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Економічний успіх будь-якої країни світу базується на зовнішній 
торгівлі. Ще жодна країна не спромоглася створити здорову економіку, 
ізолювавши себе від світової економічної системи. Міжнародна торгівля 
відкриває безліч переваг, що стимулюють економічне зростання. Завдяки 
торгівлі країни отримують можливість спеціалізуватися у кількох 
провідних сферах економіки, адже вони отримують можливість 
імпортувати ту продукцію, якої вони самі не виробляють. Крім того, 
торгівля сприяє розповсюдженню нових ідей і технологій. Коли в якійсь 
країні з’являється важливий винахід, міжнародні торговельні зв’язки 
розносять його по цілому світі. Сьогодні міжнародна торгівля є засобом, за 
допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати 
продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати обсяг 
виробництва. 

Серед нетарифних методів регулювання важливу роль відіграють 
приховані методи, які можна назвати методами прихованого 
протекціонізму. Їх є дуже багато, за деякими даними до кількох сотень. 
Але основними з них є:  

– внутрішні податки і збори – приховані методи торговельної 
політики, спрямовані на підвищення внутрішньої ціни імпортного товару і 
скорочення тим самим його конкурентноздатності на внутрішньому ринку; 

– політика в рамках державних закупівель – прихований метод 
торговельної політики, що вимагає від державних органів і підприємств 
купувати визначені товари тільки в національних фірм, навіть незважаючи 
на те, що ці товари можуть бути дорожче імпортних;  

– прихований метод торговельної політики держави, що 
законодавчо встановлює частку кінцевого продукту, що повинна бути 
зроблена національними виробниками, якщо такий продукт призначається 
для продажу на внутрішньому ринку;  

– технічні бар’єри – приховані методи торговельної політики, які 
виникають тому, що національні технічні, адміністративні та інші норми і 
правила, побудовані таким чином, щоб перешкоджати ввезенню товарів з-
за кордону; 

– встановлення мінімальних імпортних цін – передбачає суворе 
дотримання експортером рівня цін, установлених країною-імпортером; 

– імпортні податки – прикордонний податок, яким обкладаються 
товари при перетині митних кордонів конкретної країни;  

– валютні обмеження – регламентація операцій резидентів і 
нерезидентів з валютою і іншими валютними цінностями [1, с. 220]. 

Прикладом прихованого методу може стати «Сирний конфлікт з 
Росією». Україна має намір звернутися до Світової організації торгівлі, 
щоб та стала арбітром у розв’язанні конфлікту з Росією з приводу якості 



українських сирів. Адже після заборони ввезення українських сирів на 
територію Росії закупівля переробниками молока в українських селян 
катастрофічно впала. Україна має право скористатися допомогою СОТ, але 
Росія ще не є повноправним членом цієї організації, тому буде важко. 
Українська сторона розраховує, що переговори з Росією перейдуть з 
політичної площини у прагматичну. Це може стати іміджевим кроком 
України, що вона більше не чекає покірно, доки росіяни самі усунуть всі 
претензії, а домагається вирішення конфлікту цивілізовано. 

Таким чином, стає очевидним, що приховані види торговельних 
обмежень використовуються у випадку невідповідності імпортних товарів 
обов’язковим стандартам якості, охорони здоров’я і безпеки, що 
застосовуються до аналогічних вітчизняних товарів, невідповідності 
сільськогосподарських продуктів санітарним і фітосанітарним нормам, що 
може негативно вплинути на споживачів і навколишнє середовище. 
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