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 У жовтні-листопаді 2016 року Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій проведено другу хвилю
опитування українських експортерів та імпортерів в рамках
проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»

 Мета дослідження:

 оцінка впливу змін в політиці та практиці органів влади та
регуляторного середовища щодо сприяння та спрощення
процедур торгівлі,

 оцінка рівні залучення бізнесу до діалогу з владою у сфері
розробки заходів щодо сприяння торгівлі на національному та
регіональному рівнях

 Польовий етап опитування проведено компанією GfK Україна та
Луганською регіональною ТПП

Опитування: ключові факти

Проект фінансується 

Європейським Союзом
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 Було опитано 1044 підприємства у 25 регіонах України (зокрема,
58 у Дніпропетровській області). Опитування не проводилось у АР
Крим та м. Севастополь

 Представлені сектори: 59% – промисловість, 24% – оптова
торгівля, решта – інші сектори (сільське господарство тощо)

 28% опитаних – лише експортери, 26% – лише імпортери, 46%
здійснюють експорт та імпорт

Опис респондентів

Проект фінансується 

Європейським Союзом

 23% – мікропідприємства (до 
10 працівників),

 31% - малі (11-50),

 23% - середні (51-250),

 23% – великі (більш, ніж 250 
працівників)
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 27% респондентів серед підприємств-експортерів особисто
стикалися із перешкодами при здійсненні експорту  

Перешкоди для експорту 

Проект фінансується 

Європейським Союзом
* Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей

5%

8%

9%

10%

10%

10%

12%

14%

14%

21%

21%

22%

23%

24%

26%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Корупцiя на митниці

Складнiсть одержання ліцензiй

Складнiсть вимог технiчного, санiтар. та фiтосанітар. регулювання

Непередбачуванiсть полiтики торговельних партнерiв України

Недосконалiсть судової системи, що ускладнює механiзм захисту

Високий рiвень податкового тягаря

Полiтика податкової iнспекцiї: бюрократизацiя, непрозорiсть

Тривале очiкування оформлення експорту на митниці

Неповернення ПДВ

Вiдсутнiсть спрощених правил визначення походження товару

Значний рiвень бюрократизацiї на митницi 

Велика кiлькiсть дозвiльних документiв для експорту

Неефективний чи (i) непрозорий механiзм вiдшкодування ПДВ

Несприятливе валютне регулювання

Недостатнiй рiвень якостi транспортної iнфраструктури

Непередбачуванiсть торговельної полiтики України

Основні перешкоди для експорту
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 35% респондентів серед підприємств-імпортерів особисто
стикалися із перешкодами при здійсненні імпорту

Перешкоди для імпорту

Проект фінансується 

Європейським Союзом

* Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей
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 19% опитаних повідомили, що мали досвід проходження 
митних процедур через «єдине вікно». 

 Серед решти: 

▫ 27% повідомили, що не мали такого досвіду;

▫ 50% підприємств працюють через митних брокерів.

Проходження «єдиного вікна»

на митниці

Проект фінансується 

Європейським Союзом
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 Тривалість: 

▫ Серед респондентів, які мали досвід проходження митних процедур
через «єдине вікно», 42% заявили, що митні процедури тривають до
4 годин.

▫ 51% вважають, що «єдине вікно» не обмежує тривалості
проходження процедур 4-ма годинами.

▫ 7% не змогли відповісти (не знають).

 Принцип «мовчазної згоди» при проходженні «єдиного вікна»:

▫ Серед респондентів, які мали досвід проходження митних процедур
через «єдине вікно», 32% вважають, що принцип «мовчазної згоди»
виконується.

▫ 28% вважають, що цей принцип не виконується.

▫ 40% не знають.

Оцінка роботи «єдиного вікна»

на митниці

Проект фінансується 

Європейським Союзом
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 Більш, ніж половина респондентів, які проходили митні 
процедури через «єдине вікно», повідомили, що подавали 
лише електронні документи.

 37% подавали як електронні, так і паперові документи.

Проходження «єдиного вікна» 

на митниці

Проект фінансується 

Європейським Союзом
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