, які згодом склали систему джерел права 

об’єднання і визначили напрями подальшої співпраці країн-учасниць. 

В угоді не передбачено створення сильних наднаціональних інститутів, як 

це було зроблено, наприклад, у межах Європейського Союзу. У документі 

закріплені такі керівні органи організації: Комісія з вільної торгівлі (ст. 2001 

НАФТА) і Секретаріат (ст. 2002 НАФТА). Відповідно до п. 1 ст. 2002 допомогу 

в роботі комісії надають комітети та робочі групи. До складу комісії входять 

члени урядів країн – учасниць угоди (зазвичай міністрів торгівлі) або їхні 

уповноважені представники. Комісія не належить до постійно діючих у межах 

об’єднання органів і збирається не рідше одного разу на рік. Рішення 

ухвалюють зазвичай консенсусом, якщо у процесі роботи комісії учасники не 

домовляться про інше. Свої процедурні правила Комісія з вільної торгівлі 

розробляє самостійно. Її функціями відповідно до п. 2 ст. 2001 є:  

- нагляд за реалізацією угоди; 

- контроль його подальшої розробки; 

- урегулювання спорів, що виникають щодо тлумачення або застосування 

угоди; 

- нагляд за роботою всіх комітетів і робочих груп, створених відповідно до 

цієї Угоди та зазначених у дод. 2001.2; 

- ухвалення рішень з інших питань, які можуть вплинути на роботу угоди. 

Параграф 3 цієї ж статті визначає коло повноважень Комісії з вільної 

торгівлі, відповідно до яких вона може: 

- створювати ad hoc або постійні комітети та робочі групи чи групи 

експертів, а також делегувати їм частину своїх повноважень; 

- звертатися для отримання консультативних висновків до неурядових 

організацій або окремих осіб; 
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- за домовленістю сторін здійснювати інші дії на виконання угоди. 

Очевидно, що наділення Комісії з вільної торгівлі будь-якими значущими 

повноваженнями спочатку не входило в плани держав-учасниць, оскільки, з 

огляду на текст угоди, комісія не має можливості серйозно впливати на 

взаємодію країн – учасниць НАФТА. З іншого боку, основоположні принципи 

роботи організації та узгодження позицій країн-учасниць щодо подальшої 

реалізації положень угоди відбуваються саме в процесі роботи комісії. 

Що ж стосується секретаріату, то він забезпечує адміністративну підтримку 

органів, створених на підставі гл. XIX НАФТА, а також забезпечує діяльність 

Комісії з вільної торгівлі. Структурно секретаріат організований у вигляді трьох 

національних секцій. 

Стаття 2001.2 НАФТА передбачає низку таких допоміжних органів, як 

робочі групи, комітети, основним призначенням яких є сприяння в реалізації 

угоди. Їхня діяльність не містить будь-якої політичної складової. Зазначені 

допоміжні органи реалізують свої повноваження у сферах торгівлі товарами 

(Комітет із торгівлі товарами – ст. 316 НАФТА), правил походження товарів 

(Робоча група за правилами походження – ст. 513 НАФТА), митного контролю 

(митна підгрупа Робочої групи за правилами походження – ст . 513 (6) НАФТА), 

торгівлі сільськогосподарськими товарами (Комітет із сільськогосподарської 

торгівлі – ст. 706), субсидій (Робоча група щодо субсидій у сільському 

господарстві – ст. 705 (6) НАФТА), стандартизації (Комітет із заходів 

стандартизації – ст. 913 НАФТА), державних закупівель, інвестицій і послуг 

(Комітет із фінансових послуг – ст. 1412 НАФТА), транскордонного 

пересування осіб у ділових цілях, а також альтернативних способів 

урегулювання спорів. Робочі групи зазвичай виконують консультативні функції 

і розробляють рекомендації для розв’язання різних завдань або врегулювання 

розбіжностей у межах Угоди. 

Структура виконавчих органів НАФТА така, що рішення більшості 

ключових питань неможливе без узгодженості політичних воль усіх трьох 

держав. Іншими словами, усі важливі рішення ухвалюються саме на 
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міждержавному рівні. 

Нормативною основою НАФТА є три міжнародні угоди: базова 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю і дві спеціальні угоди – 

Північноамериканська угода про співпрацю у сфері довкілля та 

Північноамериканська угода про співпрацю у сфері найманої праці. Ще одну 

групу джерел утворюють угоди процесуального характеру, що передбачають 

порядок взаємодії країн – учасниць НАФТА у процесі врегулювання спорів, 

деякі двосторонні угоди в сільськогосподарській сфері, сфері легкої 

промисловості й автомобільної промисловості. 

Норми НАФТА охоплюють такі сфери, як торгівля товарами, правила 

походження, транскордонне переміщення підприємців, митна сфера, сільське 

господарство, інвестиції та послуги, торгівля і субсидії, стандарти, державні 

закупівлі, способи залагодження спорів. 

За допомогою самостійних угод вдалося врегулювати низку питань, які не 

знайшли свого відображення в тексті НАФТА. Наприклад, у 1983 р. було 

підписано Угоду між США і Мексикою про взаємодію у сфері захисту і 

поліпшення довкілля у прикордонній зоні, а в 1986 р. – Угоду між урядом 

Канади й урядом США про транскордонне пересування небезпечних відходів. 

Співпраця в міграційній сфері регулюється підписаними в 1994 р. 

Північноамериканською угодою про співпрацю у сфері найманої праці. З огляду 

на всі діючі в межах НАФТА домовленості можна говорити про співтовариство 

як про успішний інтеграційний проект, хоча поки не можна стверджувати про 

повне завершення інтеграційного процесу. 

Механізм урегулювання спорів у межах НАФТА передбачає три способи 

усунення розбіжностей, передбачені гл. XI, XIX і XX угоди. 

Перший спосіб пов’язаний з урегулюванням розбіжностей, що виникають у 

процесі застосування сторонами антидемпінгових і компенсаційних заходів, і 

передбачений гл. XIX НАФТА. У цьому розділі йдеться про можливість 

створення спеціальних арбітражних панелей, які ухвалюють рішення у справі. 

Окремими угодами між сторонами НАФТА передбачені правила і процедури 
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для розгляду таких спорів та Кодекс поведінки арбітрів [84]. 

У ст. 1902 передбачено можливість уведення країнами антидемпінгових 

заходів. Пункт 2 цієї статті містить умови для ухвалення таких заходів: 

- вони повинні бути сумісними з ГАТТ, Антидемпінговим кодексом СОТ, 

Кодексом про субсидії СОТ або будь-якою згодом укладеною угодою, 

сторонами якої є сторони НАФТА; 

- така політика має бути сумісною із цілями та завданнями НАФТА, 

встановлювати справедливі та прогнозовані умови для поступової лібералізації 

торговельних відносин між сторонами організації і передбачати низку 

ефективних і пропорційних заходів щодо недобросовісних торгових практик. 

Більш того, такі заходи мають відповідати нормам НАФТА. 

Стаття 1903 передбачає право сторони НАФТА, проти якої застосовані 

антидемпінгові заходи, подати на розгляд арбітражної панелі такі питання: 

- чи відповідають ужиті заходи зазначеним вище умовам; 

- чи не суперечить уведення цих заходів раніше винесеному арбітражною 

панеллю рішенню і чи не порушено п. 2 ст. 1902. 

Очевидно, що суверенні права країн – учасниць НАФТА встановлювати 

або скасовувати антидемпінгові заходи не будуть зачіпатися самою угодою, 

залишаючи органам з урегулювання суперечок право констатувати наявні 

порушення та надавати відповідні рекомендації щодо їхнього усунення. 

Відповідно до описаної у ст. 1903 Угоди НАФТА процедури, сторона може 

вимагати створення двосторонньої арбітражної панелі у випадку введення, на її 

думку, незаконних антидемпінгових чи захисних мит. Рішення такої 

арбітражної панелі виноситься у вигляді декларативного висновку, що має 

рекомендаційний характер. Якщо арбітражною панеллю винесено рішення, яке 

рекомендує країнам – учасницям НАФТА внести відповідні зміни в національне 

законодавство, то сторони проводять консультації для того, щоб упродовж 90 

днів з моменту винесення зазначеного рішення укласти угоду з цього питання. 

Якщо відповідні поправки не були внесені протягом наступних за 90-денним 

періодом дев’яти місяців, і якщо сторонами не було ухвалено інше рішення 
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спірного питання, то держава-заявниця має право ввести відповідні заходи щодо 

відповідача або вийти з угоди. 

Рішення, що приймаються арбітражною панеллю, можна оскаржити, якщо 

порушено принцип неупередженості членів арбітражної панелі, якщо мали 

місце суттєві порушення встановлених правил і процедур або в разі, якщо 

арбітражна панель вийшла за межі своєї компетенції. 

Рішення, що ухвалюються на підставі ст. 1904, є обов’язковими для 

виконання. Стаття 1905 НАФТА також передбачає можливість застосування 

певних захисних механізмів, якщо хто-небудь із членів НАФТА не вніс зміни в 

національне законодавство і зберіг положення, які: 

- гальмують формування арбітражної панелі; 

- перешкоджають діяльності панелі і винесенню панеллю підсумкового 

рішення; 

- унеможливлюють виконання винесеного рішення, не визнають його 

обов’язковості або обмежують можливість оскарження рішень компетентних 

державних органів членів НАФТА про введення антидемпінгових заходів. 

У зазначених випадках зацікавлена держава – учасниця НАФТА має право 

вимагати проведення письмових консультацій. У разі, якщо проведені 

консультації не матимуть позитивного результату, то держава-учасниця має 

право ініціювати створення спеціального комітету. Повноваження зазначеного 

комітету та опис його процесуальної діяльності містяться в окремій угоді –

Правилах-процедурах, прийнятих відповідно до ст. 1905 Угоди НАФТА. Якщо 

спеціальним комітетом буде встановлено, що має місце хоча б одна із 

зазначених раніше обставин, що перешкоджає застосуванню передбачених ст. 

1904 НАФТА процедур, то сторони мають право розпочати консультації з 

метою ухвалення прийнятного рішення. Якщо таке рішення не буде прийнято 

впродовж наступних шістдесяти днів, то сторона-заявник має право 

призупинити дію ст. 1904 НАФТА щодо винної сторони або прийняти інші, 

необхідні в ситуації, що склалася, заходи. Однак правила НАФТА дозволяють 

винній стороні вводити взаємні обмеження щодо заявника. 
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Розглянута вище діяльність арбітражних панелей регулюється і 

забезпечується створеними відповідно до ст. 1908 НАФТА підрозділами в 

межах національних секцій Секретаріату НАФТА. Крім перерахованих вище 

процедур, сторони можуть провести звичайні міждержавні консультації. 

Відповідно до ст. 1907 НАФТА такі консультації проводяться за ініціативою 

однієї зі сторін спору для врегулювання питань імплементації НАФТА або для 

врегулювання інших розбіжностей, що виникають між сторонами угоди. 

Арбітражна панель виносить початковий висновок на підставі наданих 

сторонами відомостей, а також з урахуванням висновків експертів і проведених 

експертиз, якщо це необхідно. У підсумковому висновку відображаються 

встановлені за підсумками розгляду спору факти, міститься висновок про те, чи 

є, або чи буде розглянута міра несумісною із зобов’язаннями сторін щодо угоди, 

або чи зумовлює така міра усунення вигод, що надаються державі – учасниці 

угоди. У разі, якщо факт порушення встановлено, то рішення містить 

рекомендації щодо усунення даного порушення. 

Сторони можуть подати заперечення на початковий висновок, після 

розгляду яких арбітражна панель виносить підсумковий висновок. У процесі 

винесення як початкового, так і підсумкового висновків арбітри можуть 

висловити особливі думки. За правилами НАФТА імена арбітрів, які виявили 

бажання висловити окрему думку, не підлягають розкриттю. 

Переданню до Комісії по вільну торгівлю підлягають як сам підсумковий 

висновок, так і думки сторін щодо зазначеного висновку, які вони хотіли б 

докласти до нього. Комісія зобов’язана опублікувати переданий їй висновок. 

Як у випадку розв’язання антидемпінгових суперечок, так і в разі 

врегулювання спорів у межах загального механізму, рішення арбітражної панелі 

не містить юридично обов’язкових для сторін спору приписів. Рішення містить 

юридичний аналіз спору між сторонами і низку рекомендацій, відповідно до 

яких сторони можуть прийти до взаємоприйнятного рішення. Якщо сторонам не 

вдалося знайти таке рішення, то після закінчення тридцяти днів з моменту 
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винесення рішення арбітражною панеллю в остаточній формі, сторона-заявник 

має право призупинити дію Угоди щодо відповідача у справі. 

Спочатку сторона-заявник може призупинити застосування тих положень 

Угоди, у процесі реалізації яких між сторонами виник спір. Якщо ці заходи не 

принесли потрібного результату і не допомогли сторонам у пошуку 

врегулювання спору, то обмеження можуть бути введені і в інших сферах. 

Загалом же юридична сила таких рішень ставиться в залежність від 

економічного чи політичного впливу сторін спору. 

Глава XVIII передбачає адміністративні механізми взаємодії учасників 

НАФТА, зокрема із правових питань. Стаття 1801 передбачає створення 

контактного органу для кожної сторони і наявність координаційного органу. 

Координаційного орган покликаний спрощувати комунікацію між сторонами 

щодо будь-яких питань, які охоплюються Угодою. За запитом іншого учасника 

зазначений орган надає інформацію про органи та посадових осіб, які 

уповноважені ухвалювати рішення з того чи іншого питання, і за необхідності 

допомагає з ними зв’язатися. Це положення доповнюють ст. 1802–1804 Угоди, 

де передбачається обов’язок сторін опублікувати або іншим способом 

оприлюднити будь-які нормативні акти або їхні проекти, що зачіпають предмет 

угоди, повідомляти зацікавлені сторони про реалізовані або плановані заходи, а 

також надавати можливість для зацікавлених сторін висловлюватися з приводу 

реалізованих ініціатив. 

Стаття 1805 НАФТА зобов’язує кожну державу-учасницю заснувати 

всередині своєї юрисдикції ряд судових, квазісудових чи інших юрисдикційних 

органів з метою розгляду й, у разі необхідності, коригування своїх 

адміністративних дій з питань, що охоплюються Угодою. 

Таким чином, більшість ключових механізмів ухвалення рішень у межах 

НАФТА залишені на національному рівні, і не можна стверджувати про 

наднаціональний характер цієї організації. Ще одним аргументом на користь 

цієї точки зору є те, що в межах НАФТА зазначається цілий масив норм 

національного права, які сторони зобов’язуються привести у відповідність до 
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положень Угоди. Причина в тому, що за Угодою НАФТА не надаються 

можливості конкретизації норм установчих документів будь-яким 

наднаціональним інститутом. 

Слід зауважити, що утворена за Угодою НАФТА правова система загалом, 

і механізми урегулювання спорів зокрема, мають дуже багато спільного із 

правовою системою і механізмами урегулювання спорів у межах СОТ. Більш 

того, усі країни – учасниці НАФТА є учасницями СОТ, що не може не впливати 

на однорідність зобов’язань учасників у форматі цих двох утворень. Таким 

чином, у разі виникнення розбіжностей у процесі реалізації Угоди НАФТА, 

сторони можуть звернутися як до механізму вирішення спорів, передбаченому 

цією угодою, так і до механізму врегулювання спорів у межах СОТ. 

На відміну від багатьох інших інтеграційних об’єднань (наприклад, 

ЄврАзЕС або Європейського Союзу), в Угоді НАФТА не передбачено 

виключної юрисдикції органів з урегулювання спорів НАФТА і надається 

можливість вирішення таких спорів органами СОТ. Це означає, що сторони 

мають право самостійно обрати найкращий механізм урегулювання спорів. При 

цьому механізм залагодження спорів СОТ може бути використаний тільки в 

тому випадку, якщо всі учасники спору, зокрема і треті країни, зможуть узяти в 

ньому участь. У разі, якщо сторона – учасниця спору зробила вибір на користь 

механізму залагодження спорів у межах СОТ, то вона зобов’язана повідомити 

про це третій державі-учасниці. Така держава має право вимагати 

використовувати для врегулювання спору механізм, передбачений Угодою 

НАФТА за умови проведення консультацій із державою, повідомивши про 

розгляд спору в межах СОТ. 

Виключна підсудність спорів у межах НАФТА механізмам розв’язання 

спорів, передбачених Угодою НАФТА, можлива лише в разі відповідної заяви 

державою-відповідачем і тільки якщо спір стосується захисту довкілля, 

застосування санітарних і фітосанітарних заходів, зокрема пов’язаних із 

захистом життя та здоров’я людей, тварин, рослин або середовища їхнього 

проживання, а також спорів, що виникають із фактичних обставин, що 
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стосуються захисту довкілля, життя і забезпечення безпеки, включаючи 

безпосередньо пов’язані із цим питанням наукові дослідження. Таким чином, 

виключна підсудність у межах НАФТА передбачається за тими положеннями, 

які не врегульовані нормами СОТ. 

Правові норми, що діють у межах СОТ, і положення Угоди НАФТА багато 

в чому схожі; вони регулюють ідентичні правовідносини, але не завжди є 

ідентичними самі по собі. Також можливий різний підхід до тлумачення як 

норм СОТ, так і положень Угоди НАФТА. У зв’язку з цим необхідно 

враховувати, що в частині врегулювання спорів не передбачено пріоритет норм 

СОТ над нормами НАФТА або навпаки. Отже, цілком можливо, що 

правозастосовна практика в межах органів з урегулювання спорів СОТ й органів 

НАФТА буде різнитися. Хоча ні органи з урегулювання спорів СОТ, ні органи з 

урегулювання спорів НАТФА не пов’язані із власною правозастосовною 

практикою, що дає можливість стороні обрати найбільш зручний і 

передбачуваний механізм вирішення спору. 

Щодо застосовного права в разі виникнення суперечок у межах НАФТА 

Угода передбачає спеціальні умови. Що стосується змісту договорів, які 

доповнюють правові основи функціонування НАФТА, то за основу взято 

модель, пропоновану Світовою організацією торгівлі, що записано в тексті 

самої Угоди. У преамбулі Угоди НАФТА йдеться, що створювана зона вільної 

торгівлі будується на принципах взаємної поваги прав й обов’язків держав-

членів, які випливають з їхнього членства в ГАТТ. 

Однаковість підходів до правового регулювання вільної торгівлі в межах 

СОТ і в межах НАФТА підтверджується і в тексті Угоди НАФТА. Наприклад, у 

ст. 101 Угоди НАФТА зазначено, що зона вільної торгівлі формується 

відповідно до положень ст. XXIV ГАТТ. У ст. 102 позначені цілі Угоди. У 

ст. 103 і 104 встановлено співвідношення положень Угоди НАФТА з іншими 

міжнародними договорами. 

У ст. 103 НАФТА міститься ідентичне положенням ГАТТ зобов’язання 

щодо поваги прав й обов’язків сторін угоди, проте в п. 2 цієї статті уточнюється, 
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що в разі колізій Угоди НАФТА і ГАТТ підлягають застосуванню положення 

НАФТА, якщо інше не передбачено спеціальними нормами НАФТА. 

Аналогічний принцип пріоритету спеціальної норми закріплено в угодах 

щодо охорони і захисту довкілля. У разі колізій норм Угоди НАФТА і даних 

актів застосуванню підлягають саме зазначені акти. При цьому слід 

застосовувати положення, що найбільш відповідають нормам Угоди. 

Основний зміст Угоди НАФТА у сфері торговельних преференцій 

зводиться до усунення тарифних бар’єрів у торгівлі товарами і послугами між 

Канадою, США і Мексикою. 

За механізмом функціонування НАФТА дуже подібна до СОТ. Причинами 

цього можуть послужити історично практично одночасне формування обох 

організацій і відсутність світового досвіду щодо інших форм інтеграційних 

об’єднань. 

Що стосується механізму врегулювання спорів, то він досить детально 

регламентований Угодою НАФТА та є цілком ефективним. Застосовним правом 

у разі вирішення спорів може бути як право НАФТА, так і право СОТ, залежно 

від обраного механізму. Стосовно права Угоди діє правило про пріоритет 

спеціальної норми. 

Угода НАФТА вплинула на формування і вдосконалення економічних 

зв’язків між державами-членами. Дія цієї Угоди націлена на лібералізацію 

торгових відносин між США і Мексикою та між Канадою і Мексикою, оскільки 

взаємини між Канадою та США були врегульовані в межах створеної в 1988 р. 

двосторонньої зони вільної торгівлі. США розглядає можливості подальшого 

розвитку інтеграційних процесів за участі НАФТА і країн Латинської Америки. 

У майбутньому НАФТА може стати основою для формування 

Межамериканської зони вільної торгівлі, яка на цей момент ще не створена. 

Країни НАФТА і країни Латинської Америки мають низку функціонуючих 

двосторонніх торговельних угод. 

Серед важливих чинників, які активізували останнім часом зусилля 

американського уряду щодо запровадження режиму вільної торгівлі з іншими 
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країнами, експерти насамперед виокремлюють такі: 

- економічні: створення ЗВТ дедалі більше стає певною альтернативною 

зовнішньоекономічною інтеграційною ініціативою, яка спроможна, у разі 

загальмування або провалу відповідних переговорів у межах СОТ, поліпшити 

торговельний баланс США, забезпечити зростання американського експорту, 

пом’якшити внутрішні ризики та посилити позиції корпорацій США в їхній 

глобальній конкурентній боротьбі з японськими, європейськими та китайськими 

компаніями; 

- політичні: нові зовнішні торговельні угоди із ЗВТ сприяють посиленню 

безпеки й політичного впливу Америки в тій чи іншій країні або регіоні, 

оскільки вони укладаються також під егідою успішного розвитку демократії в 

країні-партнері, надання підтримки дружнім іноземним урядам та встановлення 

чи конструктивного розвитку відносин стратегічного партнерства; 

- моральні: у процесі ініціалізації та просування інтеграційних угод з 

іншими країнами уряд Барака Обами фактично був продовжувачем справи 

попередніх американських адміністрацій Джорджа Буша-старшого та Джорджа 

Буша-молодшого, які просували ідею щодо створення міжамериканської зони 

вільної торгівлі – від Аляски до Вогняної Землі. 

Нині США уклали двосторонні угоди про вільну торгівлю з багатьма 

країнами: Австралією, Бахрейном, Ізраїлем, Йорданією, Колумбією, Марокко, 

Оманом, Перу, Республікою Корея, Сингапуром та Чилі тощо. Крім того, ще з 

вісьмома державами США підписали договори про створення двох 

регіональних зон вільної торгівлі: Північноамериканської (Канада і Мексика) та 

Центральноамериканської (Гватемала, Гондурас, Домініканська Республіка, 

Коста-Рика, Нікарагуа та Сальвадор). 

Переговорна стратегія США із започаткування створення зони вільної 

торгівлі з іншою державою передбачає, передусім, такі стратегічні цілі: 

- зняття бар’єрів у торгівлі та забезпечення вільного експорту 

американських товарів, капіталів і послуг до країни-партнера; 

- запровадження жорстких умов конкуренції та протекціоністських заходів 
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щодо компаній із третіх країн; 

- забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності; 

- створення ефективного механізму врегулювання підприємницьких спорів 

і передумов для розвитку подальшого багатостороннього економічного 

співробітництва. 

Характерною рисою зазначених угод є забезпечення суттєвої підтримки 

американським підприємцям в активнішому виходу на ринки країн-партнерів 

ЗВТ, збільшення експорту товарів і послуг компаній США способом зняття 

тарифних і нетарифних обмежень та бар’єрів у торгівлі з відповідними 

державами. Зокрема, укладання у 2005 р. угоди про створення 

Центральноамериканської ЗВТ сприяло зростанню впродовж року експорту 

аграрної продукції США до країн-партнерів на 18,8 % (до 2,24 млрд дол), при 

цьому поставки рису зросли на 222 %, яблук – на 66, винограду – на 34, 

картоплі – на 18, молочних продуктів – на 17 %. За підрахунками експертів, 

укладання угоди про створення зазначеної ЗВТ призвело до збільшення 

щорічного обсягу продажу американських товарів (60 % з яких становить 

аграрна продукція) до цих держав на 2,5 млрд дол. 

Загальною особливістю всіх укладених угод про ЗВТ між США й іншими 

країнами є їхня однотипність. За змістом зазначені договори відповідають 

загальним зобов’язанням країн-членів у межах СОТ. Розбіжності переважно 

полягають у другорядних деталях, що стосуються специфіки ринку окремої 

країни або певних галузей. Зокрема, до тексту угоди про створення 

Північноамериканської ЗВТ окремим розділом були додані положення, 

пов’язані з нафтохімічним сектором, інвестуванням в автомобільну галузь та 

погодженням спільних стандартів. До всіх інших угод про ЗВТ були також 

внесені регулятивні положення щодо торгівлі через мережу Інтернет, а також 

додаткові документи, що стосуються екології й умов праці робітників. 

На прохання партнерів США типові тексти угод можуть доповнюватися 

також і спеціальними розділами, додатками й окремими листами. Зокрема, 

договір з Австралією містить пункти про фармацевтику, додатки про 
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страхування та банківські послуги, а також обмін листами щодо торгівлі 

кров’яною плазмою, продукцією ІР-телефонії, співпраці в галузі освіти, 

експрес-пошти та щодо поставок віскі "Хенессі" і "Бурбон". Цілу низку 

застережень має й угода про створення Центральноамериканської зони вільної 

торгівлі, зокрема, щодо умов лібералізації аграрної торгівлі, термінів зняття 

торговельних бар’єрів окремими країнами-учасницями тощо. 

Особливою рисою зазначених угод також є їхня моноцентричність. США, 

укладаючи режим вільної торгівлі з іншою країною, отримують можливість 

фактично нав’язувати свої рішення слабшим економічним партнерам, що, зі 

свого боку, створює певні умови для подальших торговельних конфліктів. При 

цьому економічна інтеграція в регіональних ЗВТ часто є односторонньою, 

зокрема Канада і Мексика мають тісні торговельні та корпоративні зв’язки із 

США, але не одна з одною. 

Відповідно до укладених угод, понад 80 % експорту США не 

обкладатимуться митом із моменту ратифікації зазначених договорів, й 

обумовлені тарифи будуть дійсними впродовж наступних 10–15 років. 

Більшість американських поставок у межах ЗВТ становить 

сільськогосподарська продукція. Водночас для забезпечення подальшої 

успішної конкуренції на світових ринках американському бізнесу потрібні нові 

угоди про вільну торгівлю. Зокрема, за оцінками експертів, реалізація договорів 

про ЗВТ із Колумбією, Панамою та Перу додала США 75 млн нових 

споживачів, а угода з Республікою Корея збільшила американський ВНП на 10–

12 млрд дол. 

Таким чином, нині США приділяють значну увагу пошуку та відкриттю 

нових іноземних ринків для своїх товарів, капіталів і послуг. Інтенсивна та 

цілеспрямована державна підтримка зарубіжної діяльності корпорацій і банків 

сприяє посиленню конкурентоспроможності продукції американських 

товаровиробників на зовнішніх ринках, зміцненню позицій компаній 

Сполучених Штатів за кордоном. У цьому зв’язку врахування досвіду й 

особливостей стратегії Сполучених Штатів щодо заснування двосторонніх і 
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регіональних ЗВТ може становити певний інтерес для відповідних державних 

організацій нашої країни, що опікуються зазначеними питаннями. 

У межах нашого дослідження досить доречним буде секторальний аналіз 

угод США про ЗВТ. Таким чином, США у своїй політиці щодо укладання угод 

про ЗВТ роблять акцент на таких сферах: 

- тарифи, 

- торговельні інструменти, 

- послуги, 

- інвестування, 

- конкурентне право, 

- публічні закупівлі, 

- права інтелектуальної власності, 

- технічні бар’єри для торгівлі, 

- санітарні та фітосанітарні стандарти, 

- стандарти у сфері трудового права. 

Американські ЗВТ характеризуються досить послідовною всебічною 

лібералізацією тарифних квот обома сторонами. В угодах про ЗВТ США 

більшість тарифних квот були повністю лібералізованими до кінця перехідного 

періоду. Від двох до трьох відсотків американських квот підпадали під квоти 

тарифних ставок, усі такі квоти були скасовані до кінця перехідного періоду. 

Американські угоди, таким чином, є значною мірою СОТ-орієнтовані, хоч і з 

низьким початковим рівнем тарифного захисту. Відсоток квот у угодах із 

тривалим перехідним періодом є відносно невисоким: у кожній з угод 

лібералізовано щонайменше 79 % американських тарифних квот, причому 

щонайменше 92 % квот лібералізується впродовж шести років. Американські 

ЗВТ, які ретельно вивчаються в дослідженні, також характеризуються 

комплексним скасуванням тарифів торговельними партнерами й асиметрією 

зниження тарифів на користь партнерів США із ЗВТ, або майже 

прирівнюванням їх до нуля. Американські партнери із ЗВТ загалом не 

використовували триваліший термін переходу, ніж США. Партнери 
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запровадили меншу кількість тарифних квот у відсотках від тарифних позицій у 

більшості угодах. Виняток становлять менш розвинені партнери, де зазвичай 

існують триваліші перехідні періоди. Такий зразок міститься й у проекті угоди з 

ЄС. Також близько 34 % марокканських тарифів мали перехідний період понад 

8 років – значно більший показник, ніж за американським графіком, і в 

обмеженій кількості випадків було дозволено перехідний період 18, 19 та 25 

років. 

Щодо інвестицій, то тут варто закцентувати увагу на ЗВТ США з 

Південною Кореєю. У зазначеній ЗВТ зроблено значні акценти на інвестиціях. 

Усі види інвестицій захищені згідно з угодою, включаючи підприємства, борги, 

концесії й аналогічні контракти, а також інтелектуальна власність. ЗВТ надає 

національний режим інвесторам та інвестиціям іншої сторони щодо «створення, 

придбання, розширення, управління та продажу або інше розпорядження 

інвестиціями» (ст. 11.3). ЗВТ також має спеціальні розділи про експропріацію та 

компенсацію, трансферти, вимоги до роботи та склад вищих керівників і рад 

директорів. Угода про ЗВТ також широко розглядає питання врегулювання 

спорів між державами-інвесторами з положеннями про доступ до Міжнародного 

центру врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС; англ. International Centre 

for Settlement of Investment Disputes, ICSID) та Комісії ООН із прав міжнародної 

торгівлі (ЮНСІТРАЛ). 

Крім того, у преамбулі ЗВТ сторони погоджуються з тим, що «іноземним 

інвесторам тим самим не надається більше матеріальних прав щодо 

інвестиційних захисту, ніж вітчизняним інвесторам відповідно до національного 

законодавства». Це положення відображає одну з переговорних цілей Закону 

про торгівлю 2002 р. з метою забезпечення того, «що іноземним інвесторам у 

Сполучених Штатах не надається більше істотних прав щодо захисту 

інвестицій, ніж американським». 

В інших угодах про ЗВТ, США мають значні інвестиційні резерви, що 

базуються переважно на законодавстві Сполучених Штатів. Офіційна веб-

сторінка Торгового представництва США характеризує угоду з Колумбією як 
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«вирівнювання ігрового поля», дозволяючи американським інвесторам у 

колумбійську економіку звертатися за захистом до американського уряду з 

приводу порушень їхніх прав та стандартів їхньої діяльності за колумбійським 

законодавством колумбійським урядом та отримувати від американського уряду 

компенсацію за наявності таких порушень [85].  

Дійсно, на знак визнання політичних обставин у Колумбії, ЗВТ забезпечує, 

на відміну від ЗВТ з Кореєю, недискримінаційне звернення інвесторів щодо 

втрат, понесених через збройний конфлікт або цивільні заворушення (ст. 10.6).  

Положення ЗВТ з Південною Кореєю щодо політики конкуренції (гл. 16) 

дещо слабші, ніж ті, що містяться в угоді про ЗВТ ЄС – Корея. Угоди вимагають 

від сторін мати конкурентні закони й органи влади, що функціонують прозоро 

та в інтересах усіх сторін. ЗВТ США – Корея, на відміну від ЄС – Корея, не 

визначає конкретні антиконкурентні дії як несумісні з угодою, а просто вимагає, 

щоб будь-які приватні монополії і державні підприємства діяли у спосіб, що не 

суперечить зобов’язанням за угодою (ст. 16.2 та 16.3). 

Водночас конкурентні аспекти надання телекомунікаційних послуг (гл. 14), 

на відміну від угоди про ЗВТ ЄС – Корея, більш специфічні, зокрема щодо 

доступу до мереж зв’язку й уникнення антиконкурентного перехресного 

субсидування. 

ЗВТ США залучають ТРІПС у найкоротші терміни через НАФТА та ЗВТ із 

Сингапуром, Чилі, Марокко, Бахрейном, Перу й іншими країнами, і мають 

тенденцію чітко фокусувати увагу на захисті прав інтелектуальної власності. 

Захист авторських прав спочатку був заснований на 50-річчі ТРІПС у 

НАФТА, але подальші угоди із Сингапуром, Чилі, Перу, Колумбією та Кореєю 

продовжили цей термін. Захист товарних знаків у ЗВТ США – Корея та США – 

Колумбія також на 10 років, більше, ніж передбачено в ТРІПС (7 років). ЗВТ 

США містять детальні положення щодо створення ефективного та прозорого 

процесу реєстрації товарних знаків, що передбачає електронні заяви щодо 

відмови в написанні й обґрунтованості захисту, а також можливість 

зацікавлених сторін оскаржувати рішення. ЗВТ США посилюють захист 
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відомих маркувань та усувають прогалини в ТРІПС, що дозволяє країнам 

вимагати, наприклад, щоб загальна назва фармацевтичного продукту 

відображалася більшим шрифтом, ніж назва торговельної марки (ст. 20 ТРІПС). 

Захист торгових марок також використовується для покриття географічних 

зазначень, оскільки США виступають проти специфічних географічних 

зазначень. З іншого боку, американські ЗВТ забезпечують захист супутникових 

сигналів та інтернет-доменів, хоча у випадку з Колумбією це лише "де-юре". 

Останні ЗВТ США забороняють реєстрацію будь-якого фармацевтичного 

продукту, який використовує клінічні дані від засекреченого постачальника 

впродовж 3 років, або 5 років для інших даних, 10 років для нових 

сільськогосподарських хімікатів. Деякі американські ЗВТ також забороняють 

паралельний імпорт фармацевтичної продукції – це практика, дозволена згідно з 

положеннями ТРІПС. 

Наявність розгалуженої мережі торгових угод, особливо з розвиненими 

державами і блоками, служила своєрідною «візитівкою» – свідченням 

стабільності та надійності країни як партнера. Лідером у цій сфері станом на 

2011 р. була невеличка експортно орієнтована країна – Чилі (26 угод) [86]. У 

Чилі, наприклад, уже 95 % експорту реалізується в межах преференційних угод 

[86, р. 74]. 

Латинська Америка за кількістю підписаних РТУ займає перше місце у 

світі. Тим часом країни цього регіону, як і держави інших континентів, 

починали свій шлях входження у світовий економічний простір зі створення 

«класичних» інтеграційних угруповань, орієнтованих на поглиблення 

економічної співпраці та лібералізацію торгівлі із партнерами по блоку. 

Починаючи з 1960-х рр., в Америці послідовно створювалися та зникали різні 

економічні блоки. До середини 1990-х рр. найбільш життєздатними виявилися: 

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) – за участі Канади, США 

та Мексики; Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР) – за участі 

Гондураса, Сальвадора, Гватемали, Нікарагуа, Коста-Ріки; Карибське 

співтовариство (КАРІКОМ) – за участі малих, переважно острівних держав: 
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Антигуа і Барбуда, Барбадос, Багамські Острови, Беліз, Гайана, Гренада, 

Домініка, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Ямайка, 

Сент-Кітс, Невіс і Ангілья, Суринам; Андської спільноти (АС) – за участі 

Болівії, Колумбії, Перу, Еквадору та Венесуели (до 2011 р.); 

Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР) – за участі Аргентини, 

Бразилії, Парагваю та Уругваю. Рівень інтеграції в кожному з угруповань був 

різним, так само, як і неоднорідним був потенціал їхнього розвитку. Ряд країн із 

різних причин опинилися на узбіччі інтеграційного процесу (Чилі, Панама, 

Домініканська Республіка, Багами, Куба). 

Країни Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ) у своїй 

політиці активізації договірних процесів у форматі РТУ керуються такими 

міркуваннями: 

- РТУ дозволяють швидше і легше досягти домовленостей щодо 

«чутливих» для партнерів питань, ніж це можна зробити в багатосторонньому 

форматі; 

- РТУ надають канали для лібералізації економічних зв’язків із країнами з 

географічно віддалених територій; 

- РТУ дають можливість залучати до переговорного процесу не тільки 

питання торгівлі товарами, але і сфери послуг, інтелектуальної власності, 

взаємних інвестицій тощо; 

- РТУ дозволяють державам ЛАКБ домагатися ексклюзивних преференцій з 

найбільш розвиненими країнами (наприклад, квот на трудову міграцію, доступ 

на ринки для окремих товарів тощо). 

Спочатку РТУ укладалися з метою забезпечення митно-тарифної 

лібералізації взаємної торгівлі. Ішлося про обнуління або істотне скорочення 

імпортних мит. Однак поступово такий обмежений формат переставав 

задовольняти сторони: відносини вимагали поглиблення. В угоди почали 

вносити доповнення, що містять домовленості про регулювання і лібералізацію 

практично всього комплексу економічних взаємозв’язків: торгівля послугами, 

зобов’язання в галузі захисту прав інтелектуальної власності, інвестиційне 
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співробітництво, співпрацю у сфері ветеринарного та фітосанітарного 

контролю, візового режиму, доступ до держзакупівель тощо. Що стосується 

географії угод, то від субрегіональних, підписаних у межах інтеграційних 

угруповань, РТУ починають поширюватися за межі регіону. Важливим кроком 

для латиноамериканських і карибських країн стало підписання преференційних 

угод із США, з Європейським Союзом і ЄАВТ, а потім з азіатськими країнами – 

Китаєм, Японією, Республікою Корея. Згодом послідували РТУ із Сингапуром, 

Малайзією, Таїландом, В’єтнамом, Австралією і Новою Зеландією. У 

перспективі – міжблокові угоди типу МЕРКОСУР – ЄС, про який ведуться 

переговори. РТУ створили умови для прискореного розвитку торгівлі 

латиноамериканських країн. Найбільш наочним підсумком їх укладання стало 

збільшення взаємного торговельного обороту. 

Чилі підписало договори про створення зони вільної торгівлі, зокрема із 

США, Канадою, Коста-Рікою, Нікарагуа, Панамою, Сальвадором, ЄС, 

Гватемалою, Гондурасом, ЄАВТ, Японією, Китаєм, Республікою Корея, 

Австралією, Новою Зеландією, Брунеєм, Сингапуром, МЕРКОСУР; Колумбія – 

з Індією, Мексикою, Болівією, Венесуелою, Кубою, Еквадором, Перу, 

Туреччиною; Мексика – із США, Канадою, Коста-Рікою, Нікарагуа, Чилі, ЄС, 

Ізраїлем, Сальвадором, Гватемалою, Гондурасом, ЄАВТ, Японією; Перу, 

Колумбією, Болівією, Венесуелою, МЕРКОСУР, Республікою Корея; Перу – із 

Сингапуром, Китаєм, Чилі, Республікою Корея, США, Японією, Колумбією, 

Канадою, Мексикою, ЄС, Таїландом, МЕРКОСУР, Коста-Рікою; Панама – із 

Чилі, Коста-Рікою, Гондурасом, Сальвадором, Китаєм, США, Домініканською 

Республікою; Колумбія – з Мексикою, Канадою, Сальвадором, Гондурасом, 

Гватемалою, Чилі, ЄАВТ, Андською спільнотою, КАРІКОМ, США та ЄС; 

Коста-Ріка – з Домініканською Республікою, країнами ЦАСР, Канадою, 

Мексикою, Панамою, Перу, Китаєм і Чилі. 

Наприклад, у Чилі, найбільш глобалізованій країні Латинської Америки, 

угоди стали потужним інструментом зростання експорту. За шість останніх 

років експорт у межах ССТ зріс удвічі, а з деякими партнерами зростання 
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виявилося ще значнішим: з ЄАВТ й Австралією – у 9 разів, з Китаєм та Індією – 

у 3,5 раза, з Республікою Корея і МЕРКОСУР – у 2,5 раза. Важливим стимулом 

зростання взаємної торгівлі стали домовленості про зниження або обнуління 

ввізних мит. Аналіз підписаних латиноамериканськими країнами угод показує, 

що під негайну лібералізацію підпадає понад 90 % усіх товарних позицій. 

Частина позицій, що залишилася, лібералізується поетапно впродовж 10–15 

років. Наприклад, в Угоді про вільну торгівлю між Чилі і США від 2004 р. під 

негайну лібералізацію – від дати набрання чинності домовленостей, підпало 96–

97 % експорту й імпорту країни. Далі митне звільнення здійснювалося 

відповідно до графіка, розрахованого на 12 років, з тим, щоб станом на 1 січня 

2015 р. взаємна торгівля двох країн була б звільнена від митного оподаткування 

на 100 % [87]. 

Внаслідок дії Угоди про економічну взаємодоповнюваність (1996 р.), 

підписаної Чилі з МЕРКОСУР, середньозважене мито на чилійські товари на 

ринках країн угруповання до 2010 р. знизилося до 0,02 % порівняно із 

загальноприйнятим у межах режиму найбільшого сприяння рівнем – 7,7 %. 

Хоча економічна значимість РТУ для латиноамериканських країн не викликає 

сумнівів, усе ж умови підписаних документів не завжди дозволяють 

забезпечити реальний пільговий режим доступу на ринки країн-угод. Так, під 

преференції підпадає не більше 39 % вартості мексиканського експорту в США, 

21 % експорту – у ЄС. Часто за рамками домовленостей залишаються цілком 

значні списки. Наприклад, в угоді Чилі з Китаєм для низки товарів 

передбачений десятирічний термін митного звільнення і повністю виключені зі 

списку рис, пшениця, пшеничне борошно, рослинні масла, цукор, йод, папір, 

друкарська продукція. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки: 

- РТУ латиноамериканських і карибських країн дедалі більше виходять за 

межі регіону і підписуються з європейськими й азіатськими країнами, а також з 

Австралією і Новою Зеландією. Це свідчить про прагнення країн ЛАКБ до 

географічної диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків. Особливо це 
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важливо для Мексики, 80 % експорту і до 50 % імпорту якої як і раніше 

сфокусовано на США. Підписання угод із ЄС, Японією, Республікою Корея стає 

серйозним інструментом ослаблення цієї залежності; 

- значна частина угод має багатосторонній характер і укладається із 

цілими блоками – ЄС, ЄАВТ, ЦАСР, МЕРКОСУР, КАРІКОМ, АС. 

- сучасні РТУ не обмежуються тільки преференціями в торгівлі товарами. 

Дедалі частіше до сфери їхнього регулювання входять послуги, а також 

інвестиційна співпраця, питання охорони інтелектуальної власності, трудової 

міграції, доступу на ринок держзакупівель тощо. РТУ поступово починають 

охоплювати і «чутливі товари». Заборону на сільськогосподарські субсидії 

передбачено в понад половині зазначених угод; 

- незважаючи на наявні недосконалості, РТУ латиноамериканських країн 

відкривають широкі можливості не тільки на шляху інтенсифікації та 

диверсифікації їхньої торгівлі, але й у справі зміцнення політичного впливу, 

поліпшення іміджу, модернізації економіки, створення нового потенціалу 

зростання. 

 

2.3. Міжнародно-правові договори про створення та діяльність зон вільної 

торгівлі у практиці азіатських держав 

 

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) має п’ять регіональних 

торгових угод про зону вільної торгівлі з основними торговими контрагентами і 

партнерами по східно-азіатському саміту (САС): з Китаєм, Республікою Корея, 

Японією, Індією, Австралією і Новою Зеландією. 

Досвід АСЕАН підтверджує ризик високої залежності економічного 

зростання від динаміки експорту. Для збереження експортоорієнтованого 

розвитку слід розширити економічні зв’язки. З цієї точки зору важливим є факт 

підписання угод про зону вільної торгівлі із шістьма державами Східної Азії, 

півдня Тихоокеанського басейну і Південної Азії. Слід зауважити, що модель 

експортоорієнтованого розвитку має межі і держави асоціації починають 
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поступовий перехід до політики стимулювання внутрішнього попиту, що, 

наприклад, уже застосовує Китай. 

Із п’яти угод про вільну торгівлю в межах інтеграційної моделі АСЕАН+1 

тільки одна – з Австралією і Новою Зеландією – має комплексний характер й 

охоплює товари, послуги, переміщення фізичних осіб, інвестиції, конкурентну 

політику та захист прав інтелектуальної власності. Інші угоди (за винятком 

угоди з Японією) містять норми щодо товарів, послуг та інвестицій з докладним 

описом зобов’язань сторін. 

До всіх угод входять розділи з торгівлі товарами, у яких визначено 

ліквідацію митних зборів. Так, їхнє поступове усунення в торгівлі з Китаєм 

встановлено щодо 90 % товарів взаємної торгівлі до 2010 р.; для Китаю і шести 

економічно більш розвинених країн АСЕАН та для країн Індокитаю – до 2015 р. 

[88]; з Австралією і Новою Зеландією – до 2010 р.; з Австралією і Новою 

Зеландією – до 2010 р., для більш розвинених країн АСЕАН – до 2013 р., для 

менш розвинених країн АСЕАН – до 2025 р.; з Республікою Корея – до 2010 р., 

на чутливі і високо чутливі товари були знижені до 0–5 % до 2016 р. [89, 90]; з 

Японією – від дати набрання чинності угоди у 2009 р. [91]; з Індією – щодо 80 % 

товарів взаємної торгівлі до 2013–2016 рр. (для Філіппін – до 2018 р.) [92]. 

Таким чином, з урахуванням правил СОТ, які вимагають лібералізації не 

менше 90 % взаємної торгівлі, сформовані зони вільної торгівлі за моделлю 

АСЕАН +1. 

Рівень лібералізації тарифних позицій в окремих державах АСЕАН різний 

залежно від узятих зобов’язань у межах тієї чи іншої зони вільної торгівлі. 

Найбільший (100 %) рівень лібералізації досягнутий у Сингапурі, що 

відрізняється ліберальною митно-тарифною практикою. У меншій мірі (менше 

2/3 тарифних позицій) повністю лібералізували доступ товарів із країн-

партнерів щодо зон вільної торгівлі АСЕАН+1 Індонезія (46,0 %), Камбоджа 

(64,3 %) і М’янма (66,6 %). 

Усі угоди передбачають усунення кількісних обмежень (квот), а також 

визначають намір лібералізувати нетарифні обмеження (НТО) після проведення 
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додаткових переговорів. Разом із залишається можливим збереження НТО з 

урахуванням принципу прозорості та нестворення додаткових бар’єрів на шляху 

взаємної торгівлі. Аналогічно можуть застосовуватися автоматичні і 

неавтоматичні імпортні ліцензії, але на прозорій основі і з попереднім 

повідомленням партнера впродовж максимум 60 днів від дати їхнього введення. 

Усі угоди в межах інтеграційної моделі АСЕАН + 1 містять норми про 

правила визначення країни походження товарів. Зокрема, в угоді з Австралією і 

Новою Зеландією під країною походження товару розуміється країна, де товар 

був вироблений або істотно перероблений [93]. В останньому випадку вартість 

товару має містити не менше 40 % регіонального компонента. Аналогічний 

показник встановлений в угодах АСЕАН із Японією, Китаєм і Республікою 

Корея, а в договорі з Індією – 35 %. 

Ще одна поширена риса розглянутих угод АСЕАН + 1 – внесення 

санітарних і фітосанітарних норм, а також технічних правил і стандартів. Їхнє 

застосування у взаємній торгівлі виходить з обліку підходу СОТ у відповідних 

угодах, розвитку співробітництва та формування контактних пунктів для обміну 

інформацією щодо згаданих видів НТО і процедур їхнього здійснення. 

Є положення щодо застосування захисних заходів, які відрізняються 

одноманітністю. Вони вводяться відповідно до ст. XIX ГАТТ 1994 Угодою про 

захисні заходи, ст. Y Угоди про сільське господарство. Основна причина їх 

застосування пов’язана зі збитками або загрозою їхнього завдання національній 

галузі країни-імпортера. У відповідь постраждала сторона має право 

призупинити процес зниження мит у взаємній торгівлі, або підвищити ставку 

мита, чи застосувати ставку мита за режимом найбільшого сприяння (РНБ) у 

межах національного митного тарифу. 

Застосування одного з перерахованих заходів можливе лише за наслідками 

розслідування, проведеного уповноваженим органом постраждалої сторони, і 

якщо частка такої продукції не перевищує 3 % сукупного імпорту. Про введення 

захисних заходів сторона зобов’язана письмово повідомити іншу сторону угоди. 

Тільки в одній угоді з Австралією і Новою Зеландією міститься положення 
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про усунення субсидій на аграрний експорт у взаємній торгівлі, що, 

безсумнівно, є важливим заходом лібералізаційного характеру. 

Окремі угоди містять положення з питань митного співробітництва, у тому 

числі з урахуванням принципів прозорості, передбачуваності та стабільності 

митних процедур у взаємних відносинах, їхнього здійснення на основі обміну 

інформацією про специфіку національного законодавства, обміну кращими 

практиками, спрощення та гармонізації митних процедур, використання 

автоматизованих систем при проведенні митного очищення вантажів. 

Питання торгівлі послугами внесені в загальну угоду про зону вільної 

торгівлі (наприклад, з Австралією і Новою Зеландією) або оформлені окремою 

угодою (з Китаєм або Республікою Корея). У взаємній торгівлі послугами 

встановлено національний режим як режим не менш сприятливий щодо послуг 

та їхніх постачальників країни-партнера, так і стосовно національних послуг і 

їхніх постачальників. 

Що стосується обов’язкового в межах Генеральної угоди СОТ про торгівлю 

послугами (ГАТС) РНС, то можливість проведення консультацій між 

партнерами з його введення передбачена. Правила доступу постачальників на 

ринок послуг визначені відповідно до норм ГАТС. Вони передбачають режим 

не менш сприятливий, ніж режим, який встановлений з урахуванням 

специфічних зобов’язань кожної країни й обмежень, як, зокрема, обмеження 

кількості постачальників послуг, вартісного обсягу угоди щодо послуг, 

кількості угод, обмеження кількості фізичних осіб, які надають послуги й 

обмеження закордонної участі у статутному капіталі компанії. 

Деякі угоди про зону вільної торгівлі АСЕАН + 1, що розглядаються, у 

положеннях про торгівлю послугами передбачають принцип визнання 

документів про освіту, ліцензій і сертифікатів для фізичних осіб – 

постачальників послуг. 

З урахуванням нижчого рівня економічного розвитку Лаосу, М’янми, 

В’єтнаму і Камбоджі практично всі угоди містять норми щодо сприяння у 

створенні виробничих потужностей національної сфери послуг, спрощення 
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їхнього доступу до каналів розподілу, розширення торгівлі послугами, 

зростання її ефективності та конкурентоспроможності на основі спеціального і 

диференційованого режиму. 

Інвестиційні питання частіше визначені в окремих угодах, наприклад, з 

Республікою Корея, Індією і Китаєм. Виняток становить угода про комплексне 

економічне партнерство між країнами АСЕАН і Японією. В останній міститься 

короткий розділ з інвестицій із зобов’язанням сторін щодо формування 

сприятливого і прозорого підприємницького клімату у взаємних інвестиціях, а 

решта інвестиційних питань залишені на майбутні переговори. Передбачено 

стандартні для міжнародної практики інвестиційні режими – національний, 

справедливий і рівноправний, режим безпеки і повного захисту. У взаємних 

інвестиціях заборонено висунення виробничих вимог з урахуванням положень 

Угоди СОТ про торговельні аспекти інвестиційних заходів, пов’язаних із 

торгівлею (ТРІМС), таких як: регулювання асортименту продукції на 

підприємствах з іноземним капіталом, обсягу експорту продукції, обсягу збуту 

продукції на внутрішньому ринку, вимога передачі технології, визначення 

норми вмісту місцевого компонента тощо. Інвестиційні положення виходять із 

заборони націоналізації іноземної власності і визначають причини її можливого 

здійснення, які передбачають: громадські інтереси, недискримінаційну основу і 

відповідність національному законодавству приймаючої країни. У разі 

проведення націоналізації власності іноземний інвестор отримує компенсацію, 

яка має бути швидкою, ефективною й адекватною, як і встановлено в 

міжнародному праві. Її сума розраховується з урахуванням ринкової вартості 

націоналізованої власності і здійснюється в конвертованій валюті. 

Угоди визначають вільний переказ прибутку й інших інвестиційних 

доходів (як, наприклад, дивіденди, платежі роялті, банківські відсотки, платежі 

за контрактом, ліцензійні збори). Є обмеження щодо свободи такого переказу в 

разі банкрутства компанії з іноземним капіталом, необхідності захисту прав 

кредиторів або кримінального покарання інвестора. 

У низці угод можна зустріти питання відшкодування збитків від збройних 
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конфліктів, громадянських заворушень, надзвичайних заходів на території 

приймаючої країни. У таких випадках постраждалій стороні надається не менш 

сприятливий режим, ніж національним інвесторам і їхнім інвестиціям, 

інвесторам будь-якої третьої держави і їхнім інвестиціям. 

Інвестиційна угода з Республікою Корея містить положення, яке відсутнє в 

угодах з іншими партнерами АСЕАН. Воно стосується національності топ-

менеджерів і членів ради директорів компанії. Приймаюча сторона не має права 

пред’являти вимоги до національності перерахованих осіб, разом з тим, це 

можливо тільки, якщо така вимога не перешкоджає здійсненню контролю 

інвестора над вкладеними інвестиціями. 

Тільки угода про вільну торгівлю між АСЕАН й Австралією і Новою 

Зеландією регулює переміщення фізичних осіб. Останнім надається право 

тимчасового перебування на території іншої договірної держави за умови 

дотримання необхідних міграційних процедур і відповідності критеріям режиму 

в’їзду/виїзду. Зобов’язання тимчасового перебування фізичних осіб визначені 

кожною стороною в додатку до угоди. 

Угода про зону вільної торгівлі між АСЕАН, Австралією і Новою 

Зеландією містить розділ щодо захисту прав інтелектуальної власності, таких як 

копірайт, товарні знаки і географічні назви, програмне забезпечення, генетичні 

ресурси тощо. Щодо перерахованих об’єктів прав інтелектуальної власності 

застосовується національний режим з урахуванням Угоди СОТ про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). Разом з тим, ЗВТ не регулює 

один із найбільш поширених об’єктів інтелектуальної власності – промислову 

власність. 

Усі угоди мають положення про врегулювання суперечок із докладним 

описом їхньої процедури. Основний спосіб урегулювання – проведення 

консультацій, але, якщо впродовж 180 днів сторони не змогли прийти до 

обопільної згоди, то вони мають право звернутися до судового органу. Для 

вирішення спору створюється арбітражна група ad-hoc із трьох суддів. Її 

рішення є обов’язковим до виконання і пов’язує сторони суперечки взаємними 
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зобов’язаннями. У разі спірного питання між інвестором і державою, що 

приймає, сторони мають право звернутися в МЦВІС в межах Всесвітнього 

банку. 

Слід зауважити, що для успішного завершення переговорного процесу 

щодо угоди про регіональне всеосяжне економічне партнерство (РВЕП) 

необхідно розв’язати низку проблем у межах угод АСЕАН + 1, а саме: 1) 

підвищити рівень митно-тарифної лібералізації хоча б до 95 %; 2) більшою 

мірою лібералізувати взаємну торгівлю послугами; 3) перейти на однакові 

правила визначення країни походження товару; 4) розв’язати завдання усунення 

ефекту «спагеті», який загострює ситуацію з отриманням переваг від 

функціонування ЗВТ для бізнес-спільноти, і знизити витрати щодо 

відповідності критеріям, як наприклад, за стандартами та сертифікатами якості 

для сприятливого збуту продукції, що вимагає гармонізації правил торгівлі. 

Японія «зв’язує» 99,6 % тарифних позицій у СОТ за середньою ставкою 

торгівлі 2,1 % з урахуванням торгово-зважених тарифів, 11,2 % для сільського 

господарства та 1,3 % для промислової продукції, що свідчить про зниження 

рівня захисту промислових товарів, але захист сільського господарства більший, 

ніж у ЄС чи США. Хоча на сільське господарство припадає лише 1,1 % 

японського та китайського ВВП, усе ж Японія захищає свій підхід до 

лібералізації сільськогосподарських тарифів. Проста середня ставка фіскального 

мита для сільськогосподарської продукції становить 23,5 %. Уряд країни 

забезпечує високий тарифний захист молочних продуктів, овочів, фрезерних 

виробів, цукрової продукції та взуття, і часто використовує великі неадвалютні 

тарифи для цього. Японія також підтримує квоти на тарифи на молочні 

продукти, рис, ячмінь, пшеницю, шовкові суміші та харчові жири і крохмалі, 

часто з максимальними митними ставками. 

Японські ЗВТ мають тенденцію використовувати змішаний підхід до 

переліку зобов’язань за послуги. Угоди в Азії зазвичай дотримуються формули 

позитивного обліку, а в Латинській Америці переважно використовуються 

схеми негативного обліку. 
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ЗВТ Японія – Чилі має мінус-лист, але з позитивним переліком фінансових 

послуг. Угода про ЗВТ містить цікавий підхід порівняно з угодами, 

підписаними між Японією та чотирма азіатськими партнерами (Індонезією, 

Малайзією, Філіппінами та Таїландом), переговори щодо яких проводилися 

приблизно в той самий час, і всі використовують позитивний підхід. У торгівлі 

послугами угода про ЗВТ Японія – Чилі, як й інші азіатські угоди, відповідає 

стандартам ГАТС, оскільки має зобов’язання щодо національного режиму та 

охоплює як внутрішнє регулювання, так і правила походження. Також, як 

азіатські угоди та ГАТС, ЗВТ Японія – Чилі не мають положення про 

надзвичайні гарантії або субсидії. Проте, на відміну від азіатських угод, угода 

Японія – Чилі – це ГАТС-плюс, яка містить окремий розділ щодо державних 

закупівель і положення про право на невизнання. 

Угода про ЗВТ Японія – В’єтнам (набула чинності в жовтні 2009 р.), як й 

інші угоди Японії в Азії, має позитивний список і містить положення із 

загальними зобов’язаннями щодо доступу до ринку (ст. 59 та дод. 5), 

національного режиму (ст. 60 та дод. 5), внутрішнього регулювання (ст. 65) та 

правила походження / відмову у наданні допомоги (ст. 70). Також як в інших 

угодах Японії в Азії, немає положення щодо екстреної гарантії (крім посилання 

на переговори, що очікують проведення в межах ГАТС) або субсидії. В угоді 

також застосовується виключення питання повітряного транспорту та 

морського каботажу. Тим не менше, документ містить положення щодо досить 

важливих для Японії аспектів та зачіпає такі галузі: лібералізацію доступу до 

ринку аудіовізуальної продукції, вищої освіти й екологічних послуг, режим 

лібералізації початкової та середньої освіти тощо.  

ЗВТ Японія –Чилі – це угода, створена за прототипом НАФТА. У розділі 

гарантування інвестицій угода про ЗВТ передбачає справедливе та рівноправне 

поводження, безоплатне перерахування коштів, положення про експропріацію 

та компенсацію, а також урегулювання спорів. Суперечливі розрахунки 

розглядаються шляхом спеціальних консультацій та арбітражу у випадку 

державних суперечок і через міжнародний арбітраж або звернення до МЦВІС та 
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ЮНСІТРАЛ у випадку спорів щодо держави-інвестора. Подібно до інших угод 

про ЗВТ Японії, угода містить положення, які забороняють performance 

requirements (ст. 77). У випадку з угодою між Японією та Чилі, як і угодами 

Японії з Філіппінами та Мексикою, ці положення ширші, ніж положення угоди 

TРІМС. 

Угода про ЗВТ Японія – В’єтнам, навпаки, дуже слабка у сфері інвестицій. 

Недискримінаційний доступ на ринок та національне ставлення до інвестицій 

розглядаються для послуг, що надаються в режимі 3 щодо комерційної 

присутності, але в іншому випадку угоди не містять положень щодо інвестицій, 

не маючи загальних посилань на захист інвестицій або вимоги до 

продуктивності. Можна уявити, що внесення положень щодо захисту 

інвестування може відбутися внаслідок обговорення, яке передбачалося в 

рамках поліпшення ділового середовища, співпраці або вирішення спорів, але 

це малоймовірно, щодо інвестиційних питань це більш імовірно. Слабкість 

інвестиційного захисту у японсько-в’єтнамській ЗВТ суперечить сильним 

інвестиційним положенням інших японських ЗВТ не тільки в Латинській 

Америці, таких як із Чилі та Мексикою, а також із Малайзією та Філіппінами, і є 

свідченням постійної невідповідності між різними угодами про вільну торгівлю 

Японії. 

Японські ЗВТ мають тенденцію бути особливо недосконалими в питаннях 

захисту конкуренції. Це видно в договорі Японія – Чилі, який закладає основу 

для співробітництва, але водночас не містить чітких специфічних 

домовленостей і конкретних зобов’язань.  

У своїй загальній главі про політику конкуренції (гл. 10) угода про ЗВТ 

Японія – В’єтнам повторює слабкий прецедент ЗВТ Японії – Чилі. Проте у главі 

про торгівлю послугами (гл. 7) в угоді про ЗВТ Японія – В’єтнам договір має дві 

умови конкуренції, відсутні в угоді із Чилі. По-перше, кожна сторона повинна 

забезпечити, щоб будь-який монопольний постачальник на своїй території не 

діяв у спосіб, що суперечить зобов’язанням за цією главою (ст. 67). По-друге, 

якщо сторона має підстави вважати, що монопольний постачальник іншої 
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сторони діє таким чином, вона може просити іншу сторону надати інформацію 

про відповідні операції та надання дозволів (ст. 67). Крім того, ЗВТ Японія – 

В’єтнам містить розділ про конкурентні гарантії Японії та перелік зобов’язань у 

галузі телекомунікацій (дод. 5), згідно з яким необхідно проводити відповідні 

заходи для запобігання антиконкурентній практиці, наприклад, 

антиконкурентне перехресне субсидування та розповсюдження інформації, що 

вводить в оману.  

Жодна з останніх японських угод не містить жорстких зобов’язань у галузі 

інтелектуальної власності. Єдиним реальним положенням TРІПС, закріпленим у 

японських угодах про ЗВТ, є створення спеціалізованих комітетів із прав 

інтелектуальної власності, які мають широке право співпрацювати та 

потенційно розробляти детальніші правила. 

Російська Федерація має досить незначний досвід укладання договорів про 

ЗВТ. Це спричинено низкою факторів, зокрема її агресивними діями у 

зовнішній політиці, відносно пізнім отриманням членства у СОТ, внутрішнім 

правовим устроєм тощо. Проте РФ реалізує намагання укладати договори про 

ЗВТ через ЄврАзЕС. Варто акцентувати уваги як на самому договорі про ЗВТ у 

межах ЄврАзЕС, так і на інших договорах, зокрема на нещодавньому договорі з 

В’єтнамом та ЄврАзЕС. В обох випадках відслідковуються схожі тенденції 

щодо положень угод.  

Проаналізувавши положення договорів, можна зробити виснок, що угоди в 

більшій мірі продиктовані економічно-сильнішою стороною, тобто Російською 

Федерацією. ЗВТ ЄврАзЕС – В’єтнам – це угода створена за прототипом ЗВТ 

ЄврАзЕС. У розділі гарантування інвестицій угоди про ЗВТ йдеться про 

справедливе та рівноправне поводження, безоплатне перерахування коштів, 

урегулювання спорів та міститься положення про експропріацію та 

компенсацію. Суперечливі розрахунки розглядаються шляхом спеціальних 

консультацій та арбітражу у випадку державних суперечок і через міжнародний 

арбітраж або звернення до МЦВІС та ЮНСІТРАЛ у випадку спорів щодо 

держави-інвестора. Угоди РФ досить часто містять детальні вимоги до 
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процедурних моментів торгівлі, логістики, до матеріалів і сировини, вимоги 

щодо підтвердження походження товару. Це видно, зокрема, із п. 1 ст. 4.6 Угоди 

про ЗВТ ЄврАзЕС – В’єтнам: 

«1. Наступні операції, здійснювані окремо або в поєднанні одна з одною, 

вважаються недостатніми для виконання вимог ст. 4.3 цієї Угоди: 

a) операції щодо забезпечення збереження товару під час його зберігання 

або транспортування; 

b) заморожування і розморожування; 

c) пакування та перепакування; 

d) миття, чищення, видалення пилу, окису, масла, фарби або інших 

покриттів; 

e) прасування або пресування текстилю; 

f) фарбування, полірування, лакування, покриття (просочення) маслом; 

g) лущення, часткове або повне відбілювання, шліфування та полірування 

зернових і рису; 

h) фарбування цукру або формування кускового цукру; 

i) лущення і видалення насіння, зняття шкірки фруктів, овочів і горіхів; 

j) просте загострювання, шліфування, помел; 

k) різання; 

l) просіювання, відбір, сортування, класифікація; 

m) розлив, фасування в банки, флакони, мішки, ящики, коробки, 

закріплення на поверхні й інші прості операції з пакування; 

n) нанесення або друк торгових марок, логотипів, етикеток й інших 

подібних відмітних знаків на продукцію або її упаковку; 

o) просте змішування продуктів (компонентів), яке не призводить до 

істотної відмінності отриманого продукту від вихідних компонентів; 

p) прості операції зі збирання товару із частин і розбиранні товару на 

частини; 

q) забій тварин, сортування м’яса». 

Такі детальні описи вимог досить вигідні більш економічно розвиненим 
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країнам, зокрема РФ, адже вона має такі самі вимоги й у внутрішньому 

законодавстві держави, тоді як В’єтнаму буде досить важко їх забезпечити. 

В угоді про ЗВТ ЄврАзЕС зроблено досить сильний акцент на продукти 

сільського господарства. Взагалі РФ притаманно робити акцент в економічних 

угодах на певні секторальні аспекти з метою отримання максимальної вигоди. 

Угоди РФ в усіх інших аспектах досить часто повторюють типові стандарти 

ВТО або ж запозичують положення з інших типових багатосторонніх договорів.  

Досить цікавою є ст. 6.1 угоди про ЗВТ ЄврАзЕС – В’єтнам щодо 

технічних бар’єрів для торгівлі: 

«Цілями цієї Глави є спрощення торгівлі між Сторонами за допомогою: 

a) розвитку співробітництва в галузі розробки, прийняття і застосування 

стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності з метою 

усунення зайвих технічних бар’єрів у торгівлі, скорочення, де це можливо, 

зайвих витрат, які несуть експортери; 

b) розвитку взаємного розуміння стандартів, технічних регламентів і 

процедур оцінки відповідності кожної із Сторін; 

c) розвитку обміну інформацією між Сторонами у сфері розробки, 

прийняття та застосування стандартів, технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності; 

d) зміцнення співробітництва між Сторонами в роботі міжнародних органів 

у сфері стандартизації та оцінки відповідності; 

e) забезпечення основи для досягнення цих цілей;  

f) розвитку співробітництва з питань, пов’язаних із технічними бар’єрами в 

торгівлі». 

Із цієї і подальших статей видно, що ЄврАзЕС не встановлює чітких вимог 

щодо подолання технічних бар’єрів для торгівлі, не визначає засоби, якими 

може вестися торгівля та, взагалі, залишає таке найбільш чутливе питання у 

більш загальних нормах. 

Зарубіжні дослідники, зокрема й індійські, не залишили без уваги питання 

політики Індії щодо регіональних торговельних угод. З них варто звернути 
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увагу на роботу С. Сінгха «Підхід Індії до двосторонніх, регіональних і 

багатосторонніх переговорів» (2015). Тут основний акцент зроблено на 

індійській стратегії та практиці проведення торгових переговорів на різних 

рівнях, включаючи переговори щодо мегарегіональних угод як проектів РВЕП 

[94]. Дослідження Центру міжнародної торгівлі, інвестицій і екології неурядової 

організації споживачів Індії «Участь Індії в зонах вільної торгівлі: можливості 

та виклики» (2013) виявляє вплив членства країни в інтеграційних угодах на 

різні сфери економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, 

інвестиції та екологію [95]. Інше дослідження вищезгаданої організації (2015) 

присвячено РТУ й індійській економіці з акцентом на зовнішніх мегаугодах, 

такі як Транстихоокеанське партнерство і проекти Трансатлантичного 

торговельного й інвестиційного партнерства і зони вільної торгівлі ЄС та 

АСЕАН, їхнього впливу на індійську економіку і проблеми збуту індійської 

продукції, зокрема в розрізі участі у глобальних ланцюжках поставок [96]. У ще 

одному дослідженні С. Джха «Використання регіональних торгових угод: досвід 

регіоналізму Індії» (2011) проаналізовано вплив РТУ загалом у світі, ініціативи 

Індії в підписанні РТУ, а також вплив угод на динаміку зовнішньої торгівлі 

країни із країнами-партнерами за угодами станом на 2009 р. [97]. 

Індійська торгова політика «Дивись на схід» пройшла еволюцію від 

акценту на політичні чинники (з урахуванням географічної близькості) до 

пріоритету економічних чинників підписання РТУ, від РТУ «першої хвилі» до 

подальшого укладання угод «другої хвилі». Внаслідок цього розширилося 

охоплення різних сфер взаємної економічної співпраці між країнами-

партнерами за рахунок торгівлі послугами, інвестицій, захисту прав 

інтелектуальної власності та низки інших, а також збільшилися економічні 

переваги для індійської економіки в сенсі активізації участі країни в 

міжнародному поділі праці. Однак багато регіональних торговельних угод, 

особливо підписаних з економічно більш розвиненими країнами, дають ефект 

відхилення торгівлі для економіки Індії. 

Торгова політика Індії відрізняється протекціоністським характером, хоча 
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середні ставки митних зборів поступово знижуються, але зберігаються на 

досить високому рівні. Так, за 2006–2015 рр. прості ставки митних зборів 

знизилися із 15,1 до 13,4 %, зокрема на аграрну продукцію вони становлять 

32,7 %, а на промислові товари – 10,1 % [98]. 

Першою регіональною угодою Індії стала підписана в 1975 р. Бангкокська 

угода (Bangkok Agreement) і з країнами АТР, що розвиваються, яка у 2005 р. 

була перейменована в Азіатсько-Тихоокеанську торговельну угоду (АПТА; від 

англ. Asia Pacific Trade Agreement, APTA) у складі Бангладеш, Індії, Китаю, 

Лаосу, Республіки Корея і Шрі-Ланки. Відповідно до норм АПТА (тобто, через 

два десятиліття після підписання Бангкокської угоди) було сформовано зону 

преференційної торгівлі на основі зниження ставок митних зборів у взаємній 

торгівлі між державами, що беруть участь у цій угоді. 

У 1985 р. була створена Асоціація південноазіатського регіонального 

співробітництва – СААРК (від англ. South Asian Association for Regional 

Cooperation, SAARC) у складі Бангладеш, Бутану, Індії, Мальдівських Островів, 

Непалу, Пакистану та Шрі-Ланки. Її метою став розвиток регіонального 

економічного співробітництва. У 2005 р. було сформовано Південноазіатську 

зону преференційної торгівлі – САПТА (від англ. South Asia Preferential Trade 

Agreement, SAPTA), а в 2006 р. – Південноазіатську зону вільної торгівлі – 

САФТА (від англ. South Asia Free Trade Agreement, SAFTA). 

В індійській практиці переважають двосторонні РТУ (що характерно для 

міжнародних інтеграційних процесів у світі, де їхня частка дорівнює 84 %). 

Перша така угода була підписана в 1998 р. із Шрі-Ланкою, у 2005 р. – угода із 

Сингапуром, у 2010 р. – із Республікою Корея, у 2011 р. – з Японією і 

Малайзією. Інші держави-партнери – Непал, Бутан й Афганістан. 

Діють і РТУ багатостороннього охоплення. Це – крім уже згаданих САПТА 

і САФТА, угоди з АСЕАН (2010 р. щодо торгівлі товарами й у 2015 р. щодо 

торгівлі послугами) й угоди про преференційну зону торгівлі з МЕРКОСУР. 

В останнє десятиліття Індія застосовує у своїй інтеграційній практиці один 

із чотирьох типів угод:  
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- угоди про комплексну економізацію співпраці – СЕКА (від англ. 

Comprehensive Economic Cooperation Agreement, СЕКА), як у практиці із 

Сингапуром і Малайзією;  

- угоди про комплексне економічне партнерство – СЕПА (від англ. 

Comprehensive Economic Partnership Agreement, СЕРА), як з Республікою Корея 

і Японією;  

- угоди про зону вільної торгівлі, як із Шрі-Ланкою;  

- угоди про зону преференційної торгівлі, як із МЕРКОСУР й 

Афганістаном. 

Найширше охоплення мають угоди про комплексне економічне 

партнерство завдяки внесенню питань конкурентної політики та державних 

закупівель, на відміну від угод про комплексне економічне співробітництво. 

Обмежений характер мають зони вільної торгівлі, що містять положення про 

ліквідацію митних зборів у взаємній торгівлі, національний режим, правила 

країни походження товару та механізм урегулювання спорів, тоді як у зонах 

преференційної торгівлі йдеться тільки про зниження ставки мит у взаємній 

торгівлі між державами, що створюють цю зону. 

Індійські угоди охоплюють, насамперед, торгівлю товарами, що відрізняє 

угоди так званої першої хвилі. Проте згодом у межах так званої другої хвилі 

почали підписуватися РТУ ширшого охоплення із залученням торгівлі 

послугами, інвестицій, захисту прав інтелектуальної власності і переміщення 

фізичних осіб. Таким чином, індійську практику участі в РТУ відрізняє 

класична інтеграційна модель, а не модель СОТ +10.  

РТУ «першої хвилі» об’єднали країни, що розвиваються (модель Південь – 

Південь), такі як Афганістан, Бутан і Непал, у межах САПТА, СААРК (згодом 

перейменоване в САФТА). Для угод «другої хвилі» характерна участь країн за 

моделлю Південь – Північ, тобто розвинених держав, як Японія, Республіка 

Корея і Сингапур. 

Зазначене підтверджує і висновок експертів Азіатського банку розвитку, 

відповідно до якого індійські зони вільної торгівлі представляють сукупність 
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угод як про глибоку, так і про поверхову інтеграції [99]. За їх методології, угоди 

поверхової інтеграції (shallow integration) передбачають лібералізацію тільки 

торгівлі товарами, тоді як угоди глибокої інтеграції (deep integration) – ще й 

лібералізацію інших сфер взаємних економічних зв’язків. 

З урахуванням протекціоністського характеру, а також через брак 

регулятивних інструментів і слабкість інституційної бази торгової політики 

Індія воліє акцентуватися на питаннях лібералізації торгівлі товарами в РТУ зі 

своєю участю. 

Якщо в основу угоди із Шрі-Ланкою (2001 р.) покладено швидку митну 

лібералізацію і відсутність охоплення інших сфер взаємодії, то підписані 

пізніше РТУ мають комплексний характер і поширюються також на торгівлю 

послугами, інвестиції, переміщення осіб, конкурентну політику, захист права 

інтелектуальної власності, зокрема виходячи за рамки зобов’язань держав перед 

СОТ.  

Перші угоди підписувалися з урахуванням геостратегічних інтересів Індії, 

тому не проводилися попередні дослідження їх потенційної ефективності, а 

перше дослідження було проведено щодо зони вільної торгівлі з Таїландом у 

2003 р. (угода про яку поки не підписано). 

Таким чином, можна констатувати, що в індійських РТУ спочатку 

домінував політичний фактор (з урахуванням географічної близькості держав) і 

лише згодом став переважаючим економічний фактор. 

Можна порівняти положення угод «другої хвилі», між якими також є 

відмінності. Так, національний режим зазначений в РТУ Індії з Республікою 

Корея, Сингапуром та Японією, але відсутній в угоді з АСЕАН; правила країни 

походження товарів та нетарифні обмеження не вказані в угоді з Японією; 

методика визначення митної вартості товару не внесена в угоду з АСЕАН; 

загальні правила захисних заходів, санітарно-ветеринарні і фітосанітарні заходи 

є тільки в угоді з Республікою Корея; антидемпінгові заходи і правила 

застосування субсидій прописані у всіх чотирьох розглянутих РТУ; кількісні 

обмеження експорту й імпорту – тільки в угоді з Японією. Що стосується 
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торгівлі послугами, то питання телекомунікаційних послуг внесені в угоду з 

Республікою Корея, але їх немає в РТУ з Японією. Остання містить положення 

щодо державних закупівель, поліпшення бізнес-клімату, що не характерно для 

угоди Індії з Республікою Корея. РТУ з Японією, Республікою Корея і 

Сінгапуром охоплюють такі види послуг, як підприємницькі, комунікаційні, 

будівельні, дистриб’юторські, фінансові, туристичні, рекреаційні, транспортні. 

Разом з тим, угода Індія – Сингапур не містить питання регулювання торгівлі 

освітніми й екологічними послугами. 

Загалом комплексний характер відрізняє індійські РТУ з Японією і 

Республікою Корея. 

Основні положення індійських РТУ «другої хвилі» передбачають 

скасування мит, визначення правил країни походження товарів, регулювання 

технічних бар’єрів у торгівлі, санітарних і фітосанітарних норм, інвестиції, 

переміщення фізичних осіб, конкурентну політику, держзакупівлі. 

Правила країни походження товару визначаються на основі одного з 

декількох методів: 1) зміна тарифної позиції продукту в національному митному 

тарифі країни-споживача; 2) частка доданої регіональної вартості; 3) суттєва 

переробка продукту. Як записано в угоді Індії та Малайзії, подібні правила не 

застосовуються в межах участі компаній двох країн у регіональних ланцюжках 

поставок. 

Що стосується регулювання таких нетарифних обмежень, як технічні 

бар’єри, санітарні та фітосанітарні норми, то вони чітко прописані тільки в РТУ 

з Малайзією на відміну від інших угод. Так, в РТУ Індія – Малайзія зазначено, 

що країни зобов’язуються виконувати норми Угоди СОТ про технічні бар’єри в 

торгівлі, зокрема на основі зміцнення співпраці в галузі промислових 

стандартів, технічних норм і процедур оцінки відповідності з метою підвищення 

взаєморозуміння діючих національних систем технічного регулювання та 

спрощення доступу товарів на ринки країн-партнерів, а також на основі 

підписання угод про взаємне визнання. Положення щодо санітарних і фіто-

санітарних норм ураховують зобов’язання країн перед СОТ у межах Угоди 
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щодо санітарних і фітосанітарних норм. Інструменти передбачають розвиток 

співпраці у використанні міжнародних стандартів для цілей їхньої гармонізації; 

у сфері правил перевірки імпортного товару із запобігання ввезенню на основі 

фальшивих сертифікатів; перевірку процесу імпортування тварин, рослин і 

продукції їх переробки слід проводити з урахуванням ризику ввезення такої 

продукції [100]. 

Розділ з інвестицій визначає застосування двох загальноприйнятих у 

міжнародно-правовій практиці режимів або одного з них – національного і 

режиму найбільшого сприяння для інвесторів, що беруть участь у глобальному 

ланцюжку поставок. Вони поширюються на стадію допуску інвестицій із 

винятками для окремих галузей. Інвестиційні спори між інвестором і державою, 

що приймає, вирішуються на міжнародному рівні (МЦВІС у складі Світового 

банку) без розгляду справи в суді приймаючої країни. Так, в угоді з 

Республікою Корея визначені національний режим, справедливий і 

рівноправний режим, а також режим забезпечення безпеки. Юристи 

дотримуються думки, що два останніх згаданих режими є принципами й 

основними положеннями зовнішньоекономічної діяльності. Однак єдиної точки 

зору немає. 

Передбачений вільний переказ прибутку й інших форм доходів від 

інвестиційної діяльності за кордон. В угоді записано порядок націоналізації 

іноземної власності, що можливо з мотивів суспільної зацікавленості; 

націоналізація має бути проведена на недискримінаційній основі, відповідно до 

законодавства приймаючої країни і на основі виплати компенсації. Інше коло 

інвестиційних питань пов’язане з неможливістю висунення вимог до такої 

виробничої діяльності інвестора, як регламентування певного обсягу експорту; 

зміст місцевого компонента; використання преференцій при виробництві 

продуктів; збалансованість обсягу імпорту й обсягу експорту; обмеження обсягу 

продажів товарів або послуг, пов’язаних із вкладенням іноземних інвестицій. 

Угода встановлює право приймаючої країни вводити вимоги до національності 

більшості членів ради директорів компанії із закордонним капіталом [101]. 
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Питання захисту інтелектуальних прав власності враховують зобов’язання 

країн у межах Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (ТРІПС). Хоча законодавство Індії побудовано з урахуванням норм 

ТРІПС, але на практиці існує слабкий правозастосовний механізм, що істотно 

знижує реальний рівень захисту таких прав. Особливо це стосується порушення 

авторських прав, насамперед у комп’ютерному забезпеченні та видавничій 

справі. Для прикладу можна навести відповідні норми угоди між Індією та 

Японією. Угода виходить із зобов’язань країн у межах ТРІПС щодо захисту 

патентів, торгових марок, географічних назв, нових сортів рослин, авторських і 

суміжних прав, захисту конфіденційної інформації, захисту провайдерів 

інтернет-послуг. В основу таких зобов’язань покладено національний режим і 

принцип прозорості. Інша група проблем захисту прав інтелектуальної 

власності пов’язана із функціонуванням у країнах-партнерах механізмів 

ефективного захисту права інтелектуальної власності на основі застосування 

прикордонних заходів як заходів контролю за товаром при перетині митного 

кордону, а також штрафних санкцій і кримінального покарання [102]. 

Переміщення осіб означає спрощений порядок тимчасового перебування 

іноземних фізичних осіб, які здійснюють інвестиції або проводять торговельні 

операції щодо товарів або послуг на території іншої країни-партнера на основі 

спрощеного порядку видачі віз. Відповідно до РТУ між Індією та Малайзією, 

віза надається індійським підприємцям на термін до 30 днів (одноразова) або до 

п’яти років (багаторазова) Малайзією, і малазійським підприємцям на термін до 

108 днів (одноразова) або до двох років (багаторазова) Індією [103]. 

Норми регулювання державних закупівель охоплюють національний 

режим і режим недискримінації, правила оцінки вартості контрактів, порядок 

проведення тендерів та порядок участі в них. В угоді детально описані правила 

здійснення державних закупівель, зокрема необхідні критерії участі, адреси і 

терміни проведення тендерів [104]. Такими є, наприклад, положення угоди Індії 

та Японії. 

Індійський досвід функціонування регіональних торгових угод дозволяє 
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визначити основні уроки:  

- необхідність вибору партнерів за угодою з урахуванням попередньої 

оцінки потенційних переваг і витрат, що важливо для оптимального їхнього 

використання;  

- за всієї важливості торгівлі товарами в положення угод про зони вільної 

торгівлі слід вносити й інші питання, такі як лібералізація торгівлі послугами, 

інвестиції, державні закупівлі, захист прав інтелектуальної власності, 

конкурентна політика, нетарифні обмеження.  

Однак останні не часто вносяться в РТУ з індійською участю. Разом з тим 

вони дозволили б розширити інтеграційний ефект і на торгівлю послугами та 

інвестиції. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. З метою вивчення досвіду європейських держав автором проаналізовано 

практику зі створення зон вільної торгівлі Європейського Союзу із третіми 

державами та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Такий вибір зумовлено 

тим, що саме ЄС на сьогоднішній день є одним з найактивніших суб’єктів 

міжнародного права, що беруть участь у зонах вільної торгівлі: об’єднання має 

35 діючих угод і ще понад 60 на етапі переговорів. 

2. Щодо предметного регулювання угод ЄС про створення зон вільної 

торгівлі, то нині спостерігається його дедалі більше розширення, зокрема в 

частині подальшого зближення стандартів, технічних норм і взаємного визнання 

результатів сертифікації продукції, що часто мають обов’язковий характер, 

лібералізації торгівлі послугами, усунення перешкод для інвестицій, доступу до 

ринків урядових закупівель, розширення співпраці митних служб і спрощення 

процедур митного очищення, усунення бар’єрів у регулятивній сфері і 

зближення національних норм, забезпечення доступу до джерел сировини й 

енергії, удосконалення співвідношення торгівлі і питань охорони довкілля, 

захисту прав на робочому місці, антикорупційних заходів. Це дозволило дійти 
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висновку, що ЄС під зоною вільної торгівлі розуміє вищий рівень інтеграції, ніж 

класичний підхід, відображений в універсальному міжнародному праві, зокрема 

праві СОТ. 

Що стосується питання власне торгівлі, то ЄС домагається від своїх 

партнерів по двосторонніх РТУ істотно більшого обсягу тарифних поступок та 

усунення або, принаймні, «зв’язування» експортних мит. Сфери 

співробітництва умовно можна розділити на дві основні категорії: «СОТ-плюс» 

(«СОТ +») і «СОТ-екстра». Останнім часом підхід ЄС до створення зон вільної 

торгівлі швидко еволюціонував у бік поглиблення та розширення взаємних 

зобов’язань сторін: від восьмих сфер двосторонніх преференцій, що виходили за 

межі зобов’язань за правом СОТ, в угодах 1980-х рр., до 19 сфер в угодах, 

укладених у середині 2010-х рр. 

3. Стосовно вивчення досвіду американських держав, автором 

проаналізовано досвід США як у частині створення інтеграційного об’єднання 

НАФТА, так і в частині створення і діяльності двосторонніх зон вільної 

торгівлі, та досвід латиноамериканських і карибських держав. 

Загальною особливістю всіх укладених угод про зону вільної торгівлі між 

США й іншими країнами є їхня однотипність, а за змістом зазначені договори 

відповідають загальним зобов’язанням держав-членів у межах СОТ. Розбіжності 

зазвичай полягають у другорядних деталях, що стосуються специфіки ринку 

окремої країни або певних галузей: на прохання партнерів Сполучених Штатів 

типові тексти угод можуть доповнюватися також і спеціальними розділами, 

додатками й окремими листами. 

Іншою особливістю угод США також є їхня моноцентричність, оскільки 

Сполучені Штати отримують можливість фактично нав’язувати свої рішення 

слабшим економічним партнерам, що, зі свого боку, створює певні умови для 

подальших торговельних конфліктів. При цьому економічна інтеграція в 

регіональних зонах вільної торгівлі часто є односторонньою. 

4. Латинська Америка за кількістю підписаних угод про створення зон 

вільної торгівлі посідає перше місце у світі, такі угоди дедалі більше виходять 
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за межі регіону й укладаються з європейськими й азіатськими країнами, а також 

з Австралією та Новою Зеландією. Сучасні договори латиноамериканських і 

карибських країн не обмежуються тільки преференціями в торгівлі товарами, 

дедалі частіше включаючи до сфери регулювання торгівлю послугами, 

інвестиційне співробітництво, питання охорони інтелектуальної власності, 

трудову міграцію, доступ на ринок державних закупівель тощо. Договори 

поступово починають охоплювати і «чутливі товари», зокрема заборона на 

сільськогосподарські субсидії передбачена більш ніж у половині угод регіону. 

Іншою особливістю договорів цього регіону є їхня блоковість, тобто створення 

зон вільної торгівлі за участі інтеграційних об’єднань. 

5. У частині вивчення досвіду азіатських держав досліджено угоди про 

створення зон вільної торгівлі за участі АСЕАН, зокрема з основними 

торговими контрагентами і партнерами по САС, за участі ЄврАзЕС, серед яких 

ЗВТ ЄврАзЕС – В’єтнам, та досвід Японії й Індії. 

Угоди за участі АСЕАН характеризуються обмеженим предметом, зазвичай 

регулюючи лише торгівлю товарами, послугами та питання інвестицій. Такий 

підхід видається особливим, зважаючи на те, що інші інтеграційні об’єднання 

світу переважно створюють комплексні зони вільної торгівлі. Разом з тим, 

можна стверджувати, що у випадку з АСЕАН не завжди інтеграційне 

об’єднання діє з позиції сили та нав’язує свою модель зони вільної торгівлі 

своєму партнеру, що не дозволяє виробити єдину модель договорів про 

створення зони вільної торгівлі за участі АСЕАН. Проблемними аспектами 

договорів про зони вільної торгівлі за участі АСЕАН є необхідність підвищення 

рівня митно-тарифної лібералізації хоча б до 95 %, більша лібералізація торгівлі 

послугами, перехід на однакові правила визначення країни походження товару й 

усунення ефекту «спагеті», який загострює ситуацію з отриманням переваг від 

функціонування зон вільної торгівлі для бізнес-спільноти. 

6. Щодо японського досвіду укладання угод про створення зон вільної 

торгівлі, то слабкими місцями зазначених угод є питання захисту конкуренції та 

незначна увага питанням захисту інвестицій й аспектам інтелектуальної 
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власності. Це дозволяє дійти висновку, що Японія діє радше за моделлю США, 

сприймаючи зони вільної торгівлі більше у вузькому значенні, тобто для 

торгівлі товарами. Індійський досвід характеризується різноманітною 

практикою: укладені як договори глибокої інтеграції, так і поверхової. Також 

саме досвід Індії показує перехід від ідеї створення зон вільної торгівлі з 

географічними сусідами до підходу визначення економічної доцільності 

створення таких зон. 

Основні ідеї розділу висвітлені у наукових працях автора: 

1. Галаган С. О. Міжнародно-правове регулювання зон вільної торгівлі: 

етапи розвитку та місце в системі міжнародного права. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2018. Вип. 6. Т. 2. С. 265-272. 

2. Галаган С. О. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-

правовий аналіз досвіду ЄС та США. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 

62. С. 56-64. 

3. Галаган С.О. Особливості сучасних міжнародних договорів про 

створення зони вільної торгівлі. Правові системи: науково-практичний 

електронний журнал. № 1/2. 2018. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-

content/uploads/2019/07/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2018_1_2.pdf. 

4. Галаган С. А. Международно-правовое обеспечение зон свободной 

торговли с участием американских государств. Legea şi Viaţa. Publicaţie 

ştiinţifico-practică. Februarie 2019. № 2/2 (326). С. 57-61. 
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РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ  

В ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ 

 

Відповідно до підп. а п. 7 ст. XXIV ГАТТ, будь-яка держава-член, яка 

вирішила вступити у митний союз, або зону вільної торгівлі, чи укласти 

тимчасову угоду, що веде до утворення такого союзу або зони, має оперативно 

повідомити СОТ і надати їй таку інформацію щодо запропонованого союзу чи 

зони, що надала б організації можливість підготувати такі звіти та рекомендації 

сторонам, які вони можуть вважати необхідними. Україна, як член СОТ, на 

виконання цього положення повідомила організації про такі зони вільної 

торгівлі, створені як двосторонніми договорами між державами, двосторонніми 

договорами між державою й інтеграційними об’єднаннями, так і просто в межах 

інтеграційних об’єднань за участю України: Вірменія – Україна, Канада –

Україна, Єдина економічна зона, ЄАВТ – Україна, ЄС – Україна, Грузія – 

Україна, ГУАМ, Киргизька Республіка – Україна, Договір про зону вільної 

торгівлі між членами СНД, Україна – Азербайджан, Україна – Білорусь, Україна 

– Казахстан, Україна – Республіка Молдова, Україна – Чорногорія, Україна – 

Республіка Північна Македонія, Україна – Таджикистан, Україна –Узбекистан, 

Україна – Туркменістан. Також СОТ, у межах процедури попереднього 

повідомлення, повідомлено про переговори щодо створення таких зон вільної 

торгівлі за участі України: Україна – Сербія, Україна – Сингапур, Україна – 

Туреччина. Разом з тим, у цьому переліку відсутня угода про зону вільної 

Україна – Ізраїль, договір щодо створення якої було підписано 21 січня 2019 р. 

У цьому розділі угоди будуть класифіковані та проаналізовані відповідно 

до учасників зони вільної торгівлі:  

- двосторонні договори між державами; 

- договори за участі інтеграційного об’єднання або договори про створення 

зони вільної торгівлі в інтеграційному об’єднанні;  

- сучасна практика, тобто договори, укладені після 2016 р. або такі, що досі 

перебувають на етапі переговорів.  
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3.1. Аналіз двосторонніх міжнародно-правових договорів України про 

вільну торгівлі 

 

У перші роки незалежності були укладені угоди про зони вільної торгівлі, 

які нині перебувають у дещо невизначеному стані: з одного боку, вони не є 

денонсованими, а з іншого – їхня дія сьогодні практично повністю поглинута 

Договором про зону вільної торгівлі СНД. Такими договорами є: 

1) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну 

торгівлю від 17.12.1992; 

2) Угода між Урядом України й Урядом Російської Федерації про вільну 

торгівлю та Протокол до неї від 24.06.1993; 

3) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну 

торгівлю від 17.09.1994; 

4) Угода між Урядом України й Урядом Республіки Вірменія про вільну 

торгівлю від 07.10.1994; 

5) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну 

торгівлю від 29.12.1994; 

6) Угода між Урядом України й Урядом Киргизької Республіки про вільну 

торгівлю від 26.05.1995; 

7) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну 

торгівлю від 29.08.1995. 

Пропонуємо звернутися до аналізу цих перших міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі. 

 

Незважаючи на той факт, що договір, яким створювалася зона вільної 

торгівлі між Україною та Білоруссю, було ратифіковано лише Законом України 

«Про ратифікацію Угоди між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь 

про вільну торгівлю та Протоколу між Урядом України і Урядом Республіки 

Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом 
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України й Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 

року» № 531-14 від 19 березня 1999 р. [105] та текст Угоди не містять положень 

про її тимчасове застосування, а ст. 18 Угоди встановлює, що вона набуває 

чинності з дати обміну повідомленнями про виконання договірними сторонами 

необхідних для цього внутрішньодержавних процедур, практика 

зовнішньоекономічних відносин між Україною та Республікою Білорусь 

доводить, що Угода фактично застосовувалась у двосторонніх відносинах із 17 

грудня 1992 р. [106]. 

Відповідно до преамбули Угоди вона укладена сторонами з метою 

сприяння гармонійному розвитку та зростанню світової торгівлі, усуненню 

перешкод на шляху її розвитку. збільшенню економічної активності, 

забезпеченню повної зайнятості, підвищенню продуктивності та раціональному 

використанню ресурсів.  

Угода ґрунтується на Договорі між Білоруською Радянською 

Соціалістичною Республікою й Українською Радянською Соціалістичною 

Республікою, підписаному 20 грудня 1990 р. 

Відповідно до ст. 1 Угоди «Сторони не застосовують мито, податки і збори, 

які мають еквівалентну дію на експорт і/або імпорт товарів, що виходять з 

митної території однієї із держав і призначені для митної території іншої 

держави. Виключення з цього торгівельного режиму за погодженою 

номенклатурою товарів оформлюються окремим Протоколом або Угодою, що є 

невід’ємною частиною цієї Угоди». Як ми бачимо, ст. 1 Угоди не містить 

суттєвих умов та порядку укладання протоколу про вилучення з режиму вільної 

торгівлі. Водночас відповідно до п. 3 ст. 3 такі протоколи або угоди мають бути 

щорічними та ними можуть встановлюватись кількісні обмеження на експорт 

і/або імпорт товарів у межах угоди. 

Угода також не містить положень, що регулювали б порядок стягнення 

непрямих податків з товарів, що підпадають під її дію. Стаття 2 встановлює, що 

сторони угоди не будуть прямо або побічно обкладати товари іншої сторони, які 

підпадають під дію Угоди, внутрішніми податками або зборами, що 
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перевищують відповідні податки або збори, якими обкладаються аналогічні 

товари внутрішнього виробництва або товари, що виходять із третіх країн; 

уводити стосовно імпорту або експорту товарів будь-які спеціальні обмеження 

або вимоги, які в аналогічній ситуації не застосовуються до аналогічних товарів 

внутрішнього виробництва, або товарів, що виходять із третіх країн; 

застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання перевезення 

товарів, що походять з іншої держави, а також до платежів і переказів платежів 

правила інші, ніж ті, які застосовуються в аналогічних випадках щодо власних 

товарів, або товарів, що походять із третіх країн. 

Застосування кількісних обмежень, відповідно до п. 2 ст. 3 Угоди може 

відбуватися в односторонньому порядку в розумних межах і на суворо 

визначений термін у випадках: 

- несанкціонованого реекспорту; 

- якщо який-небудь товар імпортується на територію однієї з держав у такій 

кількості, або на таких умовах, які завдають, або загрожують завдати збитків 

вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів. 

З огляду на ці положення до недоліків Угоди слід віднести той факт, що 

застосування кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт і/або 

імпорт товарів можливе без попереднього повідомлення іншої договірної 

сторони та проведення з нею попередніх консультацій. Угода також не містить 

зобов’язань договірних сторін узгоджувати після введення таких обмежень 

терміни їхнього скасування. Це питання вирішується стороною, що застосувала 

обмеження самостійно.  

Не передбачено Угодою і чіткої процедури розв’язання суперечок та 

врегулювання розбіжностей. Сторони створюють спільну Українсько-

білоруську комісію для реалізації мети договору і вироблення рекомендацій з 

удосконалення торговельно-економічної співпраці (ст. 16) та Міждержавну 

координаційну раду з експортного контролю з метою здійснення погодженої 

політики експортного контролю стосовно третіх країн (ст. 12).  

Угода передбачає обмін митною статистикою в повному обсязі, 
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інформацією про діючі митні тарифи та про всі вилучення з них, а також 

закріплює прагнення сторін до зближення рівня митних ставок, що 

застосовуються в торгівлі із третіми країнами. На наш погляд, обмін митною 

статистикою має відбуватися лише з питань, які регулюються цією Угодою, що 

повинно бути зафіксовано шляхом унесення змін до тексту зазначеного 

договору, а зближення митних ставок, що застосовуються у торгівлі з третіми 

країнами, не належить до предмета регулювання цієї Угоди, та має бути з неї 

видалено. 

У двосторонніх відносинах сторони застосовують дев’ятизначну Товарну 

номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), основану на 

Гармонізованій системі опису і кодування товарів і Комбінованій тарифно-

статистичній номенклатурі Європейського економічного співробітництва. Для 

власних потреб сторони в разі необхідності розвивають товарну номенклатуру 

за межами дев’яти знаків. 

Угодою не було передбачено порядку стягнення непрямих податків 

(податку на додану вартість та акцизів). Україна, ґрунтуючись на положеннях 

Угоди, не обкладала товари, що походять з території Республіки Білорусь та 

імпортуються на територію України, ввізним митом, податком на додану 

вартість та акцизним збором, а митні збори стягувались на загальних підставах 

[107]. Після перевірки стану виконання Угоди за дорученням Кабінету 

Міністрів України № 18-2182/46 від 9 грудня 1994 р. стягнення податку на 

додану вартість з таких товарів було відновлено. Однак внаслідок проведених 

сторонами переговорів Президент Республіки Білорусь Указом № 73 від 16 

лютого 1998 р. із 16 лютого 1998 р. скасував стягнення податку на додану 

вартість із товарів, походженням з України, що ввозяться на митну територію 

Республіки Білорусь [108]. З метою забезпечення надання податкових пільг на 

взаємній основі Кабінет Міністрів України Постановою № 203 від 18 лютого 

1998 р. «Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки 

Білорусь про вільну торгівлю» постановив забезпечити митне оформлення 

товарів, походженням із митної території Республіки Білорусь і призначених 
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для митної території України в разі їх увезення на цю територію без справляння 

із 16 лютого 1998 р. податку на додану вартість. Цей режим взаємного 

звільнення від обкладання ПДВ в українсько-білоруських відносинах 

проіснував до 22 червня 1999 р., коли Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1103-99 його було скасовано [109]. 

Слід зауважити, що українсько-білоруські відносини вільної торгівлі 

плідно розвиваються, незважаючи на недостатньо чітке їхнє регулювання 

Угодою між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про вільну 

торгівлю від 17 грудня 1992 р. З метою усунення перешкод на шляху розвитку 

відносин, на наш погляд, до Угоди слід внести низку змін і доповнень з метою 

конкретизації її положень та виправлення вищеперерахованих недоліків.  

З метою виконання та на розвиток положень Угоди про вільну торгівлю від 

17 грудня 1992 р. 13 лютого 1998 р. було підписано Протокол між Урядом 

України й Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі 

до Угоди між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про вільну 

торгівлю від 17 грудня 1992 р. (Протокол ратифіковано Законом України 

№ 531-14 від 19.03.1999).  

Відповідно до Протоколу визначені вилучення з режиму вільної торгівлі. З 

боку України це жива худоба та шкіряна сировина [110], з боку Республіки 

Білорусь – цукор білий [111]. Особливої уваги заслуговує той факт, що 

встановлення вилучень із режиму вільної торгівлі відбувається не шляхом 

перерахування відповідних товарів та їхніх кодів за ТН ЗЕД, а шляхом 

посилання на норми національного законодавства, що встановлюють особливий 

режим цих товарів при експортно-імпортних операціях. Це суперечить п. 1 ст. 1 

Угоди, який прямо закріплює, що «...вилучення за погодженою номенклатурою 

товарів оформлюються окремим Протоколом або Угодою ...». З юридичного 

погляду це дозволяє шляхом унесення змін до внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів, зазначених у Протоколі, змінювати перелік 

вилучень із режиму вільної торгівлі без відповідного узгодження з іншою 

договірною стороною. 
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На наш погляд, доцільним є укладання нового Протоколу про вилучення з 

режиму вільної торгівлі із встановленням чіткого переліку вилучень із 

зазначенням їхніх кодів за ТН ЗЕД, що унеможливить односторонню зміну 

переліку таких вилучень. 

 

Особлива важливість українсько-російських відносин у перші роки 

незалежності зумовила те, що після низки зустрічей між представниками 

України та Російської Федерації 24 червня 1993 р. в м. Києві було укладено 

«Угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну 

торгівлю» та Протокол до неї, що набули чинності 21 лютого 1994 р. [112]. У 

преамбулі Угоди серед її основних цілей зазначається намір сторін сприяти 

створенню єдиного ринку товарів, послуг, капіталу і робочої сили. 

Відповідно до положень п. 1 ст. 1 «Договірні Сторони не 

застосовуватимуть мито, податки та збори, що матимуть еквівалентний вплив на 

експорт та/або імпорт товарів, які походять із митної території однієї з 

Договірних Сторін і призначені для митної території іншої Договірної 

Сторони». Це положення є типовим для двосторонніх угод про вільну торгівлю 

та, на відміну від преамбули, чітко обмежує сферу дії Угоди лише товарами, не 

поширюючи її дію на ринок робіт і послуг. 

На виконання положень Угоди Україна до 9 грудня 1994 р. не стягувала 

при імпорті товарів, що походили з території Російської Федерації, ввізне мито, 

податок на додану вартість та акцизний збір. На нашу думку, питання про 

звільнення імпорту товарів від обкладання податком на додану вартість не 

входить до предмета регулювання Угоди. 9 грудня 1994 р. за дорученням 

Кабінету Міністрів України № 18-2182/46 було розпочато стягнення з товарів, 

походженням із Російської Федерації, податку на додану вартість. Звільнення 

від обкладання ПДВ на двосторонній основі (звільнення товарів походженням з 

України при їхньому імпортуванні в Російську Федерацію та звільнення товарів 

походженням з Російської Федерації при їхньому імпорті на територію України) 

було відновлено з 1 лютого 1998 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
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України від 5 січня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 2201-99 

від 3 грудня 1999 р. з такого режиму при їхньому імпорті в Україну були 

вилучені транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з 

об’ємом двигуна до 3000 см3. Стосовно інших товарів походженням з Російської 

Федерації зазначений режим продовжує діяти. Інші вилучення з режиму вільної 

торгівлі будуть розглянуті нижче. 

Угода встановлює національний режим для товарів, що підпадають під її 

регулювання стосовно обкладання внутрішніми податками та застосування 

будь-яких спеціальних обмежень і вимог, і недискримінаційний режим з питань 

застосування правил складування, перевантаження, збереження, перевезення 

товарів, а також платежів і переказів платежів. Слід зауважити, що детальний 

аналіз зазначених положень Угоди вказує на те, що режим недискримінації 

розповсюджується лише на питання застосування таких правил, не регулюючи 

питання тарифів за надання таких послуг. Угода регулює лише рівень тарифів 

на транзит, охоплюючи тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи, що 

мають бути економічно обґрунтованими і не перевищувати нормальних 

експлуатаційних витрат, ураховуючи розумну норму прибутку. Такі послуги 

при закріпленні Угодою свободи транзиту надаються на умовах не гірших тих, 

на яких ті ж послуги надаються власним експортерам, імпортерам, перевізникам 

або експортерам, імпортерам чи перевізникам будь-якої третьої держави. Угода 

не містить визначення «розумної норми прибутку» (абз. 3 ст. 9). 

Стаття 3 Угоди визначає порядок застосування кількісних обмежень або 

еквівалентних їм заходів на експорт та/або імпорт товарів, щодо яких діє 

договір. Процедура застосування таких обмежень передбачає два випадки, та, 

відповідно, і дві процедури їхнього застосування.  

По-перше, застосування обмежень можливе в односторонньому порядку в 

розумних межах і на чітко визначений термін у випадках: гострого дефіциту 

зазначеного товару на внутрішньому ринку – до стабілізації становища на 

ринку; гострого дефіциту платіжного балансу – до стабілізації становища із 

платіжним балансом; якщо будь-який товар імпортується на територію однієї з 
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договірних сторін у таких великих кількостях або на таких умовах, які завдають 

або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або 

безпосередньо конкуруючих товарів; несанкціонованого реекспорту – з метою 

його припинення. Текст Угоди не містить порядку попереднього узгодження 

введення таких обмежень, за винятком питання про припинення 

несанкціонованого реекспорту. 

По-друге, уведення кількісних обмежень можливе за обопільною згодою 

договірних сторін, шляхом внесення таких обмежень у щорічні протоколи, що є 

невід’ємною частиною Угоди. При цьому договірні сторони мають узгоджувати 

поетапне скорочення вилучень, передбачених цими документами. На практиці 

такі протоколи не укладалися на щорічній основі та не містили порядку 

скорочення передбачених ними вилучень. 

Також відповідно до положень ст. 10 Угоди є можливим застосування 

будь-якою з договірних сторін заходів для захисту її життєвих інтересів, якщо 

такі заходи стосуються: інформації, яка зачіпає інтереси національної оборони; 

торгівлі зброєю, боєприпасами та військовою технікою; досліджень або 

виробництва, пов’язаних із потребами оборони; поставок матеріалів й 

обладнання, що використовуються в ядерній промисловості; захисту 

громадської моралі, громадського порядку; захисту промислової або 

інтелектуальної власності; золота, срібла або інших дорогоцінних металів та 

каміння; захисту здоров’я людей, тварин і рослин. 

Угода містить положення про обмін на регулярній основі інформацією з 

митних питань, що має регулюватись окремою угодою, про застосування при 

здійсненні заходів тарифного і нетарифного регулювання двосторонніх 

економічних відносин, для обміну наявною статистичною інформацією, 

проведення митних процедур єдиної дев’ятизначної ТН ЗЕД, заснованої на 

Гармонізованій системі опису та кодування товарів і Комбінованій тарифно-

статистичній номенклатурі ЄЕС, зберігаючи право договірних держав 

розробляти для власних потреб товарну номенклатуру за межами дев’яти знаків. 

Також до тексту Угоди внесено положення про зближення рівня ставок 
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мита, що застосовується в торгівлі із третіми країнами. На наш погляд, це 

положення не підпадає під предмет регулювання цієї Угоди та має бути 

видалено з тексту. 

Договірні сторони визнають неприпустимість недобросовісної ділової 

практики – ст. 7 Угоди, але документ не містить положень про недопущення у 

відносинах між сторонами такої недобросовісної ділової практики та про 

контроль за її виявленням. Таким чином, це положення є винятково 

декларативним та не має практичного застосування. 

З метою відпрацювання рекомендацій з удосконалення торгово-

економічної співпраці та задля досягнення мети Угоди договірні сторони 

погодилися заснувати спільну російсько-українську комісію. Угода не містить 

положень, що регламентували б склад комісії, її компетенцію. Єдиним шляхом 

розв’язання суперечок між договірними сторонами стосовно тлумачення або 

застосування положень Угоди є переговори, що значно ускладнює процес 

залагодження конфліктних ситуацій. 

Перелік вилучень із режиму вільної торгівлі, встановлений Російською 

Федерацією, є найбільшим, а, отже, здійснює найбільший вплив на 

впровадження вільної торгівлі у двосторонніх відносинах. Запроваджені 

вилучення охопили велику частку товарообігу між державами, оскільки вони 

були введені на найважливіші товари – енергоносії, цукор тощо.  

З метою розв’язання цієї проблеми сторонами було розроблено та 

підписано 8 лютого 1995 р. в м. Києві Угоду між Урядом України й Урядом 

Російської Федерації про реалізацію режиму вільної торгівлі [113] (діє з 11 

серпня 1995 р.) [112, с. 924, 969-970]. 

Договірні сторони також визнали за доцільне розробити конкретні заходи, 

що випливають з цілей Угоди та націлені на врегулювання торгівлі з третіми 

країнами на основі принципів і норм ГАТТ. Водночас реалізація положень 

Угоди не повинна перешкоджати виконанню зобов’язань договірних сторін, 

зафіксованих у багатосторонніх угодах, укладених державами – учасницями 

СНД, учасницею яких є хоча б одна з договірних сторін, включаючи «... Угоду 
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про створення зони вільної торгівлі...». Таким чином, двостороння українсько-

російська угода закріпила пріоритет положень багатосторонньої Угоди про 

створення зони вільної торгівлі над двосторонніми домовленостями України та 

Російської Федерації. 

Стаття 4 також закріплює, що з моменту підписання Угоди договірні 

сторони не вводитимуть нових кількісних обмежень у взаємній торгівлі за 

винятком випадків, передбачених ст. 3 і 10 Угоди між Урядом України й 

Урядом Російської Федерації від 24 червня 1993 р. Переліки товарів, що 

підпадають під вилучення з режиму вільної торгівлі, будуть визначатися 

сторонами в окремих протоколах. Сторони також визнають, що поетапне, а 

потім і повне усунення обмежень у взаємній торгівлі обумовлено виконанням 

узгоджених робіт із: 

- гармонізації та уніфікації систем тарифного та нетарифного регулювання 

торгівлі між обома державами відповідно до принципів ГАТТ; 

- визначення торговельної політики щодо третіх країн. З огляду на подане 

вище, з 11 серпня 1995 р. Україна та Російська Федерація не мали права вводити 

нові кількісні обмеження у взаємній торгівлі. 

 Таким чином, питання обмежень і вилучень із режиму вільної торгівлі у 

двосторонніх відносинах між Україною та Російською Федерацією регулюються 

Угодою між Урядом України й Урядом Російської Федерації про вільну 

торгівлю від 24 червня 1993 р., Протоколом до неї від 24 червня 1993 р., Угодою 

між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реалізацію режиму 

вільної торгівлі від 8 лютого 1995 р. та протоколами до Угоди від 24 червня 

1993 р., підписаними 14 листопада 1997 р. та 26 грудня 1997 р. 

Аналіз положень перерахованих вище документів надає підстави для таких 

висновків. 

Відповідно до ст. 1 Угоди від 24 червня 1993 р. «... Вилучення з 

торгівельного режиму згідно з узгодженим переліком товарів оформляється 

окремими документами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди. При цьому 

договірні сторони узгоджують поетапне скорочення вилучень, передбачених 
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зазначеними документами». 

Крім того, відповідно до п. 2 ст. 1 «Додаткові взаємні звільнення товарів 

від експортного мита будуть оформлюватись окремими протоколами». Таким 

чином, домовленості про звільнення російського експорту від сплати мита 

повинні мати договірне закріплення. 

Отже, на підставі Протоколу від 24 червня 1993 р. ми фактично маємо 

договірне закріплення автоматичного визнання Україною діючого російського 

експортного мита. Прикладом односторонніх дій із встановлення вилучень із 

режиму вільної торгівлі є Постанова Уряду Російської Федерації № 987 від 3 

вересня 1999 р., якою введено експортне мито більш ніж на 20 найменувань 

продукції, при експорті їх до країн, що не є членами Митного союзу в межах 

СНД; Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1999 р. № 2201, якою 

було вилучено з режиму вільної торгівлі ввезення з Російської Федерації 

транспортних засобів із поршневим двигуном (тобто, з таких операцій 

справляється мито та ПДВ). Досі нез’ясованими залишаються питання експорту 

українського цукру, патоки крохмальної та зниження тарифів на перевезення 

української солі. 

Можливий шлях усунення цього положення Угоди міститься у 

застереженні у п. 2 ст. 3 Протоколу, відповідно до якого «Цей Протокол діє в 

період до прийняття нового Протоколу...». На жаль, Протокол від 14 листопада 

1997 р. відповідно до ст. 3 не анулював дію Протоколу від 24 червня 1993 р., а 

лише встановив вилучення з режиму вільної торгівлі цукру білого в кількості 

600 тис. т. 

З огляду на зазначене вище, дії Російської Федерації зі збільшення переліку 

товарів, при експорті яких в Україну стягується мито, та ставок цього мита, 

повністю відповідали положенню Угоди від 24 червня 1993 р. та протоколу до 

неї. Водночас будь-які не передбачені положеннями Угоди та протоколів до неї 

обмеження імпорту з України є порушенням діючого режиму вільної торгівлі. 

 

Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про вільну 
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торгівлю було підписано 17 вересня 1994 р. в м. Алмати. Угода ратифікована 

Законом України № 155-14 від 2 жовтня 1998 р. [114] і набрала чинності 19 

жовтня 1998 р. [112, с. 471]. 

Відповідно до преамбули Угоди її укладено, керуючись Угодою про 

створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р. та з метою розвитку 

двосторонніх відносин у галузі торгово-економічних зв’язків з урахуванням 

принципів ГАТТ. Відповідно до ст. 1 Угоди «Сторони не застосовують мито, 

податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт або імпорт товарів, 

які походять із митної території однієї із Сторін і призначені для митної 

території іншої Сторони». 

Вилучення з режиму вільної торгівлі можуть бути встановлені за 

обопільною домовленістю сторін окремим протоколом до Угоди – ст. 1, в 

односторонньому порядку з метою припинення несанкціонованого реекспорту – 

ст. 4, а також в односторонньому порядку відповідно до ст. 3 при застосуванні 

загальновизнаних у міжнародній практиці заходів державного регулювання в 

галузі зовнішньоекономічних зв’язків, які договірна сторона вважає 

необхідними для виконання міжнародних договорів, стороною яких вона є або 

має намір стати. Перелік вилучень із режиму вільної торгівлі в Угоді є типовим 

для двосторонніх угод про вільну торгівлю. 

Свобода транзиту та недискримінаційний режим надання заходів і послуг, 

необхідних для забезпечення транзиту, закріплені ст. 9 Угоди. Крім того, 

сторони дійшли згоди про вивільнення транзитних товарів, які походять із 

митної території іншої сторони, від обкладання митом і транзитними зборами, 

що має бути оформлено окремою угодою. 

Для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення торгово-економічної 

співпраці договірні сторони домовилися створити двосторонню комісію. 

Засідання комісії мають відбуватися за пропозицією однієї зі сторін, по черзі в 

Республіці Казахстан і в Україні, але не рідше одного разу на рік. 

Незважаючи на той факт, що відповідно до ст. 11 Угоди єдиним шляхом 

розв’язання спорів між сторонами щодо тлумачення або застосування її 
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положень є переговори, а відповідно до ст. 12 вирішення таких спорів віднесено 

до компетенції двосторонньої комісії, Угода не містить порядку розгляду та 

вирішення цих спорів або посилання на документи, що регулюють зазначені 

питання.  

На відміну від інших угод про вільну торгівлю, припинення дії цієї Угоди 

можливе шляхом повідомлення іншої договірної сторони про намір припинити 

дію Угоди за 6 місяців (в інших угодах – за 12 місяців). 

Угода між Урядом України й Урядом Республіки Казахстан про вільну 

торгівлю має оптимальну структуру, вилучення з режиму вільної торгівлі є 

вмотивованими та нечисленними. У ході її виконання суттєвих проблем та 

суперечок не виникало. 

Відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю 29 грудня 1997 р. 

сторони уклали в м. Києві Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі до 

Угоди між Урядом України й Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю 

від 17 вересня 1994 р. (ратифіковано Законом України № 156-14 від 2 жовтня 

1998 р. [114, с. 276]). 

Відповідно до ст. 2 протоколу стосовно товарів, на які поширюються 

вилучення з режиму вільної торгівлі сторони надають одна одній режим 

найбільшого сприяння в тому, що стосується: податків і зборів, які стягуються 

при імпорті товарів, включаючи методи стягування таких податків і зборів; 

положень, що стосуються митного оформлення транзиту, транспортування, 

складування, перевантаження й інших подібних послуг; методів платежів та 

переказів платежів; видачі імпортних ліцензій; правил, які стосуються продажу, 

транспортування, розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку. 

Водночас ці положення не застосовують до переваг, які надаються будь-

якою зі сторін третім країнам з метою створення митного союзу чи зони вільної 

торгівлі, або внаслідок створення такого союзу чи зони; переваг, які надаються 

країнам, що розвиваються, відповідно до законодавств сторін; переваг, які 

надаються сусіднім країнам з метою полегшення прикордонної торгівлі. 

Ще одним важливим моментом встановлення вилучень з режиму вільної 
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торгівлі у двосторонніх відносинах з Республікою Казахстан є той факт, що, на 

відміну від проаналізованого вище Протоколу між Урядом України й Урядом 

Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між 

Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 

грудня 1992 р., цей протокол встановлює вилучення з режиму вільної торгівлі у 

точній відповідності до положень та духу Угоди шляхом зазначення коду ТН 

ЗЕД товарів, що підпадають під такі вилучення (Перелік узгоджених 

протоколами вилучень з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь та 

Республікою Казахстан є ідентичним, однак, як ми зазначали вище, протокол 

про вилучення з режиму вільної торгівлі з Республікою Білорусь містить 

посилання не на коди товарів за ТН ЗЕД, а на внутрішнє законодавство 

України). 

 

Угоду між Урядом України й Урядом Республіки Вірменія про вільну 

торгівлю було укладено в м. Києві 7 жовтня 1994 р. [112, с. 225, 237-239]. Угода 

ратифікована Законом України № 167/97 від 5 травня 1996 р. [115] та набула 

чинності 18 грудня 1996 р. 

Відповідно до п. 1 ст. 1 «Договірні Сторони не застосовують мито, податки 

та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, які 

походять з митної території однієї з договірних сторін і призначені для митної 

території іншої договірної сторони. Вилучення із зазначеного торгового режиму 

за погодженою номенклатурою товарів оформлюються документами, які є 

невід’ємною частиною цієї угоди, якщо договірні сторони визнають це за 

необхідне» [112, с. 225, 237-239]. 

Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі сторонами укладений не 

був. Водночас, відповідно до положень Угоди, кожна з договірних сторін має 

право на одностороннє введення в розумних межах та на чітко визначений 

термін кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт та/або 

імпорт товарів у межах Угоди. Такі обмеження повинні мати винятковий 

характер та можуть застосовуватись тільки у випадках, передбачених угодами в 
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межах ГАТТ. Застосування сторонами загальноприйнятих у міжнародній 

практиці заходів також можливе, відповідно до ст. 8 Угоди, в односторонньому 

порядку в разі, якщо ці заходи стосуються інформації, що зачіпає інтереси 

національної оборони; торгівлі зброєю, боєприпасами та військовою технікою; 

досліджень або виробництва, пов’язаних із потребами оборони; поставок 

матеріалів та устаткування, використовуваних у ядерній промисловості; захисту 

суспільної моралі, громадського порядку; захисту промислової чи 

інтелектуальної власності; золота, срібла або інших дорогоцінних металів та 

каменів; захисту здоров’я людей, тварин і рослин. 

Кожна з договірних сторін не буде прямо або побічно обкладати товари, які 

підпадають під дію Угоди, внутрішніми податками або зборами, що 

перевищують відповідні податки або збори, якими обкладають аналогічні 

товари внутрішнього виробництва або товари, що походять із третіх країн; 

застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання, перевезення 

товарів походженням з іншої договірної сторони, а також платежів і переказу 

платежів правила інші, ніж ті, що застосовуються в аналогічних випадках щодо 

власних товарів або товарів походженням із третіх країн. 

Договірні сторони обмінюються на регулярній основі інформацією про 

закони й інші нормативні акти, пов’язані з економічною діяльністю, зокрема з 

питань торгівлі, інвестицій, оподаткування, банківської та страхової діяльності 

й інших фінансових послуг, із транспортних і митних питань, включаючи митну 

статистику – ст. 4; визнають несумісною з метою Угоди недобросовісну ділову 

практику та зобов’язуються не припускати її – ст. 5; проводять регулярні 

консультації та вживають взаємопогоджених заходів для створення ефективної 

системи експортного контролю – ст. 9 Угоди; забезпечують наявність на їхній 

території ефективних засобів щодо визнання та виконання арбітражних рішень. 

Сторони також дотримуються у двосторонніх відносинах принципу 

свободи транзиту та принципу недискримінації стосовно надання пов`язаних із 

транзитом засобів і послуг. Порядок й умови проходження вантажів 

регулюються відповідно до міжнародних правил перевезень. 
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Для реалізації мети Угоди та вироблення рекомендацій щодо 

вдосконалення торгово-економічної співпраці договірні сторони погодилися 

заснувати спільну українсько-вірменську комісію. 

Загалом Угода є типовою двосторонньою угодою про вільну торгівлю та 

містить низку як позитивних, так і декларативних положень, що потребують 

подальшої деталізації та уточнень. 

 

Угоду між Урядом України й Урядом Туркменістану про вільну торгівлю 

[112, с. 1093, 1097-1100] було укладено 5 листопада 1994 р. Угода була 

ратифікована Законом України № 426/95 від 4 листопада 1995 р. [116, Ст. 312] і 

набула чинності 18 грудня 1996 р. 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Угоди «Договірні Сторони не застосовують мито, 

податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та (або) імпорт 

товарів, які походять із митної території однієї з договірних сторін і призначені 

для митної території іншої договірної сторони. Вилучення із зазначеного 

торгового режиму за погодженою номенклатурою товарів оформлюється 

документами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди, якщо Договірні Сторони 

визнають це за необхідне». 

З метою виконання Угоди кожна з договірних сторін взяла на себе 

зобов’язання: 

- прямо або побічно не обкладати товари, які підпадають під дію Угоди, 

внутрішніми податками та зборами, що перевищують відповідні податки або 

збори, якими обкладаються аналогічні товари внутрішнього виробництва або 

товари, що походять із третіх країн; 

- не застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання, 

перевезення товарів походженням з іншої договірної сторони, а також платежів 

і переказу платежів правила інші, ніж ті, що застосовуються в аналогічних 

випадках щодо власних товарів або товарів походженням із третіх країн. 

Для мети реалізації Угоди кожна з договірних сторін зобов’язується 

забезпечити наявність на її території ефективних засобів визнання та виконання 
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арбітражних рішень. У взаємній торгівлі договірні сторони прагнутимуть 

уникати конфліктних ситуацій, а в разі їхнього виникнення розв’язуватимуть усі 

спори шляхом переговорів. Відповідно до ст. 12 Угоди договірні сторони 

погодилися заснувати спільну українсько-туркменську комісію для реалізації 

мети Угоди та вироблення рекомендацій з удосконалення торгово-економічної 

співпраці. Порядок формування комісії, її склад, періодичність і місце 

проведення засідань угодою не визначені. Договірні сторони також проводять 

регулярні консультації та вживають взаємопогоджених заходів для створення 

ефективної системи експортного контролю. 

Відповідно до ст. 3 Угоди застосування договірними сторонами у взаємній 

торгівлі дискримінаційних заходів, уведення кількісних обмежень або 

еквівалентних їм заходів на експорт та/або імпорт товарів у межах Угоди є 

можливим в односторонньому порядку, але тільки в розумних межах, на чітко 

визначений термін, та лише у випадках, передбачених угодами, укладеними в 

межах ГАТТ. При введенні таких обмежень, договірна сторона, яка їх 

застосовує, повинна по можливості завчасно надати іншій договірній стороні 

повну інформацію про основні причини введення, форми та передбачувані 

терміни застосування обмежень, після чого призначаються двосторонні 

консультації. 

У ході виконання Угоди, зокрема при обміні інформацією, сторони 

застосовуватимуть єдину дев’ятизначну ТН ЗЕД, засновану на Гармонізованій 

системі опису і кодування товарів та Комбінованій тарифно-статистичній 

номенклатурі Європейського економічного співтовариства. Відповідно до абз. 2 

ст. 6 уведення еталонного примірника ТН ЗЕД здійснюється сторонами на 

взаємопогодженій основі через наявні представництва у відповідних 

міжнародних організаціях. 

Договірні сторони визнали несумісною з метою Угоди недобросовісну 

ділову практику та зобов’язались не припускати її у двосторонніх відносинах. 

Також сторони підтвердили дотримання у двосторонніх відносинах принципу 

свободи транзиту та принципу недискримінації стосовно надання експортерам, 
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імпортерам чи перевізникам договірних сторін усіх наявних і необхідних для 

забезпечення транзиту засобів та послуг. Порядок й умови проходження 

вантажів по території держав регулюються відповідно до міжнародних правил 

перевезень. 

Слід також зауважити, що сторони Угоди не скористалися закріпленим ст. 

1 правом на встановлення вилучень із режиму вільної торгівлі, а, отже, Угода 

діє у двосторонніх відносинах щодо всієї номенклатури товарів без будь-яких 

вилучень. 

 

Угоду між Урядом України й Урядом Республіки Узбекистан про вільну 

торгівлю було укладено в м. Ташкенті 29 грудня 1994 р. Угоду ратифіковано 

Законом України № 452/95 від 4 листопада 1995 р. [116, Ст. 311], діє з 1 січня 

1996 р. [112, с. 1156]. 

Відповідно до ст. 1 Угоди «Договірні Сторони надають одна одній режим 

вільної торгівлі. Договірні Сторони не застосовують мито, податки та збори, що 

мають еквівалентний вплив, а також кількісні обмеження на експорт та/або 

імпорт товарів, що походять із митної території однієї із договірних сторін і 

призначені для митної території іншої договірної сторони. Вилучення із 

зазначеного торгового режиму за погодженою номенклатурою товарів 

оформляються документами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди». 

Загальний перелік вилучень із режиму вільної торгівлі та методи 

застосування таких вилучень розробляються сторонами щорічно. Стаття 3 

Угоди закріплює право договірних сторін на застосування в односторонньому 

порядку кількісних або спеціальних обмежень. Застосування таких обмежень 

можливе лише в розумних межах та на чітко визначений термін і повинно мати 

винятковий характер. Такі обмеження можуть застосовуватись лише у випадках, 

передбачених угодами в межах ГАТТ/СОТ. Крім того, ст. 4 передбачений 

перелік випадків, за яких будь-яка з договірних сторін може в односторонньому 

порядку вживати загальновизнаних у світовій практиці заходів державного 

регулювання в галузі зовнішньоекономічних відносин, які вона вважає за 
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потрібне для захисту своїх життєвих інтересів або які безумовно потрібні для 

виконання міжнародних договорів, учасником яких вона є чи має намір стати. 

Договірна сторона, що вживає заходів, передбачених ст. 3 і 4 Угоди повинна по 

можливості завчасно повідомити іншу договірну сторону про основні причини, 

форми та терміни застосування таких заходів, після чого призначаються 

консультації договірних сторін. 

Угода закріплює принцип недискримінації стосовно оподаткування товарів 

походженням з території іншої договірної сторони, їхнього складування, 

перевантаження, зберігання та перевезення – ст. 2, надання послуг і засобів, для 

забезпечення транзиту вантажів – ст. 8. Угода також закріплює принцип 

свободи транзиту у відносинах між договірними сторонами. При цьому порядок 

й умови проходження вантажів регулюються відповідно до міжнародних правил 

перевезень. 

Договірні сторони визнали несумісною із цілями Угоди недобросовісну 

ділову практику та зобов’язуються не допускати її. Також договірні сторони 

дійшли згоди не допускати несанкціонованого реекспорту товарів, щодо 

експорту яких договірна сторона походження таких товарів застосовує заходи 

тарифного та (або) нетарифного регулювання. Перелік товарів, 

несанкціонований реекспорт яких не допускається, визначається сторонами. Їх 

реекспорт у треті країни можливий лише за наявності письмового дозволу та на 

умовах, що визначаються уповноваженим органом держави походження 

товарів. 

З метою реалізації цілей Угоди та вироблення рекомендацій стосовно 

удосконалення торгово-економічної співпраці договірні сторони узгодили 

заснувати спільну українсько-узбецьку комісію. Угода не містить норм, що 

регулювали б порядок діяльності та склад такої комісії. На нашу думку, було б 

доцільним доручити комісії проведення консультацій та узгодження позицій 

договірних сторін з питань, зазначених в Угоді. Суперечки між договірними 

сторонами стосовно тлумачення чи застосування положень Угоди, відповідно 

до ст. 13, розв’язуються шляхом переговорів або іншим, прийнятним для сторін 
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способом. Крім того, кожна договірна сторона відповідно до свого 

законодавства і міжнародних зобов’язань надасть рівний судовий захист прав і 

законних інтересів суб’єктів господарської діяльності іншої договірної сторони. 

Загалом положення Угоди є достатньо чіткими та вигідно вирізняють її з-

поміж інших укладених Україною двосторонніх угод. Суттєвих суперечок у 

ході її виконання не виникало. 

 

Угода між Урядом України й Урядом Республіки Грузія про вільну 

торгівлю була укладена 9 січня 1995 р. в м. Тбілісі. Угода ратифікована 

Законом України № 168/96 від 5 травня 1996 р. [117] і набрала чинності 4 

червня 1996 р. [112, с. 277]. 

Відповідно до п. 1 ст. 1 Угоди «Договірні Сторони не застосовують мито 

і/або імпортне мито, а також податки та збори, що мають із митом 

еквівалентну дію, до товарів, які походять з митної території іншої Договірної 

Сторони. Вилучення із зазначеного торгового режиму за погодженою 

номенклатурою товарів оформлюється документами, які є невід’ємною 

частиною цієї Угоди, якщо Договірні Сторони визнають це за необхідне». З 

огляду на таку редакцію ст. 1, на відміну від інших двосторонніх угод про 

вільну торгівлю, Угодою чітко закріплено, що її дія поширюється лише на мито 

і/або експортне мито, тобто її дія не охоплює питання стягнення податків, 

зокрема податку на додану вартість та акцизів. Правовий режим застосування 

внутрішніх податків закріплений ст. 2 Угоди, відповідно до якої кожна 

договірна сторона не буде: 

- прямо або побічно обкладати товари, які підпадають під дію Угоди, 

внутрішніми податками та зборами, що перевищують відповідні податки або 

збори, якими обкладаються аналогічні товари внутрішнього виробництва або 

товари, що походять із третіх країн; 

- застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання, 

перевезення товарів походженням з іншої договірної сторони, а також ті заходи, 

що застосовуються в аналогічних випадках щодо власних товарів або товарів 
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походженням із третіх країн. 

Особливе місце в Угоді відведено посиланням на ГАТТ, що є цілком 

природним, беручи до уваги той факт, що Республіка Грузія на той час уже 

практично приєдналася до ГАТТ. Так, преамбула містить підтвердження намірів 

сторін стати договірними сторонами ГАТТ, ст. 3 Угоди передбачає, що 

встановлення кількісних обмежень або еквівалентних їм заходів на експорт 

та/або імпорт товарів у її межах повинне мати винятковий характер та такі 

обмеження можуть застосовуватись тільки у випадках, передбачених угодами в 

межах ГАТТ. 

З метою реалізації Угоди та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення 

торгово-економічної взаємодії, договірні сторони погодилися створити спільну 

українсько-грузинську комісію. 

Відповідно до ст. 11 Угоди єдиним шляхом розв’язання спорів між 

договірними сторонами щодо тлумачення або застосування її положень є 

переговори. Водночас договірні сторони зобов’язуються забезпечити на своїй 

території ефективні заходи для визнання та виконання арбітражних рішень. 

У ході виконання Угоди сторони застосовують єдину дев’ятизначну ТН 

ЗЕД; проводять регулярні консультації та застосовують взаємопогоджені заходи 

для створення ефективної системи експортного контролю; обмінюються на 

регулярній основі інформацією про закони й інші нормативні акти, пов’язані з 

економічною діяльністю, зокрема з питань торгівлі, інвестицій, оподаткування, 

банківської та страхової діяльності й інших фінансових послуг, із транспортних 

і митних питань, включаючи митну статистику. Порядок обміну інформацією 

додатково узгоджується уповноваженими органами договірних сторін. 

Сторони також закріплюють свободу транзиту, та, відповідно до абз. 2 п. 1 

ст. 7 Угоди «кожна Договірна Сторона забезпечить безперешкодний і безмитний 

транзит через її територію товарів, що походять із митної території іншої 

Договірної Сторони і/або третіх країн та призначених для митної території 

іншої Договірної Сторони чи будь-якої третьої країни і надаватиме 

експортерам, імпортерам чи перевізникам всі наявні та необхідні для 
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забезпечення транзиту засоби та послуги на умовах не гірших, ніж ті, на яких ті 

ж засоби та послуги надаються власним експортерам, імпортерам чи 

експортерам, імпортерам або перевізникам будь-якої третьої країни». Порядок й 

умови проходження вантажів по території держав регулюються відповідно до 

міжнародних правил перевезень. 

Таким чином, Угода між Урядом України й Урядом Республіки Грузія про 

вільну торгівлю є достатньо чітким, виваженим документом, що регулює 

відносини вільної торгівлі на двосторонньому рівні. Слід особливо наголосити 

на тому факті, що договірні сторони досі не скористалися закріпленим у ст. 1 

правом на встановлення вилучень із режиму вільної торгівлі, а, отже, режим 

вільної торгівлі у двосторонніх відносинах застосовується повною мірою, без 

будь-яких вилучень як з боку України, так і з боку Республіки Грузія. 

 

Угода між Урядом України й Урядом Киргизької Республіки про вільну 

торгівлю була укладена 26 травня 1995 р. [112, с. 540, 547-550]. Угода 

ратифікована Законом України № 705/97 від 9 грудня 1997 р. [118] і набула 

чинності 31 грудня 1997 р. 

У преамбулі Угоди сторони відзначають інтеграційні зв’язки, що склались 

між Україною і Киргизькою Республікою, взаємозалежність і 

взаємодоповнюваність економік двох країн, підтверджують свій намір стати 

договірними сторонами ГАТТ, визнають, що вільне переміщення товарів і 

послуг потребує здійснення взаємно погоджених заходів. 

Відповідно до ст. 1 Угоди «Договірні Сторони не застосовують мито, 

податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт 

товарів, які походять із митної території однієї з договірних сторін і призначені 

для митної території іншої договірної сторони. Вилучення із зазначеного 

торгового режиму за погодженою номенклатурою товарів оформлюються 

документами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди, якщо договірні сторони 

визнають це за необхідне». 

При цьому кожна з договірних сторін також не буде: 
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- прямо або опосередковано обкладати товари, які підпадають під дію 

Угоди, внутрішніми податками або зборами, що перевищують відповідні 

податки або збори, якими обкладаються аналогічні товари внутрішнього 

виробництва або товари, що походять із третіх країн; 

- застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання, 

перевезення товарів походженням з іншої договірної сторони, а також платежів 

і переказу платежів правила інші, ніж ті, що застосовуються в аналогічних 

випадках щодо власних товарів або товарів походженням із третіх країн. 

Крім передбачених ст. 1 Угоди вилучень із режиму вільної торгівлі, що 

мають міститись у протоколах до Угоди, можливим є уведення договірними 

сторонами в односторонньому порядку кількісних обмежень або еквівалентних 

їм заходів на експорт та/або імпорт товарів у розумних межах та на чітко 

визначений термін у разі: гострого дефіциту цього товару на внутрішньому 

ринку до стабілізації становища на ринку; гострого дефіциту платіжного 

балансу до стабілізації становища із платіжним балансом; якщо товар 

імпортується на територію однієї з договірних сторін у таких кількостях або на 

таких умовах, які завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним 

виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів; з метою 

припинення несанкціонованого реекспорту. Можливим є уведення в 

односторонньому порядку загальноприйнятих у міжнародній практиці заходів, 

які договірна сторона вважає необхідними для захисту своїх життєвих інтересів, 

або які безперечно необхідні для виконання міжнародних договорів, учасником 

яких вона є або має намір стати. 

Регулювання питань реекспорту товарів віднесено договірними сторонами 

до сфери регулювання укладеної в межах СНД багатосторонньої Угоди про 

реекспорт товарів і порядок видачі дозволів на реекспорт. На відміну від Угоди 

про вільну торгівлю з Республікою Молдова та протоколу до неї, ця Угода не 

містить конкретизації положень багатосторонньої угоди в частині 

уповноважених органів держави, обміну списками товарів, реекспорт яких може 

здійснюватись лише за умови наявності письмового дозволу тощо. 
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Договірні сторони використовують у двосторонніх відносинах єдину 

дев’ятизначну ТН ЗЕД, засновану на Гармонізованій системі опису і кодування 

товарів та Комбінованій тарифно-статистичній номенклатурі Європейського 

економічного співтовариства, зберігаючи за собою право здійснювати розвиток 

для власних потреб ТН ЗЕД за межами дев’яти знаків. 

Угода закріплює дотримання договірними сторонами принципу свободи 

транзиту та принцип недискримінації стосовно надання необхідних для та 

пов’язаних із забезпеченням транзиту засобів і послуг. Порядок й умови 

проходження вантажів по території держав регулюються відповідно до 

міжнародних правил перевезень. 

Усі спори між договірними сторонами відповідно до ст. 12 Угоди 

розв’язуються шляхом переговорів. Для реалізації мети Угоди та вироблення 

рекомендацій щодо вдосконалення торгово-економічного співробітництва між 

договірними сторонами останні погодилися заснувати спільну українсько-

киргизьку комісію. Угода не містить положень, що регламентували б склад, 

компетенцію та порядок діяльності комісії.  

Протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі не був укладений 

договірними сторонами й Угода виконується у двосторонніх відносинах без 

виникнення суттєвих суперечок між державами. 

 

Угоду між Урядом України й Урядом Азербайджанської Республіки про 

вільну торгівлю було укладено 28 липня 1995 р. в м. Баку. Угода була 

ратифікована Законом України № 335/96 від 12 липня 1996 р. [119] і набрала 

чинності 26 серпня 1996 р. [112, с. 51]. 

Відповідно до ст. 1 Угоди «Договірні Сторони не застосовують мито, 

податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт 

товарів, які походять із митної території однієї з Договірних Сторін і призначені 

для митної території іншої Договірної Сторони. Вилучення з даного торгового 

режиму за погодженою номенклатурою товарів оформляється документами, які 

є невід’ємною частиною цієї Угоди, якщо Договірні Сторони визнають це за 
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необхідне». 

Уведення договірними сторонами у взаємній торгівлі кількісних обмежень 

або еквівалентних їм заходів стосовно експорту та/або імпорту товарів в межах 

Угоди є можливим в односторонньому порядку і на чітко визначений термін у 

разі: гострого дефіциту цього товару на внутрішньому ринку до стабілізації 

становища на ринку; гострого дефіциту платіжного балансу, – до стабілізації 

становища із платіжним балансом; якщо якийсь товар імпортується на 

територію однієї з договірних сторін у таких кількостях або на таких умовах, які 

завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або 

безпосередньо конкуруючих товарів, а також із метою припинення 

несанкціонованого реекспорту. Питання, пов’язані з реекспортом товарів, 

регулюються багатосторонньою Угодою про реекспорт товарів і порядок видачі 

дозволів на реекспорт від 15 квітня 1994 р., укладеною в межах СНД.  

Сторони підтверджують визнання принципу свободи транзиту та 

відповідно до п. 1 ст. 8 Угоди закріплюють дію принципу недискримінації у 

двосторонніх відносинах стосовно надання експортерам, імпортерам, чи 

перевізникам усіх наявних та необхідних для забезпечення транзиту засобів та 

послуг. Винятком із правила безперешкодного транзиту є питання перевезення 

товарів, увезення яких заборонено повністю або потребує спеціального дозволу 

відповідно до національного законодавства кожної з договірних сторін. Питання 

порядку й умов проходження транзитних вантажів по території договірних 

сторін регулюються відповідно до міжнародних правил перевезень. 

Договірні сторони визнають несумісною з метою Угоди недобросовісну 

ділову практику та зобов’язуються не допускати її у двосторонніх відносинах – 

ст. 6 Угоди; проводять регулярні консультації та вживають взаємопогоджених 

заходів для створення ефективної системи експортного контролю – ст. 10; 

обмінюються на регулярній основі, у погодженому уповноваженими органами 

договірних сторін порядку, інформацією про закони й інші нормативні акти, 

пов’язані з економічною діяльністю, зокрема з питань торгівлі, інвестицій, 

оподаткування, банківської та страхової діяльності й інших фінансових послуг, 
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із транспортних та митних питань, включаючи митну статистику – ст. 5 Угоди. 

У разі внесення до національного законодавства договірних сторін змін, що 

можуть вплинути на виконання Угоди, договірні сторони мають негайно 

повідомити одна одну про такі зміни. 

З метою врегулювання спорів, що виникли між договірними сторонами 

стосовно положень, чи в ході виконання Угоди, договірні сторони проводять 

переговори. Для господарюючих суб’єктів договірних сторін кожна договірна 

сторона забезпечить наявність на її території ефективних засобів для визнання 

та виконання арбітражних рішень. 

Для реалізації мети Угоди та вироблення рекомендацій щодо 

вдосконалення торгово-економічної співпраці договірні сторони погодилися 

заснувати спільну українсько-азербайджанську комісію. Угода не містить 

положень, що регулюють компетенцію, склад та порядок роботи такої комісії. 

У разі припинення дії Угоди її положення продовжують застосовуватися до 

контрактів, укладених між підприємствами й організаціями договірних сторін, 

але не виконаних у період її дії. 

Слід також зауважити, що сторони не встановили переліку вилучень із 

режиму вільної торгівлі, у зв’язку із чим положення Угоди діють стосовно 

товарообігу між договірними сторонами всіх товарів походження з договірних 

сторін. 

 

Угоду між Урядом України й Урядом Республіки Молдова про вільну 

торгівлю було укладено в м. Кишиневі 29 серпня 1995 р. (Угода ратифікована 

Законом України № 133/96 від 23 квітня 1996 р. [120] і діє із 27 травня 1996 р. 

[112, с. 729]).  

Відповідно до ст. 1 Угоди «Договірні Сторони здійснюють взаємну 

торгівлю товарами та послугами в режимі вільної торгівлі». Однак положення 

Угоди жодним чином не регулюють порядок торгівлі послугами в межах 

режиму вільної торгівлі та стосуються лише торгівлі товарами.  

Слід зазначити, що для цілей Угоди договірні сторони застосовують єдину 
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ТН ЗЕД. 

Однією з головних умов успішного розвитку двосторонніх економічних 

зв’язків та, зокрема, режиму вільної торгівлі є дотримання сторонами принципу 

недискримінації. 

Застосування будь-яких заборон або обмежень на імпорт і/або експорт 

товарів, що підпадають під дію Угоди, є можливим лише у випадках, пов’язаних 

із необхідністю проведення стабілізаційних заходів, які стосуються критичної 

недостачі продовольства або гострого дефіциту платіжного балансу, а також, 

якщо будь-який товар імпортується на територію однієї з договірних сторін у 

такій кількості або на таких умовах, що завдають або загрожують завдати 

збитків вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих 

товарів. Уведення таких заборон і/або обмежень здійснюється одностороннім 

актом держави, однак одразу після їхнього введення, а якщо це можливо, то до 

такого введення, договірні сторони проводять консультації стосовно 

конкретних термінів уведення заборон або обмежень, їхніх причин, а також 

можливих заходів з їхнього усунення. На жаль, Угода не містить положень, які 

б регулювали процедуру проведення консультацій, порядок скасування таких 

заборон або обмежень, граничні терміни їхньої дії. 

При цьому до безсумнівних переваг зазначеної Угоди слід віднести 

передбачений ст. 16 механізм урегулювання спорів між господарюючими 

суб’єктами обох держав. У той час як спори між договірними сторонами 

розв’язуються лише шляхом проведення консультацій і переговорів, 

урегулювання спорів між господарюючими суб’єктами договірних сторін 

відбувається шляхом проведення консультацій і переговорів, а в разі 

неможливості врегулювання таким шляхом – відносяться до виключної 

компетенції арбітражних судів (постійних або «ad hoc»), що створюються на 

території договірних сторін або на території третіх країн, які визначають 

сторони контракту. Сторони, що підписали контракт, також можуть визначити 

застосовуване матеріальне право, норми та процедури, а також місце 

проведення слухання справи. Відповідно до абз. 5 ст. 16 «Кожна Договірна 
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Сторона забезпечить, щоб на її території були ефективні засоби для визнання та 

приведення у виконання арбітражних (судових) рішень, винесених щодо спорів 

між господарюючими суб’єктами обох Договірних Сторін».  

Низка питань, що містяться в Угоді, за домовленістю сторін регулюються 

окремими документами. Наприклад, питання розрахунків та платежів щодо 

торговельно-економічної співпраці договірних сторін здійснюватимуться згідно 

із платіжною Угодою, що укладається між Національним банком України та 

Національним банком Молдови; правовий статус, функції та місцезнаходження 

торговельних представництв узгоджуються сторонами додатково; перелік 

товарів, реекспорт яких може здійснюватись лише за умови наявності 

письмового дозволу держави їх походження й умови такого реекспорту 

містяться в окремому протоколі до Угоди. 

Містить Угода і положення про обмін інформацією, у якому особливу 

увагу привертає зобов’язання договірних сторін негайно повідомляти одна одну 

про зміни в національному законодавстві, що можуть вплинути на виконання 

Угоди. Договірні сторони також зобов’язуються не допускати й усувати прояви 

недобросовісної ділової практики.  

На додаток до Угоди 29 серпня 1995 року договірними сторонами було 

укладено Протокол про правила визначення країни походження товарів та 

Протокол про реекспорт і порядок видачі дозволів на реекспорт. Обидва 

протоколи відносять регулювання відповідних питань до багатосторонніх угод, 

укладених у межах СНД, конкретизуючи низку положень двосторонньої 

співпраці (сфера застосування, уповноважені державні органи тощо), а саме до 

Угоди про реекспорт товарів і порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 

квітня 1994 р. та Правил визначення держави походження товарів від 24 вересня 

1993 р. 

Угода ефективно діє у двосторонніх українсько-молдовських відносинах, 

однак, на відміну від відповідних угод із Республікою Білорусь та Російською 

Федерацією, її дія розповсюджується лише на обкладання ввізним митом. 

Таким чином, на наш погляд, Угода між Урядом України й Урядом 



 

 

163 

 

Республіки Молдова про вільну торгівлю від 29 серпня 1995 р. є досить чітко 

сформульованим і збалансованим з іншими зобов’язаннями договірних сторін 

міжурядовим договором, що на практиці чітко виконується.  

 

У 2001 р. Україна уклала свою першу міжнародну угоду про створення 

зони вільної торгівлі з державою, яка не була однією із правонаступниць СРСР. 

Республіка Македонія та Україна, підтверджуючи свою відданість принципам 

ринкової економіки, які становлять основу їхніх відносин, беручи до уваги 

взаємне бажання активно брати участь у процесі міжнародної економічної 

інтеграції, підтверджуючи свій намір брати активну участь у процесі 

економічної інтеграції в Європі, висловлюючи готовність співпрацювати в 

пошуках засобів і шляхів зміцнення цього процесу, дотримуючись 

вищезазначеного та з метою якнайшвидше усунути перешкоди у взаємній 

торгівлі згідно з положеннями Генеральної угоди про тарифи та торгівлю та 

Маракешської угоди про створення Світової організації торгівлі, висловлюючи 

готовність упроваджувати заходи, які сприятимуть гармонійному розвитку 

торгівлі між цими країнами, а також поширюватимуть та 

урізноманітнюватимуть взаємну співпрацю в галузях, що викликають взаємний 

інтерес, зокрема в галузях, на які не поширюється Угода і, таким чином, 

створюючи основу співпраці та сприятливе середовище, засноване на рівності, 

відсутності дискримінації та рівновазі прав й обов’язків, вирішили на виконання 

цих цілей укласти Угоду про вільну торгівлю між Республікою Македонія та 

Україною [121], яка була ратифікована Законом України від 05.07.2001 № 2599-

III [122].  

Цілями Угоди є: а) поглиблення економічної співпраці між двома країнами 

та підняття життєвого рівня населення цих країн; б) поступове усунення 

обмеження на торгівлю товарами; в) забезпечення умов для чесної конкуренції у 

торгівлі між договірними сторонами; г) підтримання цьому процесу шляхом 

усунення перешкод у торгівлі, таким чином сприяючи гармонійному розвитку 

та поширенню світової торгівлі; д) збільшення обсягів співробітництва між 
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договірними сторонами; є) створення умов для подальшого сприяння 

інвестиціям, особливо розвитку спільних інвестиційних проектів у договірних 

сторонах; ж) сприяння торгівлі та співпраці сторін на ринках третіх країн. 

Для комерційних обмінів, що підпадають під цю Угоду, до класифікації 

товарів, які імпортуються до Республіки Македонія, будуть застосовуватися 

митні тарифи Республіки Македонія. До товарів, які імпортуються в Україну, 

застосовуватимуться митні тарифи України. Для кожного виробу основне мито, 

до якого відповідно до Угоди застосовуватимуться поступові зниження ставки, 

буде митом режиму найбільшого сприяння. 

Договірні сторони будуть співпрацювати й обмінюватись інформацією в 

галузі стандартизації, метрології, встановлення відповідності та акредитації з 

метою усунення технічних перешкод у торгівлі й уніфікації внутрішніх 

процедур відповідно до правил СОТ із питань технічних перешкод при 

здійсненні торговельних операцій. Кожна договірна сторона на вимогу іншої 

договірної сторони надає інформацію з певного окремого випадку, який 

стосується стандартів, технічних правил або подібних заходів. Договірні 

сторони будуть, де можливо, проводити переговори з метою укладання угод про 

взаємне визнання оцінки відповідності, відповідно до рекомендацій Угоди СОТ 

з питання технічних перешкод під час проведення торговельних операцій. 

Угода не перешкоджає існуванню та створенню митних союзів, зон вільної 

торгівлі чи укладанню угод із прикордонної торгівлі, за умови, що такі союзи не 

мають негативного впливу на торговельний режим договірних сторін, зокрема, 

не передбачено Угодою положення, які стосуються походження продукції. 

Договірні сторони невідкладно надають одна одній інформацію про укладання 

угоди, згідно з якою утворюється митний союз або зона вільної торгівлі, а також 

про вступ до Європейського Союзу. 

Жодне з положень Угоди не становитиме перешкод або іншим чином не 

впливатиме на запровадження обома договірними сторонами антидемпінгових 

або компенсаційних заходів відповідно до ст. VI ГАТТ 1994, Угоди про 

виконання ст. VI ГАТТ 1994 та Угоди про субсидії та компенсаційні заходи 
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[123]. 

 

У 2003 р. Кабінет Міністрів України й Уряд Республіки Молдова, 

підтверджуючи бажання активно брати участь у процесі економічної інтеграції, 

підписали нову Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України й 

Урядом Республіки Молдова [124]. 

Угода набрала чинності з моменту вступу України до СОТ згідно із 

Законом від 19 травня 2005 року № 2581-IV [125]. Сторони домовилися, що 

жодне положення зазначеної Угоди не може бути інтерпретованим як 

відхилення від їхніх зобов’язань стосовно інших міжнародних двосторонніх і 

багатосторонніх угод у цій сфері, і зокрема тих, що стосуються члена СОТ. 

Сторони встановили зону вільної торгівлі у їхній двосторонній торгівлі 

відповідно до положень Угоди, а також відповідно до ГАТТ, зокрема до 

ст. XXIV і домовленості про тлумачення ст. XXIV ГАТТ 1994. 

Стаття 4 Угоди передбачає, що всі кількісні обмеження і заходи з 

еквівалентним ефектом на імпорт і/або експорт продукції, яка походить із 

територій держав сторін, будуть анульовані з моменту введення в дію Угоди. 

Жодне кількісне обмеження або заходи, що мають еквівалентну дію на імпорт 

і/або експорт, не будуть застосовуватися в торгівлі між сторонами за винятком 

випадків, передбачених у ст. 22. А саме: ніщо в цій Угоді не обмежує право 

сторони застосовувати щодо імпорту товарів, які походять із території держави 

іншої сторони, спеціальні захисні заходи відповідно до норм ст. XIX ГАТТ 1994 

[126] й Угоди про захисні заходи СОТ [127]. 

У випадку використання однією зі сторін режиму ліцензування імпорту, що 

походить із території держави іншої сторони, режим ліцензування імпорту 

відповідної сторони має відповідати нормам статей I і III ГАТТ 1994 [126], а 

також Угоді СОТ про процедури ліцензування імпорту [128]. 

Без завдання шкоди зобов’язанням, узятим у розділі "Торгівля 

сільськогосподарськими товарами", положення Угоди жодним чином не 

обмежують відповідну сільськогосподарську політику сторін або вжиття деяких 
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заходів, що випливають із цих зобов’язань, за умови дотримання зобов’язань, 

узятих сторонами після вступу до СОТ і, зокрема, положень Угоди СОТ 

стосовно сільського господарства [129].  

Сторони забезпечують національний режим відповідно до внутрішнього 

оподатковування і регулювання згідно із правилами СОТ. Ніщо не перешкоджає 

вжиттю сторонами будь-яких заходів відповідно до ст. XXI ГАТТ 1994 [126]. 

Платежі у вільноконвертованій валюті, які стосуються торгівлі між 

сторонами, і переказ таких платежів на територію держави однієї зі сторін, на 

якій проживає кредитор, вільні від будь-яких обмежень. Будь-який захід, 

пов’язаний із поточними виплатами щодо пересування товарів, відповідатиме 

умовам, що випливають зі ст. VIII Угоди Міжнародного валютного фонду [130]. 

Сторони визнають несумісними з належним виконанням Угоди дії, що 

призводять або можуть призвести до обмеження конкуренції, утисків законних 

інтересів інших господарюючих суб’єктів чи споживачів, або є проявом 

недобросовісної конкуренції. З питань недопущення і припинення дій 

господарюючих суб’єктів на товарних ринках України і Республіки Молдова, 

сторони взаємодіють на підставі Договору про проведення узгодженої 

антимонопольної політики від 25 січня 2000 р. [131]. 

Надання будь-якої допомоги сторонами здійснюється відповідно до Угоди 

СОТ про субсидії і компенсаційні заходи [123]. Будь-яка допомога сторонами 

щодо сільськогосподарської продукції буде здійснюватися відповідно до 

положень Угоди СОТ про сільське господарство [129].  

Ніщо в цій Угоді не обмежує право сторони застосовувати щодо імпорту 

товарів, які походять із території держави іншої сторони, антидемпінгові заходи 

відповідно до норм ст. VI ГАТТ 1994 [126] й Угоди про застосування ст. VI 

ГАТТ [132]. 

Ніщо в цій Угоді не обмежує право сторони застосовувати щодо імпорту 

товарів, які походять із території держави іншої сторони, компенсаційні заходи 

відповідно до норм ст. VI і ст. XVI ГАТТ 1994 [126] й Угоди про субсидії і 

компенсаційні заходи СОТ [123]. 
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Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України й Урядом 

Республіки Молдова 2003 р. містить низку положень, які стосуються норм угод 

СОТ. Зокрема, це обумовило положення, що Угода набула чинності після 

вступу України до СОТ.  

 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією [133] підписана 

18 листопада 2011 р. в м. Київ, ратифікована Законом України від 16 жовтня 

2012 р. № 5445-VI [134] та набула чинності 1 січня 2013 р. До набрання 

чинності Угоди 37,7 % ставок ввізних мит України були нульовими, що 

відповідало лише 1,1 % імпорту із Чорногорії впродовж 2010–2012 рр. Після 

набрання чинності Угоди 98,9 % товарів в Україну із Чорногорії можуть 

імпортуватися без сплати ввізних мит [135, р. 9]. Наразі лише 0,4 % тарифних 

ліній підпадають під сплату ввізних мит [135]. У випадку Чорногорії до 

набрання чинності Угоди 26,6 % ввізних мит були лібералізовані у режимі 

найбільшого сприяння, що відповідало 42,4 % імпорту товарів з України. Після 

набрання чинності Угоди 99,2 % товарів з України можуть імпортуватися в 

Чорногорію без сплати ввізних мит [135].  

Важливо, що Угода не передбачає перехідних періодів для поступової 

лібералізації ввізних мит (як більшість інших угод про вільну торгівлю), а також 

не містить положення про тарифні квоти. Отже, Угода про вільну торгівлю із 

Чорногорією характеризується значною та миттєвою лібералізацією торгівлі 

промисловими та сільськогосподарськими товарами.  

В Угоді визначено, що положення права СОТ будуть застосовуватися до 

таких аспектів регулювання торгівлі товарами: імпортні й експортні обмеження, 

внутрішнє оподаткування і нормативні акти, загальні винятки та винятки з 

міркувань безпеки, технічні регламенти, санітарні та фітосанітарні заходи, 

правила походження, митна оцінка. 

Сторони забезпечують вільний транзит товарів, що походять із території 

однієї сторони та транспортуються через територію іншої сторони відповідно до 

національного законодавства держав. 
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У дод. ІІІ до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією, де 

має міститися графік специфічних зобов’язань і список вилучень із режиму 

найбільшого сприяння, зазначено, що для цілей угоди Україна зберігає свої 

зобов’язання в СОТ. Україна та Чорногорія підтвердили Секретаріату СОТ, що 

Україна не внесла до угоди графік специфічних зобов’язань і список вилучень із 

режиму найбільшого сприяння, оскільки вважає, що її зобов’язання в межах 

ГАТС є інкорпорованими до угоди [135, р. 18]. Зобов’язання Чорногорії в межах 

угоди фактично дублюють зобов’язання відповідно до ГАТС, проте 

зобов’язання розширені у частині послуг зі страхування та пов’язаних із ними 

послуг, а також щодо послуг наземного транспорту [135, р. 17-18]. 

В Угоді про вільну торгівлю із Чорногорією питанням урегулювання спорів 

між сторонами присвячено розд. IV. Аналіз цього розділу показав, що 

положення про врегулювання спорів у частині процедур і термінів є цілком 

аналогічними до положень розд. 9 Угоди про вільну торгівлю з державами 

ЄАВТ.  

 

3.2. Міжнародно-правові договори України про створення зон вільної 

торгівлі з інтеграційними об’єднаннями та в межах інтеграційних 

об’єднань 

 

Угода про вільну торгівлю з державами ЄАВТ (Ліхтенштейн, Ісландія, 

Норвегія та Швейцарія) була підписана 24 червня 2010 р. і набрала чинності 1 

червня 2012 р. Угода складається з 10 глав, 15 додатків і протоколу. До того ж, 

між Україною та Ліхтенштейном, Ісландією, Норвегією і Швейцарією були 

укладені двосторонні угоди про сільське господарство, які є невід’ємною 

частиною Угоди про вільну торгівлю з державами ЄАВТ (ст. 1.1). Важливо, що 

ця Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й торгівлю послугами та 

доступ до державних закупівель. 

Складна структура Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами 

ЄАВТ значно ускладнює процес роботи із цією угодою та аналіз тарифного 
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регулювання. Відповідно до ст. 1.1, зона вільної торгівлі створюється шляхом 

укладання самої Угоди, що регулює питання торгівлі промисловими товарами 

(ГС 25-97), та додаткових угод про сільське господарство між Україною та 

окремо з Норвегією, Ісландією та Швейцарією (ГС 1-24). Важливо, що з усіх 

питань Угоди Швейцарія представляє Князівство Ліхтенштейн, оскільки з 

1923 р. між Швейцарією та Ліхтенштейном діє митний союз. Така структура є 

типовою для всіх угод про вільну торгівлю, що укладаються ЄАВТ. Оскільки 

риба й інші морські продукти є важливими для Норвегії та Ісландії, то риба 

кваліфікується як промисловий товар. Сільськогосподарські товари зазвичай 

діляться на «первинні товари» («basic») та «товари зі ступенем переробки» 

(«processed»).  

Наявність окремих угод про сільське господарство зумовлена тим, що в 

межах ЄАВТ немає спільної політики стосовно сільського господарства. З 

огляду на це угоди про сільське господарство з Норвегією, Ісландією та 

Швейцарією мають однакову структуру, проте різняться додатками, оскільки 

кожна держава окремо визначає рівень лібералізації для тих чи інших 

сільськогосподарських товарів.  

Станом на 2012 р., на момент набрання чинності Угоди про вільну 

торгівлю з державами ЄАВТ, 70,1 % усіх тарифних ліній Ісландії мали нульову 

ставку ввізного мита у режимі найбільшого сприяння. При цьому майже 95 % 

усіх тарифних ліній Ісландії (базуючись на ГС 2012 р. на рівні восьми знаків) 

мають адвалорні ставки ввізних мит. У випадку Норвегії 83,5 % усіх тарифних 

ліній мали нульову ставку ввізного мита, і майже 89 % усіх ввізних мит є 

адвалорними. Щодо Швейцарії, то у 2012 р. нульові ставки ввізного мита у 

режимі найбільшого сприяння були встановлені лише щодо 19,1 % тарифних 

ліній. При цьому лише 19,06 % усіх ввізних мит є адвалорними. Угодою 

передбачено, що зона вільної торгівлі має бути створена впродовж 10 років. 

Тарифні графіки України та держав ЄАВТ мають складну структуру, 

оскільки передбачено багато винятків та перехідних категорій. Так, у дод. І 

містяться промислові товари, які виведені з-під дії Угоди (25-97 ГС). У табл. 1 
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дод. 1 містяться товари, які держави – члени ЄАВТ виключили з-під дії Угоди: 

деякі товари 35 та 38 груп ГС (залежно від країни ЄАВТ). Таблиця 2 до дод. 1 

містить вилучення України: деякі товари 29, 33, 35, 38, 41, 43 та 52 груп ГС. 

Фактично зобов’язання щодо доступу на ринку зафіксовані, використовуючи 

так званий негативний підхід (negative list approach), оскільки торгівля усіма 

товарами ГС 25–97 є лібералізованою, окрім тих товарів, що зазначені в дод. 1.  

Постає питання, чи є тотожним негативний підхід до формування тарифних 

графіків у торгівлі товарами та негативний підхід до формування графіків 

специфічних зобов’язань у торгівлі послугами. На нашу думку, негативні 

підходи до формування зобов’язань у сферах торгівлі товарами та послугами є 

тотожними.  

Щодо перероблених сільськогосподарських товарів застосовується так 

званий позитивний підхід (positive listing approach) до взяття зобов’язань. Так, у 

дод. 2 містяться переліки переробленої сільськогосподарської продукції, щодо 

якої країни ЄАВТ та Україна взяли зобов’язання з лібералізації ввізних мит. 

Таблиця 1 дод. 2 містить тарифні поступки держав ЄАВТ. При цьому ці 

поступки різняться залежно від країни ЄАВТ. На додаток, поступки мають 

різний характер. Так, якщо навпроти товару зазначено «вільно» («free» в 

англійській версії тексту Угоди), то це означає, що імпорт товарів українського 

походження може здійснюватися без сплати ввізних мит. Якщо товари 

позначені позначкою *, то це означає, що до них застосовуються положення 

щодо компенсації цін. При імпорті до держав ЄАВТ із цих товарів 

стягуватиметься ввізне мито, що ґрунтується на різниці між ціною на 

внутрішньому ринку та ціною на світовому ринку сільськогосподарської 

сировини, включеної у продукцію, про яку йдеться, але що не перевищує таку 

різницю цін (відповідно до ст. 1 дод. 2). Якщо навпроти товару міститься 

позначка (*), то це означає, що деякі тарифні лінії є вільними від сплати мит (на 

рівні 8 або 10 знаків ГС). У дод. ІІІ містяться положення щодо лібералізації 

торгівлі рибою й іншими морськими продуктами. 

Щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами ГС (1-24), то, як 
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зауважувалося, у межах Угоди про вільну торгівлю з державами ЄАВТ були 

укладені окремі двосторонні угоди. Аналіз зазначених угод демонструє, що 

вони однакові за структурою і є асиметричними за зобов’язаннями, оскільки 

тарифні поступки України, на відміну від тарифних поступок інших країн, 

передбачають наявність перехідних категорій. Тарифні квоти передбачені лише 

угодою про сільське господарство між Україною та Швейцарією. Проте йдеться 

про глобальні тарифні квоти Швейцарії в межах СОТ, а не про тарифні квоти, 

встановлені для сільськогосподарських товарів українського походження в 

межах окремої угоди про сільське господарство. 

Отже, у випадку Ісландії, після створення зони вільної торгівлі ввізні мита 

будуть застосовуватись щодо товарів розд. І-IV ГС. Найвищі ставки ввізних мит 

зберігатимуться для груп ГС 20 (59 %), 10–12, 17 та 23 (55 %). У 2012 р. 

Норвегія скасувала усі ввізні мита для товарів розд. ХІ та лібералізувала ввізні 

мита для товарів розд. I–IV. Середні ставки ввізних мит для розд. I–IV варіюють 

від 12,8 до 463,7 %. Швейцарія зберігає ставки ввізних мит щодо товарів 

розд. I–IV та VІ (ставки ввізних мит у більшості випадків специфічні). У 

випадку України ставки ввізних мит зберігатимуться для товарів розд. V, VI, 

VIII, XI та XVII, із середніми ставками ввізних мит від 2,1 до 10 %.  

У багатьох випадках угода передбачає, що країнам ЄАВТ має надаватися 

режим не менш сприятливий за той, що надається ЄС. Проте відсутня будь-яка 

інформація про обговорення цих питань у межах проведення засідань Спільної 

комісії.  

Договір про зону вільної торгівлі СНД (Вірменія, Білорусь, Казахстан, 

Молдова, Киргизстан, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан) від 18 

жовтня 2011 р. набув чинності для України 20 вересня 2012 р. 

Угода містить основні риси такого виду угод: цілі, справедливе і 

рівноправне звернення, питання скасування обмежень у торгівлі тощо. У 

преамбулі Договору зазначено, що його було укладено з метою формування 

умов для вільного руху товарів. Цікавим у цій угоді є те, що тут не містяться 

норми щодо захисту інвестицій (про них ідеться в перехідних положеннях і 
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винятково у ключі належності їх до сфери національного регулювання) і не 

розглянутий механізм вирішення спорів, зазвичай властивий угодам такого 

роду. Що стосується переговорів і консультацій, то ці норми збережені, а ось 

судові функції за цією угодою передані Економічному суду СНД або комісії 

експертів, про що йдеться в дод. 4 до Угоди. 

Зона вільної торгівлі СНД об’єднує Росію, Білорусь, Вірменію, Молдову, 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизію й Україну. Деякі члени Угоди 

про створення зони вільної торгівлі СНД об’єднані в загальний ринок – Єдиний 

економічний простір. Цими країнами є Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія 

і Росія. Зазначене об’єднання функціонує в межах ЄврАзЕС, куди входять усі 

члени Єдиного економічного простору і Молдова в ролі спостерігача. 

Відповідно, органи СНД і деякі органи ЄврАзЕС уповноважені регулювати 

виконання даної угоди і здійснювати моніторинг її дії. До них належать Рада 

глав держав і Рада глав урядів СНД, Вища Євразійська економічна комісія та 

Вища Євразійська економічна рада. 

Договір про зону вільної торгівлі СНД не передбачає створення будь-яких 

органів, що функціонують на постійній або тимчасовій основі. У ст. 19 цієї 

угоди зауважується, що за врегулюванням спорів сторони можуть звернутися до 

Економічного суду СНД, якщо кожна зі сторін є учасницею Угоди про статус 

Економічного суду Співдружності Незалежних Держав від 6 липня 1992 р. або 

якщо про це зроблено відповідне застереження.  

У межах СНД передбачені такі органи, що повноважні здійснювати 

правове регулювання функціонування зони вільної торгівлі СНД: Рада глав 

держав, Рада глав урядів, Економічна рада СНД і Комісія з економічних питань. 

Економічна рада забезпечує виконання угод, що укладаються в межах СНД, 

рішень Ради глав держав і Ради глав урядів СНД про формування і 

функціонування зони вільної торгівлі, а також інших угод з питань соціально-

економічного співробітництва. До складу Економічної ради входять усі держави 

– учасниці СНД. Комісія з економічних питань при Економічній раді СНД є 

робочим органом Економічної ради СНД і діє на постійній основі. 
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Сторонами Договору було ухвалено низку документів, що регламентують 

режим вільної торгівлі, й угоди про регулювання домовленостей щодо 

специфічних питань функціонування зони вільної торгівлі. Нині діють 10 актів. 

Пункт 3 ст. 19 Договору передбачає, що спори з питань, які регулюються в 

цьому договорі шляхом посилання на положення угод СОТ, між сторонами, що 

є членами СОТ, вирішуються в порядку, передбаченому відповідними угодами 

СОТ. Положення цього пункту не перешкоджають сторонам, які є членами 

СОТ, урегулювати суперечки відповідно до п. 2 зазначеної статті. Пункт 1 ст. 8 

передбачає спеціальні захисні заходи. Заходи щодо промислових і 

сільськогосподарських товарів мають застосовуватися тільки відповідно до 

ст. XIX ГАТТ 1994 Угоди СОТ про захисні заходи і за цим договором. 

У ст. 9 ті ж положення поширюються на антидемпінгові і компенсаційні 

заходи. У ст. 10 ідеться про надання субсидій за правилами СОТ. Відповідно до 

ст. 11 сторони керуються правилами СОТ про застосування технічних бар’єрів у 

торгівлі. Подібні правила передбачені у ст. 12 про санітарні та фітосанітарні 

заходи. Відповідно до ст. 18 Договору, не є перешкодою для сторін бути 

учасниками угод про митні союзи, вільну торгівлю та/або прикордонну 

відповідно до правил СОТ і, зокрема, ст. XXIV ГАТТ 1994 р. 

Починаючи з 1 січня 2016 р., Російська Федерація призупинила дію 

зазначеного Договору щодо України в односторонньому порядку. 

 

Угода про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

(розд. IV Угоди про асоціацію) від 27 червня 2014 р. (Угода про асоціацію 

набула чинності 01.09.2017; тимчасове застосування розд. IV з 01.01.2016) між 

Україною та ЄС передбачає створення зони вільної торгівлі впродовж 10 років 

відповідно до тарифних графіків сторін, що містяться у дод. І-А. Важливо, що 

для України перший етап скасування мит розпочався 1 січня 2016 р., а для ЄС – 

із 23 квітня 2014 р. (з початку надання автономних торговельних преференцій).  

Автономні торговельні преференції (Autonomous Trade Preferences) були 

запроваджені на підставі Регламенту (ЄС) № 374/2014 Європейського 
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парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. Відповідно до зазначеного 

документа, автономні торговельні преференції мали діяти до набрання чинності 

розд. IV Угоди про асоціацію, але не пізніше ніж до 1 листопада 2014 р. По суті 

ЄС почав в односторонньому порядку застосовувати положення розд. IV Угоди 

про асоціацію шляхом надання автономних торговельних преференцій, 

лібералізував ввізні мита та надав тарифні квоти на рівні першого року дії 

Угоди відповідно до дод. І-А.  

Ураховуючи домовленості, що були досягнуті внаслідок тристоронніх 

перемовин між Україною, ЄС та Російською Федерацію, що тимчасове 

застосування розд. IV Угоди про асоціацію розпочнеться з 1 січня 2016 р., дія 

автономних торговельних преференцій була продовжена до 31 грудня 2015 р. 

При цьому ставки ввізних мит і доступ до ринку в межах тарифних квот 

залишилися на рівні 2014 р., тобто першого року дії Угоди у розумінні дод. І-А. 

Дія автономних торгових преференцій була продовжена із прийняттям 

Регламенту (ЄС) № 1150/2014 Європейського парламенту та Ради ЄС від 29 

жовтня 2014 р. Під час дії автономних торгових преференцій ЄС скасував ввізні 

мита на 94,7 % промислових товарів (групи 25–97) та 83,4 % 

сільськогосподарських товарів українського походження. На додаток, 15,9 % 

сільськогосподарських товарів підпадали під дію тарифних квот). Фактично, 

перший рік дії Угоди та відповідна лібералізація ввізних мит згідно з дод. І-А 

тривали із 23 квітня 2014 р. до 31 грудня 2015 р.  

Отже, з огляду на перехідні періоди, подані в дод. І-А, для ЄС процес 

лібералізації ввізних мит закінчиться у 2023 р., а для України – у 2026 р., тобто 

для ЄС максимальний перехідний період становить 7 років, а для України – 10 

років. Таким чином, як і більшість угод про вільну торгівлю, укладених 

Україною, Угода про ПВЗВТ має асиметричний характер.  

Щодо 25,1 % усіх тарифних ліній ЄС були встановлені нульові ставки 

ввізного мита ще до початку попереднього застосування Угоди, проте після 

його початку ввізні мита на додаткові 64 % були повністю лібералізовані. У 

2023 р. 95,8 % тарифних ліній ЄС для товарів українського походження будуть 



 

 

175 

 

повністю лібералізовані. 400 тарифних ліній з боку ЄС, які виведені з-під дії 

Угоди, представлені 19 групами товарів – в основному це групи 1–24. Ставки 

ввізних мит для цих товарів варіюють від 5,4 до 41,8 %.  

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1566 Європейського парламенту та 

Ради ЄС від 13 вересня 2017 р. Україна отримала додаткові торгові преференції, 

які доповнюють положення Угоди про ПВЗВТ. Додаткові торгові преференції 

містять перелік товарів, які можуть із 1 жовтня 2017 р. імпортуватися в ЄС без 

сплати ввізних мит, та товари, щодо яких збільшується або встановлюється 

тарифна квота з 1 січня 2018 р. Термін дії додаткових торгових преференцій – 

три роки. У дод. І та ІІ Регламенту (ЄС) № 2017/1566 містяться переліки товарів, 

щодо яких збільшується тарифна квота. У дод. ІІІ до Регламенту (ЄС) 

№ 2017/1566 міститься перелік товарів, які з 1 жовтня 2017 р. можуть 

імпортуватись у ЄС без сплати ввізних мит. 

Перелік тарифних квот ЄС нараховує 36 позицій, переважно із 

сільськогосподарських товарів. Перелік товарів та обсягів тарифних квот 

наведено у доповненні А до дод. І-А. Зазначені 36 позицій представлені 323 

тарифними лініями (за тарифної класифікації на рівні восьми знаків), із яких 76 

підпадають під дію глобальних тарифних квот ЄС у межах СОТ. Товари можуть 

ввозитися без сплати ввізних мит у межах тарифних квот, а після їхнього 

вичерпання увезення відбувається зі сплатою ввізних мит за ставками у режимі 

найбільшого сприяння. Адміністрування тарифних квот відбувається за двома 

принципами: «першим прийшов – першим отримав» відповідно до положень ст. 

49–54 Регламенту (ЄС) № 2015/2447 та на базі імпортних ліцензій (ст. 184 

Регламенту (ЄС) № 1308/2013). 

З українського боку, до вступу Угоди про ПВЗВТ нульова ставка ввізного 

мита у режимі найбільшого сприяння застосовувалась до приблизно 37,9 % 

тарифних ліній. Після 1 січня 2016 р. на додаткові 33,9 % була встановлена 

нульова ставка ввізного мита. У 2026 р., після закінчення 10-річного 

перехідного періоду, 96,5 % усіх тарифних ліній будуть лібералізовані. При 

цьому 367 тарифних ліній не будуть повністю лібералізовані, проте ставка 
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ввізного мита для 233 тарифних ліній становитиме менше 10 %. Це, в 

основному, товари груп 1–24 – сільськогосподарські товари та харчові 

продукти.  

Угода про ПВЗВТ (дод. 1-В) передбачає зобов’язання України встановити 

систему вхідних цін для одягу й інших виробів, що були у користуванні (код 

УКТЗЕД 6309), впродовж п’яти років, починаючи з 1 січня року, що настає за 

роком набрання чинності Угодою. 

Таким чином, питання тарифного регулювання у двосторонній торгівлі між 

Україною та ЄС у межах Угоди про ПВЗВТ має складну структуру, яка, на нашу 

думку, зумовлена такими факторами:  

- застосування ЄС в односторонньому порядку автономних торгових 

преференцій із 23 квітня 2014 р. до 31 грудня 2015 р. на рівні першого року дії 

Угоди про ПВЗВТ;  

- попереднє застосування Угоди про ПВЗВТ з 1 січня 2016 р. та набуття 

чинності з 1 вересня 2017 р.;  

- надання ЄС додаткових торгових преференцій для деяких промислових 

товарів із 1 жовтня 2017 р., а також збільшення тарифних квот та надання 

додаткових тарифних квот з 1 січня 2018 р. на додаток до лібералізації торгівлі 

в межах ПВЗВТ;  

- існування системи вхідних цін у ЄС при імпорті деяких фруктів та 

овочів, і запровадження системи вхідних цін при імпорті одягу, що був у 

користуванні, в Україну; 

- існування в ЄС доволі складної системи ввізних мит, у якій домінують 

адвалорні ставки ввізних мит, проте існують складні комбіновані ставки, 

сезонні мита й інші механізми на кшталт системи вхідних цін; а також різних 

методів адміністрування тарифних квот, що залежать від товару. 

Угода про ПВЗВТ встановлює заборону на застосування експортних мит у 

двосторонній торгівлі (ст. 31). Відповідно до положень дод. 1-С до гл. IV 

Україна має поступово скасувати експортні мита впродовж перехідного періоду.  

Питання застосування експортних мит в угодах про вільну торгівлю не є 
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належним чином урегульованим, ураховуючи, що експортні мита загалом є 

дозволеним інструментом торгової політики у межах СОТ (за певними 

винятками, що діють для України). Уклавши Угоду про ПВЗВТ з ЄС, Україна 

фактично позбавила себе права застосовувати цей інструмент у торгівлі із 

такими країнами, як Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Молдова, Російська Федерація, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та 

Швейцарія. Наше дослідження показало, що заборона застосування експортних 

мит є поширеною практикою в угодах про преференційну торгівлю, укладених 

ЄС, оскільки для співтовариства критичним є питанням доступу до сировинних 

ресурсів. Так, у EU Global Europe Strategy зазначено, що «Європі, як ніколи, 

потрібно імпортувати на експорт. Обговорення обмежень на доступ до ресурсів, 

таких як енергія, метали та брухт, первинна сировина, включаючи певні 

сільськогосподарські матеріали, шкури, повинні мати високий пріоритет. 

Заходи, вжиті деякими з наших найбільших торговельних партнерів для 

обмеження експорту цих матеріалів, викликають серйозні проблеми деяких 

галузей ЄС». В угодах про преференційну торгівлю, укладених із розвиненими 

країнами, ЄС завжди наполягає на взаємній забороні застосування експортних 

мит. Проте для країн, що розвиваються, робляться винятки. Так, в угодах про 

вільну торгівлю між Євросоюзом і країнами Західної Африки, а також між ЄС і 

Співтовариством розвитку Півдня Африки, існує заборона на застосування 

нових експортних мит, проте чинні експортні мита збережені та залишаються 

дозволеними.  

Таким чином, на нашу думку, Україна значно звузила арсенал інструментів 

регулювання міжнародної торгівлі через зобов’язання щодо скасування та 

незастосування експортних мит в Угоді про ПВЗВТ, положення якої також 

arguendo екстраполюються на Договір про зону вільної торгівлі СНД й Угоду 

про вільну торгівлю з державами ЄАВТ. 

Правила визначення походження відповідно до Угоди про ПВЗВТ 

містяться у протоколі 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів». 

Відповідно до ст. 39 протоколу 1 після приєднання України до Конвенції Пан-
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Євро-Мед, правила походження, що містяться у протоколі 1 можуть бути 

замінені на ті, що містяться у додатку до Конвенції Пан-Євро-Мед (за рішенням 

Підкомітету з митного співробітництва). 

Підтвердженням походження є сертифікат EUR.1 та декларація-інвойс, яка 

може оформлюватися схваленим обраним експортером або будь-яким 

експортером на партію товарів, загальна вартість якої не перевищує 6000 євро 

(підтвердження походження діє чотири місяці (ст. 24)). 

Угода про ПВЗВТ є безпрецедентною у контексті нормативного 

наближення законодавства України до вторинного законодавства ЄС. Це, 

зокрема, стосується сфери технічного регулювання, яка в ЄС є доволі складною. 

Її умовно називають дворівневою: 1) горизонтальні регламенти та рішення, які 

містять методологічні основи (наприклад, Регламент 765/2008/ЄC), та 

директиви, що охоплюють широкі сектори товарів (дотримання яких є 

обов’язковим); та 2) близько 5 тис. добровільних гармонізованих стандартів, 

дотримання яких є презумпцією виконання положень директив. Стандарти 

розробляються трьома організаціями на замовлення Європейської комісії: 

Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC), 

Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI) та Європейський 

комітет зі стандартизації (CEN). Стандартів CEN, CENELEC та ETSI 

нараховується близько 24 тис.  

У дод. ІІІ до розд. IV Угоди про асоціацію визначені види нехарчової 

продукції, які в ЄС потрапляють під дію технічних регламентів (усього дод. ІІІ 

визначено 27 сфер). Проблема апроксимації полягає в тому, що визначені у 

дод. ІІІ директиви оновлюються відповідно до законодавства Нового підходу 

ЄС: рішення про спільні рамки щодо реалізації продукції (Рішення 

768/2008/ЄC) і регламенту, який встановлює вимоги щодо акредитації та 

ринкового нагляду (Регламент 765/2008/ЄC).  

З метою приведення системи технічного регулювання у відповідність до 

вимог ЄС була розроблена Стратегія розвитку системи технічного регулювання 

на період до 2020 р., затверджена постановою КМУ № 844-р від 19 серпня 
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2015 р.  

В Україні прийнято 58 технічних регламентів, з них 53 розроблено на 

основі актів законодавства ЄС, а 55 уже є обов’язковими до застосування. 

Наразі, за даними Мінекономрозвитку, ЄС здійснив перевірку стану 

наближення українських законодавчих актів до вторинного законодавства ЄС і 

надав загалом позитивну оцінку. Тепер очікується друга фаза перевірки щодо 

готовності українських інституцій працювати відповідно до оновлених вимог.  

Україна також поступово впроваджуватиме звід європейських стандартів 

як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, 

добровільне застосування яких вважатиметься таким, що відповідає вимогам 

законодавства, зазначеного в дод. ІІІ (презумпція відповідності продукції).  

Апроксимація до вторинного законодавства ЄС у сфері санітарного та 

фітосанітарного регулювання регламентується Всеохоплюючою стратегією 

імплементації гл. IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розд. IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію, затвердженою 

постановою КМУ № 228-р від 24 лютого 2016 р. (зі змінами від 4 липня 

2017 р.). Відповідно до звіту Уряду за 2016 р., розроблений документ був 

переданий ЄС.  

В Угоді про ПВЗВТ засобам захисту торгівлі присвячено гл. 2 розд. IV 

Угоди про асоціацію. Україна та ЄС і надалі мають право застосовувати 

антидемпінгові та компенсаційні заходи відповідно до зобов’язань у межах 

СОТ. Стаття 47 закріплює положення щодо прозорості та належної 

процесуальної практики при ініціюванні та проведенні розслідувань, а також 

зобов’язує сторони повідомляти про отримання скарг щодо ініціювання 

антидемпінгових розслідувань за 15 днів до порушення розслідування. 

Як і в більшості угод про вільну торгівлю, Угода про ПВЗВТ передбачає 

застосування глобальних і спеціальних захисних заходів. Глобальні захисні 

заходи застосовуються відповідно до ст. ХІХ ГАТТ та Угоди СОТ про захисні 

заходи. Стаття 41 встановлює: у випадку, якщо при ініціюванні розслідування 

Україна чи ЄС мають суттєвий економічний інтерес, тобто належать до п’яти 
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найбільших постачальників імпортованого товару впродовж останнього 

трирічного терміну, визначених за обсягом або у вартісному вираженні, то 

сторона, що ініціює розслідування, має надіслати іншій стороні офіційне 

повідомлення. Загалом жодних додаткових обмежень щодо застосування 

глобальних спеціальних заходів Угода про ПВЗВТ не встановлює.  

Щодо спеціальних захисних заходів, то Угода про ПВЗВТ передбачає 

право України впродовж 14 років після набрання чинності угоди (починаючи із 

другого року) застосовувати спеціальні захисні заходи у формі вищої ставки 

ввізного мита лише щодо легкових автомобілів (товарна позиція 8703), 

походженням із ЄС, у випадку, якщо внаслідок зниження ставок ввізних мит 

відбувається зростання імпорту легкових автомобілів до граничного обсягу 

(45 тис. од.; 20–25 % від усіх зареєстрованих в Україні легкових автомобілів) і 

завдається значна шкода національному виробнику. При цьому ставка ввізного 

мита встановлюється на рівні режиму найбільшого сприяння (до набрання 

чинності угоди) чи в розмірі 10 % (до кінця поточного року). Угода про ПВЗВТ 

місить обмеження щодо одночасного використання глобальних і спеціальних 

захисних заходів (ст. 45 bis – принцип одночасного незастосування).  

На відміну від інших угод про вільну торгівлю, Угода про ПВЗВТ 

передбачає право України застосовувати спеціальні захисні заходи щодо 

експорту товарів, стосовно яких Україна застосовує експортні мита. Наявність 

цього механізму зумовлена тим, що Україна має поступово скасувати експортні 

мита у двосторонній торгівлі з ЄС. Право застосовувати спеціальні захисні 

заходи поширюється на шкіряну сировину, насіння соняшника, брухт легованих 

чорних і кольорових металів. Самі заходи можуть застосовуватися протягом 15 

років і варіюють від 0,75 % до 10 % залежно від товару.  

В Угоді про ПВЗВТ торгівлі послугами присвячено гл. 6. Структура самої 

глави та механізм зобов’язань суттєво вирізняються порівняно з іншими 

угодами про вільну торгівлю (із Чорногорією та державами ЄАВТ), оскільки 

зобов’язання за чотирма способами надання послуг взяті за комбінованим 

підходом: 1) зобов’язання щодо способів надання послуг № 1, 2, 4 взяті за так 



 

 

181 

 

званим позитивним підходом (аналогічно до зобов’язань у межах ГАТС); 

2) зобов’язання щодо способів надання послуг № 3 взяті за так званим 

негативним підходом, який означає лібералізацію в усіх секторах, окрім тих, де 

Україна та ЄС зробили застереження.  

Додаток XVI-E до гл. 6 розд. IV Угоди про асоціацію містить Перелік 

зобов’язань України щодо транскордонного надання послуг. Зокрема, у 

дод. XVI-E Україна визначила сектори/підсектори, щодо яких узяла 

зобов’язання доступу до ринку та надання національного режиму за способами 

надання послуг № 1 та № 2. Важливо, що зазначений перелік обмежувальних 

заходів відрізняється від переліку у ст. XVI:1 ГАТС. Загалом зобов’язання 

України за способами надання послуг № 1 та № 2 в межах Угоди про ПВЗВТ є 

ідентичними до зобов’язань України в межах СОТ. Проте є деякі відмінності. 

Так, якщо в межах ГАТС Україна не взяла зобов’язання щодо перевезень 

пасажирів і вантажів внутрішніми водними шляхами (CPC 7221–7222), то в 

рамках Угоди про ПВЗВТ щодо способу надання послуг № 1 є посилання на 

існуючі та майбутні угоди щодо доступу на внутрішні водні шляхи.  

Питання комерційної присутності (заснування підприємницької діяльності) 

врегульоване ч. 2 гл. 6 та дод. XVI-D (застереження України щодо заснування). 

Для всіх секторів послуг (за винятком секторів, передбачених ст. 87) та з 

урахуванням застережень Україна зобов’язалась забезпечити національний 

режим і РНС.  

Аналіз застережень України до заснування демонструє, що горизонтальні 

зобов’язання України в межах ГАТС є доповненими положеннями про те, що 

ліси можуть належати лише громадянам і юридичним особам України, а також 

додано положення щодо набуття державної власності: підприємствам із часткою 

державної власності понад 25 % заборонено брати участь у приватизації 

українських підприємств. Окреме застереження також стосується розвідування, 

розробки та видобування вуглеводнів.  

Щодо секторальних застережень, то варто звернути увагу на положення 

щодо внутрішнього водного транспорту. Так, Україна вивела з-під дії угоди 
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національні каботажні перевезення та зробила застереження щодо існуючих і 

майбутніх угод стосовно доступу на внутрішні водні шляхи. Щодо послуг 

повітряного транспорту, то Україна не взяла зобов’язання стосовно 

внутрішньодержавних і міжнародних послуг повітряного транспорту і послуг, 

регулярних чи нерегулярних, і послуг, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням 

права на перевезення. Стаття 137 Угоди про ПВЗВТ передбачає укладання між 

Україною та ЄС угоди про спільний авіаційний простір, що передбачатиме 

об’єднання авіатранспортних ринків України та ЄС. Послуги залізничного 

транспорту так само не лібералізовані, проте відповідно до ст. 136 Угоди про 

ПВЗВТ, умови взаємного доступу на ринок для автомобільного, залізничного та 

внутрішнього водного транспорту можуть бути визначені окремими 

спеціальними угодами.  

Частина 4 гл. 6 присвячена питанням тимчасової присутності фізичних осіб 

для цілей економічної діяльності. Зокрема, визначені умови та терміни 

тимчасового перебування фізичних осіб (залежно від категорії), що є значним 

розширенням зобов’язань порівняно із горизонтальними застереженнями 

України щодо способу надання послуг № 4: основний персонал (до 3 років), 

бізнес-відвідувачі (до 90 днів упродовж 12 місяців), випускники-стажери (до 1 

року), продавці бізнес-послуг (до 90 днів протягом 12 місяців), постачальники 

договірних послуг (до 6 місяців), незалежні фахівці (до 6 місяців).  

Угода про ПВЗВТ також передбачає апроксимацію українського 

законодавства до acquis ЄС у секторах телекомунікаційних і фінансових послуг 

(ст. 133, 124 та дод. XVII).  

Зобов’язання ЄС щодо торгівлі послугами є значно більш розширеними 

порівняно із зобов’язаннями ЄС відповідно до ГАТС. Фактично в усіх секторах 

ЄС надав кращий доступ до ринку послуг порівняно з умовами ГАТС. 

Аналогічний до ГАТС рівень доступу зберігся щодо послуг космічного 

транспорту, інших фінансових послуг й аудіовізуальних послуг.  

Механізму врегулювання спорів Угоди про ПВЗВТ присвячено гл. 14 

розд. IV. Цей механізм є застосовуваним при врегулюванні спорів, що пов’язані 
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із застосуванням та тлумаченням розд. IV Угоди про асоціацію. При цьому є 

низка положень, що виведені з-під дії механізму розв’язання спорів. Це, 

зокрема, стосується багатьох положень щодо заходів торговельного захисту: ч. 

1, 4–7 гл. 2 розд. IV. Фактично, з усіх положень гл. 2 механізм вирішення спорів 

застосовується лише щодо положень про спеціальні захисні заходи стосовно 

легкових автомобілів і принципу одночасного незастосування глобальних і 

двосторонніх захисних заходів. Так само положення гл. 14 не застосовуються до 

ч. 1 гл. 10 «Антиконкурентні дії та злиття».  

Загалом процес урегулювання спорів, викладений у гл. 14 Угоди, є схожим 

до процедури врегулювання конфліктних ситуацій у межах СОТ. При 

виникненні спору сторони мають спочатку вдатися до консультацій, що 

зазвичай проходять на території відповідача. Якщо консультації не вирішили 

спір, то сторона може подати запит на створення арбітражної групи. 

 

Регіональне об’єднання ГУАМ було створене як консультативний форум у 

складі чотирьох країн (України, Азербайджану, Грузії, Молдови) 10 жовтня 

1997 р. у Страсбурзі в ході саміту Ради Європи, під час якого було схвалено 

спільне комюніке глав держав України, Грузії, Азербайджану і Молдови. У 

цьому документі президентами була підкреслена необхідність розвитку 

чотиристоронньої співпраці для зміцнення стабільності та безпеки в Європі, на 

основі принципів поваги суверенітету, територіальної цілісності, непорушності 

кордонів держав, демократії, верховенства закону і поваги прав людини. 

24 квітня 1999 р. у Вашингтоні в межах зустрічі на найвищому рівні Ради 

Євроатлантичного партнерства (РЄАП) відбулася зустріч президентів держав – 

учасниць ГУАМ й Узбекистану. За підсумками зустрічі було ухвалено 

Вашингтонську заяву. За рахунок приєднання Республіки Узбекистан формат 

форуму трансформувався в ГУУАМ. 6 листопада 2000 р. у Нью-Йорку в ході 

55-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч президентів держав – 

учасниць ГУУАМ у новому складі. Під час зустрічі було ухвалено Нью-

Йоркський меморандум, що передбачає активізацію співпраці в межах ГУУАМ 

із наданням йому багаторівневого характеру.  
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7 червня 2001 р. в Ялті відбувся перший саміт президентів ГУУАМ. 

Підписана в ході саміту президентами Ялтинська хартія ГУУАМ визначає цілі, 

принципи та напрями співробітництва країн – учасниць об’єднання. Закладені в 

хартії основи організаційної структури об’єднання фактично закріпили механізм 

співпраці країн-учасниць. Одним із напрямів співпраці, закріплених 

Ялтинською хартією ГУУАМ було визнано «поглиблення торговельно-

економічних зв’язків між державами ГУУАМ». 

20 липня 2002 р. в Ялті відбулася зустріч глав держав – учасниць ГУУАМ. 

Особливу увагу під час зустрічі було приділено розширенню торговельно-

економічних зв’язків, подальшому розвитку та забезпеченню ефективного 

функціонування транспортних коридорів ГУУАМ, насамперед коридору 

ТРАСЕКА, а також відзначено перспективи розвитку Євроазіатського 

нафтотранспортного коридору.  

На саміті було підписано Угоду про створення зони вільної торгівлі між 

державами – учасницями ГУУАМ (угоду не підписав представник Республіки 

Узбекистан) та домовлено докласти максимум зусиль для щонайшвидшого 

набуття цим документом чинності. Угода про створення зони вільної торгівлі 

між державами – учасницями ГУУАМ ратифікована Законом України від 28 

листопада 2002 р. № 321-IV. 

Після підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі діяльність 

ГУУАМ була значною мірою призупинена. Це підтверджує і той факт, що у 

2002 р. після зустрічі глав держав-учасниць Узбекистан призупинив своє 

членство в об’єднанні, у 2004 р. зустріч глав держав – учасниць ГУУАМ не 

проводилась, а у травні 2005 р. Президент Республіки Узбекистан І. Карімов 

надіслав головуючому на той час у ГУУАМ Президенту Республіки Молдова 

В. Вороніну листа про вихід Республіки Узбекистан зі складу інтеграційного 

об’єднання, мотивуючи це тим, що ГУУАМ перетворюється на регіональну 

організацію колективної безпеки, відходячи від економічної інтеграції. Це 

призвело до того, що Угода практично не виконувалась. Активізація діяльності 

ГУАМ фактично відбулася після закінчення виборів Президента України на 
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початку 2005 р.  

З огляду на це, аналіз Угоди про створення зони вільної торгівлі між 

державами – учасницями ГУУАМ є необхідним, оскільки надасть змогу зробити 

висновки щодо можливості її застосування на практиці. Крім того, той факт, що 

Грузія та Республіка Молдова стали договірними державами ГАТТ/СОТ, 

дозволить нам урахувати досвід узгодження Угоди з вимогами ст. XXIV ГАТТ з 

метою оптимізації договірного процесу зі створення зон вільної торгівлі в 

майбутньому. 

Особливої уваги заслуговує той факт, що дія Угоди відповідно до положень 

п. 1 ст. 1 розповсюджується на торгівлю товарами та послугами, тобто, 

фактично, Угода закріплює дві основні свободи, при цьому її положення діють 

також і стосовно сільськогосподарської продукції. 

Важливим є п. 4 ст. 1 Угоди, який передбачає, що договірні сторони 

утримуватимуться від дій, які суперечать положенням і перешкоджають 

досягненню цілей Угоди. «Це положення стосується зокрема умов участі 

договірних сторін в інших регіональних економічних угрупованнях...». Таким 

чином, договірні сторони взяли на себе зобов’язання узгоджувати всі наступні 

інтеграційні угоди з положеннями Угоди про створення зони вільної торгівлі 

між державами – учасницями ГУУАМ. 

Відповідно до ст. 2 Угоди у взаємній торгівлі договірних сторін не 

підлягають застосуванню мита, податки та збори еквівалентної дії, а також не 

будуть уводитися кількісні та тарифні обмеження імпорту та/або експорту і 

вживатися заходи, що мають еквівалентну дію. При цьому договірні сторони, 

що застосовують вилучення з режиму вільної торгівлі, у 12-місячний термін на 

двосторонній основі узгодять їхнє поетапне скасування та повідомлять про це 

депозитарію Угоди. 

Одним зі шляхів уніфікації сторонами визнано необхідність застосування у 

документообігу між ними єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної 

діяльності, заснованої на Гармонізованій системі опису та кодування товарів від 

1996 р. 
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Стаття 9 угоди врегульовує одне з важливих питань створення зони вільної 

торгівлі на пострадянському просторі – порядок застосування непрямих 

податків, закріплюючи загальновизнаний у Західній Європі принцип стягнення 

ПДВ та акцизів у країні призначення вантажу. 

Умови транзиту, включаючи тарифи на перевезення будь-яким видом 

транспорту та надання послуг, визначаються Основною багатосторонньою 

угодою про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа – Кавказ – 

Азія від 8 вересня 1998 р.  

Договірні сторони під час застосування антидемпінгових компенсаційних і 

спеціальних заходів щодо імпорту керуватимуться принципами та положеннями 

ГАТТ/СОТ. 

Денонсація угоди будь-якою державою є можливою шляхом надсилання 

офіційного письмового повідомлення про вихід депозитарію Угоди не менше 

ніж за шість місяців до дати виходу, а приєднання нових учасників можливе 

тільки за згоди держав – учасниць ГУУАМ на підставі окремої угоди, після її 

схвалення усіма договірними державами згідно із внутрішньодержавними 

процедурами. 

Оскільки між договірними державами укладені та діють двосторонні угоди 

про режим вільної торгівлі, то сторони дійшли згоди, що такі угоди 

продовжують діяти в частині, сумісній із положеннями Угоди про створення 

зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ. 

Таким чином, Угода про створення зони вільної торгівлі між державами – 

учасницями ГУУАМ є логічним розвитком положень двосторонніх угод 

України про режим вільної торгівлі та значно розширює сферу їх дії. Водночас 

договір фактично не діє внаслідок суб’єктивних та об’єктивних причин, 

пов’язаних із функціонуванням ГУАМ загалом. 

 

3.3. Сучасна практика України в частині міжнародних договорів про 

створення зони вільної торгівлі 

 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 р. 
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(набула чинності 1 серпня 2017 р.) закладає правові засади режиму вільної 

торгівлі між Україною та однією з найбільших у світі індустріалізованих 

демократичних держав – Канадою. Канада входить до складу Великої сімки 

(G 7), Організації економічного співробітництва та розвитку, є, разом із США та 

Мексикою, учасницею Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. 

Це перша після поглибленої та всеохоплюючої Угоди про асоціацію з ЄС 

угода з країною Північноамериканського континенту, що охоплює ринок такого 

масштабу. Угода відкриває можливості для українського бізнесу на коротко- та 

довгострокову перспективу, а також дозволить диверсифікувати торговельні 

потоки з України. 

Положення Угоди відповідають стандартам СОТ і зобов’язанням сторін у 

цій міжнародній організації, а також забезпечують поглиблення торговельного й 

економічного співробітництва в частині торгівлі товарами (промисловими, 

сільськогосподарськими, рибою та морепродуктами), захисту прав 

інтелектуальної власності, державних закупівель тощо. З моменту набуття 

чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою відкриває для 

українських експортерів 98 % канадського ринку товарів. Ввізні мита на 

сільськогосподарські товари будуть негайно скасовані (за винятком 108 

тарифних ліній, доступ за якими відкриється в межах квот), а також на всі 

промислові товари (крім легкових автомобілів із 7-річним перехідним періодом 

скасування ввізних мит). Для зазначених 108 тарифних ліній 

сільськогосподарських товарів вітчизняні експортери матимуть можливість 

постачати товари за нульовою ставкою ввізного мита в межах глобальних квот 

Канади. 

Україні вдалося відстояти асиметричну, порівняно з Канадою, 

лібералізацію доступу до свого ринку у чутливих галузях. Так, з моменту 

набрання чинності Угодою, Україна негайно скасовує тарифи для близько 80 % 

товарів імпорту з Канади, водночас для деяких сільськогосподарських і 

промислових товарів застосовуватимуться перехідні періоди у 3, 5, 7 років для 

зниженням тарифів. Проте для найбільш чутливих сільськогосподарських 
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товарів було встановлено квоти на імпорт, тоді як цукор було виведено з-під дії 

Угоди. Такі умови дали можливість українським підприємствам пристосуватися 

до нових умов безмитної торгівлі. З 1 серпня 2017 р. Канада скасувала ввізні 

мита на 98 % українського імпорту. При цьому до набрання чинності Угоди про 

вільну торгівлю щодо приблизно 62,4 % усіх тарифних ліній діяла нульова 

ставка ввізного мита.  

Тарифний графік Канади побудований за принципом «негативного 

підходу», тобто всі товари українського походження, що не зазначені у 

Тарифному графіку Канади, можуть імпортуватися без сплати ввізних мит з 

моменту набрання чинності Угоди. 

З-під дії Угоди виведені товари, що підпадають під дію глобальних 

тарифних квот Канади (м’ясо-молочна продукція). Жодних додаткових 

тарифних квот винятково для товарів українського походження встановлено не 

було. У Канаді тарифні квоти застосовуються до 22 груп товарів. Важливо, що 

обсяг тарифної квоти на певний рік встановлюється на рівні зобов’язань у 

межах СОТ або за угодою НАФТА. Система адміністрування тарифних квот 

також є доволі складною і, як у випадку із ЄС, залежить від товару. Тарифні 

квоти на готові продукти з молока, внесені в тарифні підкатегорії 1901.90.33 та 

1901.90.34, адмініструються за принципом «першим прийшов – першим 

отримав». Тарифні квоти й інші товари адмініструються за принципом 

попереднього розподілу Міністерством міжнародних справ Канади (Global 

Affairs Canada) на основі заявок.  

Зобов’язання України щодо лібералізації доступу до ринку суттєво 

відрізняються. На відміну від Канади, Тарифний графік України побудований за 

«позитивним принципом» – для кожного товару на рівні 10 знаків УКТЗЕД 

зазначено відповідну перехідну категорію. З моменту набрання чинності Угоди 

Україна скасувала ввізні мита на приблизно 80 % канадських товарів. Україна 

також встановила тарифну квоту для імпорту мороженої свинини та 

субпродуктів канадського походження. Розмір тарифної квоти поступово 

збільшуватиметься із 10 тис. метричних тонн до 20 тис. метричних тонн з 1 
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січня 2024 р. (восьмого року дії Угоди). З боку України з-під дії Угоди виведено 

цукор, ураховуючи, що цей товар традиційно перебуває під державною 

протекцією.  

Таким чином, на нашу думку, Угода про вільну торгівлю з Канадою має 

низку переваг порівняно з іншими угодами про вільну торгівлю, укладеними 

Україною. Серед цих переваг варто відзначити такі:  

- наявність роз’яснень до тарифних графіків у частині поступової 

лібералізації ввізних мит залежно від перехідної категорії, що надає можливість 

самостійного розрахунку ставок ввізних мит у поточному та наступних роках;  

- наявність детальних пояснень щодо методології розрахунків проміжних 

ставок увізних мит – те, що вони мають округлюватись у менший бік до 

найближчої десятої відсоткового пункту;  

- використання Канадою «негативного підходу» до формування Тарифного 

графіку значно спрощує процес роботи з Угодою. Такий підхід є прогресивним 

з погляду двосторонньої лібералізації торгівлі;  

- відсутність складних механізмів тарифного захисту (наприклад, таких як 

система вхідних цін ЄС). 

Основними українськими продуктами, які отримають переваги від 

безмитного доступу на ринок Канади в короткостроковій перспективі, є: 

соняшникова олія, цукор, кондитерські вироби та шоколад, алкогольні напої, 

пиво та соки. Щодо промислових товарів – це одяг, кераміка, металургія та 

хімія. Також Угода сприятиме розвитку кооперації у сфері авіабудування. У 

довгостроковій перспективі передбачається збільшення постачання 

високотехнологічного обладнання та промислових товарів з високою доданою 

вартістю. 

Наразі Канада є єдиною державою, з якою в України діє так званий 

подвійний преференційний режим: зона вільної торгівлі та ГСП. Якщо ЄС після 

набуття чинності Угоди про ПВЗВТ вилучив Україну з бенефіціарів ГСП, то 

Канада зберігає за українськими виробниками право обирати найбільш вигідні 

умови експорту товарів у Канаду. 
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В Угоді про вільну торгівлю з Канадою кожна сторона має право й надалі 

застосовувати заходи торговельного захисту. Україна та Канада зберігають за 

собою право як члени СОТ застосовувати антидемпінгові та компенсаційні 

заходи згідно з положеннями ст. VI ГАТТ, Угоди про застосування 

антидемпінгових заходів та Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (ст. 5.8 

угоди).  

Угода передбачає право України та Канади застосовувати глобальні захисні 

заходи відповідно до положень угод СОТ, а також двосторонні захисні заходи 

(незалежно від товару). При цьому, на відміну від положень Угоди про ПВЗВТ, 

право застосовувати двосторонні захисні заходи належить не лише Україні, але 

й Канаді. Глобальні та двосторонні захисні заходи не можуть застосовуватись 

одночасно (ст. 5.2 угоди).  

Угода про вільну торгівлю з Канадою є безпрецедентною для України у 

контексті кількості механізмів розв’язання спорів. Так, документ містить кілька 

пунктів стосовно врегулювання спорів, які умовно можна поділити на:  

- загальні: ч. A гл. 17 передбачає процедури врегулювання спорів на 

державному рівні;  

- спеціальні: гл. 12 («Навколишнє середовище»), 13 («Праця») та 14 

(«Прозорість»), що містять власні механізми залагодження спорів. 

Слід зауважити, що в разі виникнення спору угода передбачає можливість 

вибору місця врегулювання спору, тобто питання, що регулюється угодою і 

договорами СОТ, може вирішуватися відповідно до положень угоди про 

розв’язання спорів або передаватися на розгляд Органа врегулювання суперечок 

(ОВС) СОТ. Відповідно до ст. 17.3 положення про врегулювання спорів у гл. 17 

не застосовуються до глав: 6 (Санітарні та фітосанітарні заходи), 11 

(Інтелектуальна власність), 12 (Навколишнє середовище), 13 (Праця), 15 

(Співробітництво з питань торгівлі) та ст. 9.2 гл. 9 (Конкурентна політика, 

монополії та державні підприємства) і, зокрема, у таких випадках: застосування 

надзвичайних заходів, а також антидемпінгових і компенсаційних заходів.  

Процес урегулювання спорів традиційно передбачає етапи консультацій 
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(ст. 17.5), що мають розпочатись упродовж 30 днів (15 днів – для термінових 

випадків) з моменту отримання запиту на проведення консультацій. Якщо 

протягом 45 днів (25 днів для термінових випадків) з дати отримання запиту на 

консультації сторони не досягнуть згоди щодо спірного питання, то позивач має 

право подати запит на створення комісії з урегулювання спору (ст. 17.7–17.11).  

Комісія з урегулювання спору має надати сторонам початковий звіт 

упродовж 120 днів з дати обрання останнього члена комісії. Термін для 

отримання коментарів до початкового звіту встановлює комісія. Остаточний 

звіт має бути наданий сторонам протягом 30 днів від дня надання початкового 

звіту. Будь-яка зі сторін має право опублікувати звіт упродовж 15 днів (за 

винятком інформації, що є конфіденційною) (ст. 17.11).  

Якщо впродовж 30 днів після отримання остаточного звіту сторони не 

погодять заходи для усунення порушення, то позивач має право розпочати 

переговори щодо компенсації. Якщо ж компенсація не буде погоджена протягом 

30 днів, то позивач має право призупинити дії вигод еквівалентної дії 

(першочергово – у тому самому секторі, що й учинене порушення угоди).  

Комісія з урегулювання спору може бути скликана знову для визначення 

рівня еквівалентності призупинених вигод (60 днів для розгляду) та зняття 

неузгодженостей щодо заходів, ужитих для усунення порушення (90 днів для 

розгляду).  

Окрім того, відповідно до ст. 17.6 угоди Україна та Канада можуть у будь-

який момент ухвалити рішення про застосування альтернативних способів 

урегулювання спору (посередники, примирення, медіація).  

Україна та Канада підтвердили свої зобов’язання у сфері захисту довкілля, 

встановлені національним законодавством і багатосторонніми договорами про 

захист навколишнього середовища. Важливо, що угода засуджує послаблення 

або зниження рівня захисту, встановленого законами про захист довкілля, з 

метою сприяння торгівлі й інвестиціям. Як вже зазначалось, гл. 12 угоди щодо 

навколишнього середовища містить власний механізм урегулювання спорів. 

Першим етапом є проведення консультацій між сторонами в межах Комітету з 
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питань навколишнього середовища. Наступним етапом є консультації на 

міністерському рівні протягом 120 днів. Якщо сторонам не вдалось залагодити 

конфліктну ситуацію шляхом консультацій, то на вимогу будь-якої сторони 

створюється комісія з урегулювання спору, яка протягом 120 днів має 

підготувати попередній звіт за результатами розгляду спору. Отримавши від 

сторін коментарі протягом 45 днів, комісія має 60 днів для підготовки 

фінального звіту, який обов’язково оприлюднюється впродовж 60 днів. При 

цьому механізм урегулювання спорів щодо довкілля фактично позбавлений 

будь-якого ефективного механізму виконання рекомендацій звіту комісії, 

оскільки у разі невиконання звіту угода передбачає, що сторони мають 

погодити взаємоприйнятний план дій із розв’язання питання, що також має бути 

публічно доступний. Зважаючи на це, наслідки матимуть радше політичний, 

аніж правовий характер.  

Угода про вільну торгівлю з Канадою закріплює зобов’язання України та 

Канади як членів Міжнародної організації праці (МОП). Положення про 

заборону дерогації від міжнародних зобов’язань спрямоване на запобігання 

ситуацій, коли стандарти праці ігноруються з метою залучення інвестицій та 

підтримки міжнародної торгівлі. Глава 13 про працю також містить власний 

механізм урегулювання спорів, який може передбачати накладення фінансових 

санкцій. При цьому йдеться саме про трудові спори, що пов’язані з торгівлею. 

Традиційно у випадку виникнення спору сторони мають право провести 

загальні консультації та консультації на міністерському рівні впродовж 180 

днів. Надалі комісія з урегулювання спорів має протягом 30 днів визначити, чи 

пов’язане питання, що є предметом спору, з торгівлею. У випадку позитивного 

рішення комісія має 120 днів для підготовки попереднього звіту, який стає 

остаточним після отримання коментарів сторін. Аналогічно до вищеописаного 

механізму щодо врегулювання спорів з питань довкілля, остаточний звіт має 

бути оприлюднений.  

Важливо, що у випадку невиконання рекомендацій остаточного звіту 

сторони мають спочатку погодити взаємоприйнятний план дій для розв’язання 
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питання (90 днів). Якщо ж і ця процедура виявиться безрезультатною, то комісія 

скликається повторно для визначення розміру сплати фінансових санкцій. 

Вимога до сплати санкцій направляться по завершенню 90-денного періоду з 

моменту визначення розміру санкцій. Насамкінець, країна-відповідач має право 

скликати комісію для розгляду питання усунення порушення та несплати 

санкцій.  

Спори, пов’язані з положеннями про протидію корупції, підпадають під 

дію двох глав – 14 (ч. B) та 17 (за винятком ст. 17.4–17.14). У разі виникнення 

питання, що підпадає під дію ч. B гл. 14, Канада може вимагати проведення 

консультацій з Україною через координаторів угоди (і навпаки). Якщо ці 

консультації не дають результату, то наступним етапом є консультації на 

міністерському рівні. Якщо й другий рівень консультацій є безрезультативним, 

то Канада може вимагати скликання Комісії з урегулювання спору. Механізм 

урегулювання спорів із питань, пов’язаних із положеннями про протидію 

корупції, схожий на механізм урегулювання спорів із питань довкілля та 

фактично позбавлений ефективних методів виконання рекомендацій комісії. 

 

Переговори щодо Угоди про вільну торгівлю між урядами України та 

Ізраїлю розпочалися із 2013 р., однак найбільш інтенсивна робота велася у 

2016–2018 рр. Українська делегація провела сім раундів переговорів, які 

завершилися в березні 2018 р. Угоду парафовано у квітні 2018 р., подальші 

юридичні процедури тривали до листопада. 21 листопада 2018 р. Кабінет 

Міністрів України схвалив угоду та уповноважив Степана Кубіва на її 

підписання. 

21 січня 2019 р. в м. Єрусалим за результатами проведення семи раундів 

переговорів протягом 2013–2018 рр., першим віце-прем’єр-міністром України – 

міністром економічного розвитку і торгівлі України паном Кубівим та 

міністром економіки Держави Ізраїль паном Коеном було підписано Угоду про 

вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. 

Відповідно до законодавства України про міжнародні договори Угода про 

вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України й Урядом Держави Ізраїль 
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набере чинності після проходження процедури її ратифікації в парламентах 

обох країн та обміну ратифікаційними грамотами. 

З моменту набуття чинності Угоди будуть скасовані ввізні мита для 

близько 80 % українських промислових товарів. Також завдяки скасуванню 

близько 70 % увізних мит на ізраїльську промислову продукцію стане 

можливим високотехнологічний інвестиційний імпорт. 

З 1 січня 2019 р. Україна набула членства в Пан-Євро-Мед, що дозволяє 

Україні створити трикутник вільної торгівлі ЄС – Україна – Ізраїль. Це означає: 

українські виробники зможуть імпортувати сировину та матеріали з Ізраїлю, 

переробляти їх в Україні та експортувати з пільговою ставкою мита до ЄС, що 

може створити додаткові стимули для розміщення виробництва з високою 

доданою вартістю саме в Україні. 

Угода регулює лише питання торгівлі товарами. Сторони погодилися 

розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі послугами 

протягом двох років після набрання чинності угоди про зону вільної торгівлі. 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем складається з таких 

розділів: загальні положення, торгівля товарами, митні процедури, захисні 

заходи, санітарні та фітосанітарні заходи, технічні бар’єри в торгівлі, торгівля та 

довкілля, прозорість, адміністрування угоди, урегулювання спорів, винятки і 

прикінцеві положення – та додатків, де йдеться про правила визначення 

походження, винятки щодо обмеження імпорту й експорту та національного 

режиму, скасування тарифів, компетентні органи, Правила процедури для 

розгляду справи Абітражною групою та Кодекс поведінки арбітрів. 

Сторони підтверджують свої існуючі права та зобов’язання одна одній 

згідно з Угодою СОТ та іншими міжнародними угодами, сторонами яких вони 

є. 

Сторони мають скасувати всі мита на імпорт товарів, які класифікуються у 

групах 1-97 Гармонізованої системи походженням із сторін, якщо інше не 

передбачено в їхніх Тарифних графіках дод. 2-С. За винятком окремих випадків, 

жодна сторона не може збільшити будь-яке існуюче мито або запровадити будь-
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які нові мита або інші мита, що мають еквівалентну дію, на товари, 

походженням з іншої сторони. Разом з тим, кожна сторона може застосовувати 

мита, податки або збори, що мають еквівалентний ефект, на експорт відповідно 

до своїх прав і зобов’язань згідно із СОТ. 

Важливою особливістю угоди є намагання перевести документообіг в 

електронну форму. Сторони визнають, що електронна форма подання 

документів і передача інформації, пов’язаної з торгівлею, та електронні версії 

документів є альтернативою паперовій системі, що дозволить значно підвищити 

ефективність торгівлі за рахунок скорочення витрат і часу. З метою спрощення 

торгівлі сторони погоджуються сприяти використанню електронного 

сертифікату з перевезення товару. Положення Конвенції стосовно сертифікатів 

із перевезення товару EUR.1 мають застосовуватися до електронних 

сертифікатів із перевезення товарів mutatis mutandis. 

Щодо інституційної складової, то сторони погодилися створити Спільний 

комітет, що складається із представників кожної зі сторін. Сторони створюють 

такі підкомітети: Підкомітет із торгівлі товарами; Підкомітет із митних питань, 

сприяння торгівлі та правил походження; Підкомітет із технічних бар’єрів у 

торгівлі; Підкомітет із торгівлі й охорони навколишнього середовища. Кожна 

сторона також призначає координатора угоди – відповідний державний орган. 

Сторони застосовують своє відповідне митне законодавство і процедури у 

прозорий, послідовний, справедливий та передбачуваний спосіб з метою 

сприяння вільному обігу торгівлі. 

Двосторонні захисні заходи не повинні застосовуватись у перший рік після 

набрання чинності цією Угодою. Двосторонні захисні заходи не повинні 

застосовуватись інакше, ніж тією мірою і на такий період, коли це необхідно 

для запобігання або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу 

адаптації промисловості до умов конкуренції, а також не повинні 

використовуватись упродовж періоду, що перевищує два роки. Жодна зі сторін 

не повинна застосовувати двосторонні захисні заходи більше, ніж один раз до 

одного і того ж товару. 
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Сторони підтверджують свої права та зобов’язання згідно з Угодою СФЗ і 

включають її до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Сторони 

прагнуть поглибити відносини між компетентними органами, відповідальними 

за застосування санітарних і фітосанітарних заходів. Сторони оперативно 

опрацьовують будь-яке конкретне пов’язане з торгівлею питання у сфері СФЗ, 

зобов’язуються проводити необхідні технічні обговорення для врегулювання 

такого питання. 

Сторони підтверджують свої існуючі права та зобов’язання стосовно одна 

одної згідно з Угодою щодо ТБТ. Із цією метою Угода щодо ТБТ включена до 

Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем та є її частиною, mutatis 

mutandis. Сторони зміцнюють співпрацю у сферах стандартизації, технічного 

регулювання, процедур оцінки відповідності та метрології з метою поглиблення 

взаємного розуміння їх відповідних систем та полегшення доступу до їхніх 

відповідних ринків. Сторони прагнуть визначати, розробляти та просувати 

двосторонні ініціативи щодо співробітництва і сприяти торгівлі стосовно 

стандартів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності та метрології, 

що є прийнятними для певних питань або секторів. 

Сторони визнають можливість застосування широкого переліку механізмів 

для полегшення прийняття результатів процедур проведеної оцінки 

відповідності іншої сторони. 

Визнаючи право кожної сторони на визначення власних екологічних 

пріоритетів, встановлення власних рівнів захисту довкілля та прийняття чи 

внесення змін до своїх законів і політик, кожна cторона прагне домогтися, щоб 

ці закони і політики забезпечували та заохочували високий рівень захисту 

навколишнього середовища, та повинні прагнути продовжувати 

вдосконалювати їх та передбачені ними рівні захисту. Кожна cторона визнає за 

неприйнятне стимулювати торгівлю або інвестиції шляхом послаблення або 

зниження рівнів захисту, передбачених національним законодавством про 

охорону довкілля. 

З метою належного застосування розділу щодо співвідношення 
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навколишнього середовища та торгівлі, сторони також передбачили можливість 

створення Комісії з перегляду, яка повинна складатися із трьох фахівців, що 

володіють спеціалізованими знаннями або мають досвід у сфері законодавства 

про охорону ловкілля і, наскільки це можливо, урегулювання спорів, що 

виникають у межах міжнародних угод. 

Спір із будь-якого питання, що виникає за угодою про зону вільної торгівлі 

та Угодою СОТ або будь-якою іншою угодою про вільну торгівлю, учасниками 

якої є обидві сторони, може бути врегульований у межах форуму, що 

обирається стороною-скаржником. Угода передбачає такі засоби вирішення 

спору: консультації, примирення та добрі послуги, медіація й арбітраж, який 

регулюється зокрема і Правилами процедури для розгляду справи абітражною 

групою та Кодексом поведінки арбітрів, які є додатками до угоди. 

 

Україна планувала підписати договір про вільну торгівлю із Туреччиною ще 

до кінця 2018 р. – після майже восьми років переговорів. Із 2011 р. Україна та 

Туреччина провели десять раундів офіційних переговорів і шість додаткових 

експертних зустрічей. Останній раунд переговорів відбувся у травні 2018 р., а 

додаткові двосторонні консультації – у грудні того ж року. Робота досі триває і 

переговори можуть бути завершені лише тоді, коли буде досягнуто прийнятного 

для обох сторін результату. У протоколі до угоди близько 22 тис. найменувань 

товарів, по 11 тис. для кожної країни, і для кожного з них потрібно визначити 

умови ввезення на митну територію кожної із країн. 

Українська сторона дотримується принципової позиції, що угода про 

вільну торгівлю має відповідати її основній меті, а саме – поглиблена 

лібералізації доступу до ринків щодо всіх товарних позицій як промислових, так 

і сільськогосподарських. Туреччина достатньо суттєво захищає деякі галузі. 

Наприклад, на деякі продовольчі позиції у них ставка ввізного мита наразі 

перевищує 200 %. В умовах, коли українська продукція сільського господарства 

є достатньо конкурентоспроможною, може наситити турецький ринок і 

вплинути на місцеве виробництво, це питання є чутливими у переговорах. 
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Узгоджені зараз розділи тексту проекту угоди, що стосуються торгівлі 

товарами і послугами, правил конкуренції й урегулювання спорів, захисту прав 

інтелектуальної власності тощо. Правила електронної комерції, положення про 

митну співпрацю, адміністрування тарифних квот, експортні мита та субсидії і 

доступ до певних підсекторів послуг ще слід узгоджувати. Невирішеним 

залишається питання умов доступу до ринків товарів у зв’язку з різним 

підходом сторін до рівня лібералізації ринків. 

Сторони також домовилися про правила конкуренції в торгівлі, і Туреччина 

погодилася визначити ринковий статус України. Такий крок є важливим для 

цілей антидемпінгових розслідувань. Відповідно до прогнозів представників 

уряду України, закріплені в угоді умови мають сприяти взаємній торгівлі сторін, 

а також повинні привести до позитивних ефектів для таких сфер, як 

авіабудування, машинобудування, хімічна промисловість, а також збільшення 

постачань ядерних реакторів, котлів, машин, суден, електричних машин [136]. 

Одним із небагатьох досягнень українських переговірників стала 

готовність Анкари обговорювати квоти на безмитний експорт певних видів 

української агропродукції (на відміну від угоди з ЄС – без лібералізації щодо 

решти товарних груп). Однак розмір цих квот, на які досі погоджувалася 

Туреччина, є мінімальним, переконують співрозмовники в уряді, що мають 

прямий стосунок до переговорів. Наприклад, Анкара пропонувала взяти за 

основу обсяг квот, встановлений угодою із ЄС, поділивши ці обсяги на 28 

(адже, за їхнього логікою, у ЄС входять 28 країн, а договір з Україною – 

двосторонній). 

За багатьма позиціями запропоновані квоти виявляються настільки 

маленькими, що часто експортування таких обсягів є економічно невигідним – 

за таких обсягів вартість транспортування зазвичай суттєво підвищує кінцеву 

вартість продукції, роблячи її неконкурентною. 

Для турецьких партнерів інтерес у підписанні ЗВТ з Україною та відкритті 

компаній в Україні полягає у використанні переваг, зокрема, того факту, що 

Україна має спільний кордон із чотирма країнами ЄС та дешевшу робочу силу. 
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Крім того, для деяких секторів турецької економіки, зокрема текстилю, 

присутність на українському ринку означає доступ до європейського та 

російського ринку. Підписання угоди про зону вільної торгівлі означатиме не 

тільки зростання товарообігу між Туреччиною та Україною, а й можливість 

відкриття нових турецьких компаній, а отже, й інвестицій в українську 

економіку, а також доступ до ноу-хау турецької промисловості [137]. 

Як зазначала ще у 2011 р. М. Хмара, у разі створення зони вільної торгівлі 

між Україною та Туреччиною, можна припустити таке:  

- Україна застосовує значно нижчий рівень тарифного захисту, тому його 

повне скасування значно менш вплине на обсяги та структуру імпорту товарів із 

Туреччини ніж навпаки;  

- скасування надзвичайно високих і «заборонних» ставок імпортного мита 

Туреччини позитивно вплине на розвиток українського експорту, насамперед, 

сільськогосподарської продукції, що, зі свого боку, надасть додатковий поштовх 

для інвестування та розвитку цієї галузі;  

- скасування достатньо високих ставок мита Туреччини на готову 

продукцію може створити основу для інвестування у відповідні галузі та їхній 

розвиток в Україні [138]. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. У третьому розділі проаналізовано угоди про створення зон вільної 

торгівлі за участі України з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, 

ЄАВТ, ЄС, Ізраїлем, Казахстаном, Канадою, Киргизькою Республікою, 

Республікою Молдова, Республікою Північна Македонія, Таджикистаном, 

Туркменістаном, Узбекистаном, Чорногорією, у межах СНД, розглянуто 

перспективи створення зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ та зони вільної 

торгівлі між Україною та Туреччиною. Зважаючи на відмінності між 

двосторонніми договорами між державами і між державою та інтеграційним 

об’єднання, угоди класифіковано саме за таким принципом. Автором 

проаналізовано сучасну практику, починаючи із 2016 р., укладання договорів 
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про створення зони вільної торгівлі: сюди увійшли діюча угода між Україною та 

Канадою, підписана, але ще не ратифікована угода між Україною та Ізраїлем, й 

угода на стадії переговорів між Україною та Туреччиною. 

2. Усі укладені Україною двосторонні договори про вільну торгівлю в 

перші роки незалежності діяли практично в повному обсязі, навіть незважаючи 

на доволі незначний обсяг правового регулювання. Це доводить, що 

конкретність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії договору про 

зону вільної торгівлі. Разом із тим, у ході укладання, проведення 

внутрішньодержавних процедур і подальшого виконання таких договорів мали 

місце порушення чинного законодавства України (напр., угода з Республікою 

Білорусь та протокол про вилучення з режиму вільної торгівлі з Республікою 

Узбекистан). Набуттю чинності такими угодами заважав значний проміжок 

часу, необхідний для проходження внутрішньодержавних процедур. Однак 

цілком очевидно, що такий підхід, який був заснований на тісних економічних 

зв’язках між державами, не міг задовольняти дедалі зростаючу потребу 

належного правового регулювання. 

3. Успіхом перших договорів визначено встановлення та договірне 

закріплення вилучень із режиму вільної торгівлі. Важливим також був той факт, 

що при застосуванні положень угод договірні сторони використовували єдину 

дев’ятизначну ТН ЗЕД, засновану на ГС і Комбінованій тарифно-статистичній 

номенклатурі Європейського економічного співтовариства, що, безперечно, 

сприяло уніфікації. 

4. Найбільше проблем у практиці застосування двосторонніх угод про 

вільну торгівлю в України виникло з державами, з якими був найбільший 

товарообіг, зокрема з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. На наш 

погляд, з юридичної точки зору було спірним звільнення імпортованих товарів 

від обкладання податком на додану вартість у товарообігу із цими державами з 

посиланням на положення двосторонніх угод про вільну торгівлю. Таке 

звільнення від обкладання податком на додану вартість, на нашу думку, має 

бути оформлено окремими угодами.  
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5. Незважаючи на той факт, що тексти багатьох угод є подібними (напр., 

угоди про вільну торгівлю з Азербайджанською Республікою, Республікою 

Грузія, Туркменістаном та Киргизькою Республікою), практика їхнього 

застосування не є однаковою. Тексти угод про вільну торгівлю містять багато 

декларативних положень та положень, що потребують подальшої конкретизації 

(напр., положення угод про спільні комісії, недобросовісну конкуренцію, 

порядок урегулювання спорів). Водночас практично кожна угода містить 

положення, що є чіткими, однозначними, та можуть бути запозичені для 

внесення до інших угод (напр., визначення сфери застосування угоди в Угоді з 

Республікою Грузія, урегулювання питання реекспорту в Угоді з Молдовою, 

розв’язання питання обміну інформацією – з Узбекистаном). 

6. Після вступу України до СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені 

Україною, змінились якісно. Тепер вони містять положення про захист прав 

інтелектуальної власності, конкуренцію, електронну комерцію, а також питання, 

що опосередковано пов’язані з торгівлею – наприклад, охорона довкілля чи 

дотримання трудових стандартів. Такі угоди також мають власний механізм 

розв’язання спорів між сторонами як альтернативу системі врегулювання спорів 

у межах СОТ. Більшість угод про вільну торгівлю, укладених Україною, 

стосується торгівлі товарами, і лише три угоди (з ЄС, ЄАВТ і Чорногорією) 

містять положення про торгівлю послугами.  

7. Угоди про вільну торгівлю, укладені Україною із розвиненими країнами 

(ЄС, ЄАВТ та Канада), характеризуються асиметричним характером у частині 

тарифної лібералізації, оскільки Україна має довші перехідні періоди для 

більшої категорії товарів. Сільськогосподарська продукція користується 

захистом на внутрішньому ринку розвинених країн, тому український експорт 

сільськогосподарської продукції підпадає під тарифні квоти, які встановлені для 

української продукції або діють глобально. 

8. Угоди про вільну торгівлю, укладені Україною, містять детальні правила 

визначення походження, структура і принципи яких базуються на положеннях 

Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 1974 р. 
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Певні складнощі існують у межах Договору про зону вільної торгівлі СНД через 

застосування різних версій Правил походження СНД у торгівлі між різними 

країнами: версія 1993 р. у торгівлі між Україною та Туркменістаном, а також у 

торгівлі між Україною та Узбекистаном. Версія 2000 р. застосовується у 

двосторонній торгівлі між Україною та Грузією, а у торгівлі між Україною та 

іншими членами Договору про зону вільної торгівлі СНД застосовується версія 

2009 р. Важливо, що після приєднання України до Конвенції Пан-Євро-Мед у 

торгівлі між Україною, ЄС, державами ЄАВТ, Молдовою, Грузією, 

Чорногорією та Македонією стає можливою діагональна кумуляція при 

визначені походження товарів. Проте угоди про вільну торгівлю мають бути 

змінені у цій частині, щоб діагональна кумуляція запрацювала. 

9. Усі угоди дозволяють державам застосовувати глобальні захисні заходи, 

а деякі угоди також містять положення про двосторонні захисні заходи для 

захисту національного товаровиробника, якщо тарифна лібералізація призвела 

до зростання імпорту та спричинення шкоди. Практика України підтверджує 

той факт, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ залишається 

основним форумом для розгляду торговельних суперечок. 

Основні ідеї розділу висвітлені у наукових працях автора: 

1. Галаган С. О. Реалізація режиму вільної торгівлі в договірній практиці 

СНД. Угода про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р. Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2000. № 2. С. 74-81. 

2. Галаган С. О. Правове регулювання режиму вільної торгівлі в україно-

російських відносинах. Науковий вісник Національної академії внутрішніх 

справ України. 2000. № 4. С. 51-59. 

3. Галаган С. О. Розвиток двосторонніх договорів про створення зон вільної 

торгівлі за участю України. Юридичний бюлетень. 2018. Вип. 8. С. 10-17. 

4. Галаган С. О. Двостороння реалізація режиму вільної торгівлі в 

українсько-російських відносинах. Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

зб. наук. праць. Київ, 2000. Вип. 21, ч. 2. С. 23-26. 
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ВИСНОВКИ 

 

У межах дослідження міжнародно-правового регулювання створення та 

функціонування зон вільної торгівлі було проаналізовано теоретичні аспекти 

створення, розвитку та використання режиму вільної торгівлі, досвід 

міжнародно-правового регулювання зон вільної торгівлі у практиці іноземних 

держав й основні засади реалізації режиму вільної торгівлі в договірній практиці 

України. В результаті завершення дослідження автор дійшов до таких висновків: 

1. Правове регулювання такої форми економічної інтеграції держав та 

інтеграційних об’єднань як зона вільної торгівлі є інститутом міжнародного 

економічного права, тоді як вигодонабувачами за цими міжнародними 

договорами є фізичні та юридичні особи договірних держав. Зони вільної торгівлі 

у своєму розвитку пройшли п’ять історичних етапів: 1) кінець XV ст. - початок 

XIX ст., коли поряд з протекціоністською політикою держав зародилися 

теоретичні ідеї можливості лібералізації торгівлі та створення зон вільної 

торгівлі; 2) середина XIX ст. - початок Першої світової війни, коли були укладені 

перші міждержавні угоди про лібералізацію торгівлі окремими товарами; 3) 

1918–1939 рр., коли на основі зон вільної торгівлі почали утворюватися нові 

інтеграційні економічні блоки з великим обсягом правового регулювання; 4) з 

1945 р. до середини 1980-х рр., коли була утворена універсальна основа 

правового регулювання створення та діяльності зон вільної торгівлі зі значним 

зростанням кількості зон вільної торгівлі; 5) із середини 1980-х рр. і по 

теперішній час, який характеризується створенням поглиблених та всеосяжних 

зон вільної торгівлі. 

2. За результатами дослідження встановлено, що «зона вільної торгівлі» є 

об’єднанням двох чи більше митних територій з метою сприяння торгівлі 

товарами та/або послугами, між членами якого знижуються практично до нуля 

митні ставки та митні збори й усуваються інші торговельні обмеження, несумісні 

з правилами ГАТТ, щодо основної частини взаємної торгівлі стосовно товарів, 

які походять із таких територій, а у взаємній торгівлі послугами між якими не 

допускається або істотно усувається дискримінація у значній кількості секторів 
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послуг. 

3. На підставі аналізу договорів про створення зон вільної торгівлі 

запропоновано класифікацію за способом їхньої організації: 1) договори, що 

передбачають створення зони вільної торгівлі між двома або більше державами; 

2) договори, що створюють зону вільної торгівлі між державою й інтеграційним 

об’єднанням; 3) договори про створення зони вільної торгівлі в межах спільного 

ринку, який об’єднав у собі цю зону вільної торгівлі й економічний союз. 

Доведено, що чим вищим є рівень інтеграції, тим більше аспектів стає предметом 

договору, створюється більше інституційних органів та детальніше прописується 

механізм урегулювання спорів. 

4. Основними особливостями сучасних міжнародних договорів про 

створення зон вільної торгівлі визначено: поєднання політики вільної торгівлі й 

елементів політики протекціонізму; залежність складності організації суб’єктів, 

що є учасниками договорів про зони вільної торгівлі, та кількості і повноважень 

органів, які створюються угодою; залежність нормативно-правової бази та 

механізму розв’язання спорів від способу організації зони вільної торгівлі, 

співвідношення правової системи об’єднання і правил СОТ та національних 

правових систем його держав-членів. 

5. Європейський Союз у своїх договорах про зони вільної торгівлі 

максимально поглиблює взаємні зобов’язання сторін порівняно із 

зобов’язаннями, які випливають з їхнього членства в СОТ, тенденція до чого 

особливо спостерігається в останні роки. Практика ЄС доводить, що під зоною 

вільної торгівлі розуміється значно вищий рівень інтеграції, ніж класичний 

підхід, відображений в універсальному міжнародному праві, зокрема праві СОТ, 

а саме поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі. Такий підхід до створення 

та функціонування зон вільної торгівлі визначено як європейський. 

6. Договори про зони вільної торгівлі за участю США характеризуються 

однотипністю та моноцентричністю, за змістом відповідають загальним 

зобов’язанням держав-членів у межах СОТ, з особливою увагою на 

запровадженні жорстких умов конкуренції та протекціоністських заходів щодо 

компаній із третіх країн, забезпеченні ефективного захисту прав інтелектуальної 
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власності та створенні ефективного механізму врегулювання підприємницьких 

спорів. Такий підхід до створення та функціонування зон вільної торгівлі 

визначено як американський. 

7. Між європейським та американським підходами загалом і відбувається 

розвиток сучасних міжнародних договорів про зони вільної торгівлі. З 

досліджених держав Японія, Ізраїль, Канада переважно сповідують підхід США, 

Індія сповідує як підхід США, так і підхід ЄС у різних угодах, а європейські 

держави загалом сповідують підхід ЄС. Вибір підходу залишається на розсуд 

економічно потужнішої сторони договору про зону вільної торгівлі. Одним із 

небагатьох прикладів серединного підходу є Угода про економічне партнерство 

між ЄС та Японією. 

8. Договірна практика України в частині укладання угод про вільну торгівлю 

характеризується безсистемністю, двосторонні та багатосторонні угоди часто 

дублюють одна одну. У межах СНД Україна є учасницею багатосторонньої 

Угоди про вільну торгівлю СНД, додатково укладеної Угоди про створення зони 

вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ та двосторонніх договорів 

із державами-членами СНД. Так само й інші угоди про вільну торгівлю 

ґрунтуються на різних базових документах.  

9. Істотними умовами договорів про функціонування зон вільної торгівлі 

визначено: предмет регулювання, тобто, торгівлі чим саме (лише товарами або 

товарами і послугами, якими саме товарами тощо) стосується лібералізація та які 

аспекти цієї торгівлі ще потребують врегулювання, як то товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності, правила визначення країни походження товарів 

та принцип застосування непрямих податків, співвідношення юридичної сили 

положень такого договору із правом СОТ, інституційну структуру подальшого 

співробітництва і механізм розв’язання спорів, які можуть виникнути на підставі 

цього договору. Із цих основоположних питань договірна практика України не є 

однозначною. На основі проведеного дослідження вважаємо доцільним 

зазначення в угодах України про вільну торгівлю положення про стягнення 

непрямих податків за місцем призначення товарів, уніфікованих правил 

визначення країни походження товарів, укладання протоколу про вилучення з 
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режиму вільної торгівлі із зазначенням термінів поетапного скасування цих 

вилучень та недопущення відсилань до норм національного права. 

10. У договірній практиці України фактично сформувалися два шляхи 

створення багатосторонніх зон вільної торгівлі: перший – укладання 

багатосторонньої угоди про зону вільної торгівлі; другий – укладання низки 

двосторонніх угод про вільну торгівлю з державами регіону. Особливістю 

України є те, що в межах СНД були застосовані обидва ці підходи. 

11. Конкретність зобов’язань не є головним аспектом успішності дії 

договору про зону вільної торгівлі. Незважаючи на той факт, що тексти багатьох 

угод є подібними, в тому числі і договорів за участю України, практика їхнього 

застосування не є однаковою. Тексти угод про вільну торгівлю містять багато 

декларативних положень та положень, що потребують подальшої конкретизації. 

Водночас практично в кожній угоді містяться положення, що є чіткими, 

однозначними та можуть бути запозичені для внесення до інших угод. 

12. Більшість угод про вільну торгівлю, укладених Україною, відображають 

американський підхід, і лише три угоди про вільну торгівлю (з ЄС, Чорногорією 

та державами ЄАВТ) містять положення про торгівлю послугами. Після вступу 

України до СОТ угоди про вільну торгівлі, укладені Україною, змінились якісно, 

запозичивши європейський підхід. Водночас остання підписана Україною угода 

про зону вільної торгівлі з Ізраїлем прямо відображає американський підхід, що 

свідчить про те, що тип договору залежить від економічно потужнішої сторони. 

13. Договірна практика України в частині зон вільної торгівлі підтверджує 

той факт, що механізм урегулювання суперечок у межах СОТ залишається 

основним форумом для розгляду торговельних суперечок, оскільки жодного 

спору в рамках механізмів, передбачених угодами, розглянуто не було, а, 

наприклад, спори із державами – сторонами Договору про зону вільної торгівлі 

СНД (Вірменія, Молдова та Російська Федерація) були ініційовані не в межах 

механізмів, передбачених договором, а в межах СОТ, незважаючи на коротший 

термін розв’язання спору в рамках угод. 
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Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи викладено також 

у виступах на таких наукових конференціях, як:  

- Науково-теоретична конференція аспірантів і студентів Інституту 

міжнародних відносин «Актуальні проблеми міжнародних відносин» у травні 

1998 р. (тези опубліковано); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Систематизація 

законодавства в Україні: проблеми теорії і практики» в Інституті законодавства 

Верховної Ради України у жовтні 1999 р.; 

- Науково-теоретична конференція аспірантів і студентів Інституту 

міжнародних відносин «Актуальні проблеми міжнародних відносин» у жовтні 

2001 р. (тези опубліковано); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки і 

практики міжнародного права» в червні 2018 р. 

- Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра 

Задорожнього в червні 2018 р. (тези опубліковано). 

 


