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 У м. Доха прийнято декларацію, у якій окремий розділ
присвячено питанням сприяння торгівлі і надано мандат на
проведення переговорів з питань сприяння торгівлі

 Текст Угоди схвалений під час 9-ої Конференції міністрів СОТ у
грудні 2013 року

 Протокол набуде чинності після виконання внутрішньодержавних
ратифікаційних процедур 2/3 членів СОТ

 4 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон
України № 745-VIII “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін
до Марракеської угоди про заснування Світової організації
торгівлі” (http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-

%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96/)

Угода СОТ 

про спрощення процедур 

торгівлі (УСПТ)

http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96/
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Згідно зі статтею 75 Сторони домовилися, що торговельне та
митне законодавство має бути стабільним та всеохоплюючим,
а процедури:

 пропорційними

 прозорими

 передбачуваними

 недискримінаційними

 об’єктивними

Стаття 83 Сторони створюють
Пiдкомітет з питань митного співробітництва

Угода про Асоціацію Україна – ЄС
Глава 5 Митні питання та сприяння торгівлі



4У чому особливості УСПТ?

Спрощення процедур 
торгівлі – сприяє торгівлі

Свобода транзиту 

Угода важлива для 
експортерів та імпортерів, 

так як покликана спростити 
процедури переміщення 

товарів через кордони

Поступове впровадження 
кожною країною-членом, 

норм Угоди в залежності від 
готовності їх виконувати 

Спрощення процедур 
торгівлі – сприяє торгівлі

Свобода транзиту 

Угода важлива для 
експортерів та імпортерів, 

так як покликана спростити 
процедури переміщення 

товарів через кордони

Поступове впровадження 
кожною країною-членом, 

норм Угоди в залежності від 
готовності їх виконувати 
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Розділ І

Положення щодо  спрощення процедур торгівлі та 
зобов’язань у цій сфері

(митне оформлення, транзит та доступ до інформації)

Розділ ІІ

Процедури надання певних гнучких режимів 
(спеціальний та диференційний) для країн, що 

розвиваються та НРК у контексті імплементації Угоди

Розділ ІІІ

Інституційні та заключні положення

(створення Національного комітету з питань спрощення 
процедур торгівлі)

Структура Угоди
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В Угоді:

Доступність 
інформації

!!!

Попередні рішення
Обробка документів 
до прибуття товару

Система 
“Єдиного вікна”

на кордоні
Свобода транзиту

Оскарження або 
перегляд

Уповноважений 
економічний 

оператор

Формальності 
імпорту, експорту і 

транзиту

Митне 
співробітництво
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 Відповідно до статті 23 Угоди кожна країна-член засновує
та/або підтримує роботу національного комітету з питань
спрощення процедур торгівлі або визначає наявний
механізм для сприяння як внутрішній координації, так і
імплементації положень Угоди.

Інституційні домовленості
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Прозорість та оскарження

 Публікація/Інтернет

 Інформаційні пункти

 Консультації

 Попередні рішення

 Право на оскарження

Експорт та імпорт
 Попередні рішення

 Управління ризиками

 Постаудит

 Публікація середнього часу випуску

 Уповноважені економічні оператори

 Система “єдиного вікна”

 Співпраця митних служб

 Перегляд формальностей та 
документів

 Відокремлення випуску товарів від 
митного оформлення

Окремі заходи, що спрощують 

процедури торгівлі

Транзит
 Обмеження на збори і платежі

 Використання гарантій

 Створення відповідних умов
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Принципи сприяння торгівлі
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Очікувані результати від 

імплементації Угоди

Збільшення обсягів торгівлі та зростання ВВП

Сприяння 
розвитку 

МСП

Інтеграція до 
глобальних 

ланцюгів 
створення 

доданої 
вартості

Зниження 
рівня 

корупції

Збільшення 
надходжень від 

митних 
платежів

Приріст 
іноземних 
інвестицій

Зниження 
витрат 
бізнесу

Диверсифі-
кація

експорту
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Висновки

Імплементація Угоди 
дозволить знизити 

торговельні витрати 
на 14,5%

Зростання 
обсягів 
торгівлі

Зростання 
ВВП
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