Структура СОТ
Усі країни-члени СОТ беруть участь у роботі всіх Рад, комітетів тощо за винятком Апеляційного органу, Органу врегулювання суперечок, та комітетів
багатосторонніх угод з обмеженою кількістю учасників.
Конференція Міністрів
Генеральна рада як
Орган врегулювання
суперечок

Генеральна Рада

Генеральна рада як
Орган по огляду
торговельної політики

Раунд "Доха – Розвиток":
Комітет з питань торговельних
переговорів та його органи

Комітет з питань
торговельних
переговорів

Апеляційний орган
Групи експертів

Комітети з питань
Торгівлі та навколишнього середовища
Торгівлі та розвитку
Підкомітет з питань
найменш розвинених країн
Регіональних торговельних угод
Обмежень, пов’язаних з платіжним
балансом
Бюджету, фінансування та управління

Робочі комісії
по приєднанню

Робочі групи з питань
Торгівлі, заборгованості та фінансів
Торгівлі та передачі технологій

(Неактивні:

Взаємозв’язку між торгівлею та
інвестиціями
(Взаємодії між торгівлею та
конкурентною політикою
(Прозорості у державних закупівлях)

Рада з торгівлі
товарами

Рада з торговельних
аспектів прав
інтелектуальної
власності

Комітети з питань
Доступу на ринки
Сільського господарства
Санітарних та фітосанітарних заходів
Технічних бар’єрів у торгівлі
Субсидій та компенсаційних заходів
Антидемпінгової практики
Митної оцінки
Правил походження
Імпортного ліцензування
Пов’язаних з торгівлею інвестиційних
заходів
Захисних заходів

Робочі групи з питань
Державних торговельних підприємств

Багатостороння угода з
обмеженою кількістю учасників
Комітет з питань угоди про
інформаційні технології

Рада з торгівлі
послугами

Комітети з питань
Торгівлі фінансовими послугами
Специфічних зобов’язань

Робочі групи з питань
Внутрішнього регулювання
Правил ГАТС

Спеціальні засідання
Ради з послуг
Ради з ТРІПС
Органу врегулювання суперечок
Комітету з сільського господарства
Підкомітету з бавовни
Комітету з торгівлі та розвитку
Комітету з торгівлі та
навколишнього середовища
Переговірні групи з питань
Доступу на ринки
Правил
Сприяння торгівлі

Багатосторонні угоди з
обмеженою кількістю учасників
Комітет з торгівлі цивільною
авіатехнікою
Комітет з державних закупівель

Звітують Генеральній Раді
Звітують Органу врегулювання суперечок
Комітети багатосторонніх угод інформують Генеральну Раду або Раду з торгівлі товарами щодо своєї діяльності, хоча ці угоди не підписані усіма країнами-членами СОТ
Комітет з питань торгівельних переговорів звітує Генеральній Раді

Генеральна Рада також виконує функції Органу по огляду торговельної політики та Органу врегулювання суперечок

