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Аналітична записка

Cтан та проблеми імплементації в Україні
положень Угоди СОТ про спрощення 
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Список термінів та скорочень: 

НРК – найменш розвинуті країни 

СОТ - Світова організація торгівлі 

УСПТ (або Угода) - Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі 
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1. Огляд положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі. 

Вступ. 

Угода зі спрощення процедур торгівлі (УСПТ) була узгоджена країнами-членами СОТ у грудні 

2013 року на Міністерській конференції, що проходила на острові Балі. УСПТ набрала чинності 

22 лютого 2017 року після того, як 2/3 зі 164 країн-членів СОТ ратифікували її і повідомили СОТ 

про прийняття відповідного Протоколу. 

УСПТ містить положення щодо переміщення, митного оформлення, випуску та транзиту 

товарів і встановлює заходи для ефективної співпраці між митними та іншими суміжними 

органами з питань спрощення процедур торгівлі та дотримання митних правил. Також УСПТ 

містить положення про технічну допомогу і зміцнення потенціалу у сфері спрощення процедур 

торгівлі. Реалізація норм Угоди сприятиме підвищенню прозорості митних процедур, 

можливості більш ефективної участі виробників із різних країн у глобальних виробничо-

збутових ланцюжках, а також зменшенню масштабів корупції. 

За прогнозами експертів СОТ, повна реалізація норм УСПТ мала б скоротити торговельні 

витрати її учасників у середньому на 14,3%1. Крім того, її реалізація сприятиме зменшенню 

часу, необхідного для імпорту товарів більш ніж на півтора дня, а для експорту товарів майже 

на 2 дні або на 47% та 91% відповідно. Також очікується, що Угода допоможе новим компаніям 

почати здійснювати експорт. Особливий ефект від дії Угоди очікується для країн, що 

розвиваються, та найменш розвинутих країн (НРК). 

Важливою особливістю Угоди є можливість її поступового виконання. В УСПТ містяться норми 

про спеціальний і диференційований режими. Вони дозволяють країнам, що розвиваються, та 

НРК визначати строки виконання тих чи інших положень Угоди на свій розсуд, а також 

визначати ті норми, які будуть виконуватися тільки після отримання відповідної технічної 

допомоги. 

Отже, усі зобов’язання в рамках УСПТ поділено на три категорії, в залежності від строків їх 

виконання. 

Категорія А: положення, які учасник виконає з моменту набрання чинності Угодою (або у 

випадку з найменш розвинутою країною - протягом року після набрання Угодою чинності).  

Категорія В: положення, які учасник буде виконувати після перехідного періоду після 

набрання чинності Угодою.  

Категорія С: положення, які країни-члени виконають до певної дати після закінчення 

перехідного періоду, що слідує після набрання чинності Угодою і який вимагає отримання 

допомоги та підтримки для нарощування потенціалу. 

Для використання можливості поступового виконання положень УСПТ кожна країна-член СОТ 

має класифікувати відповідні норми цієї Угоди для себе і нотифікувати інші країни-члени СОТ 

про етапи її реалізації. 

                                                           
1 https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tfa_factsheet2017_e.pdf 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tfa_factsheet2017_e.pdf
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Слід зауважити, що розвинуті країни взяли на себе зобов’язання застосовувати основні 

частини УСПТ із моменту набрання чинності Угодою. Станом на кінець лютого 2019 року 114 

країн надали нотифікації категорії А, 75 країн нотифікували щодо категорій B та C. 

У цій роботі ми проаналізуємо деякі аспекти і проблеми, пов’язані з імплементацією Україною 

окремих положень УСПТ та в цілому оцінимо стан виконання цієї Угоди.  

2. Стан виконання УСПТ у світі. 
За даними Секретаріату СОТ, заходи щодо спрощення процедур торгівлі реалізуються в 

більшості членів СОТ, але цей процес є поступовим. У різних країнах процес реалізується з 

різною швидкістю і з акцентом на різні сфери. Перші покращення зафіксовані в таких сферах, 

як автоматизація і спрощення митних процедур, а також взаємодія з громадськістю. Але 

залишається проблематичним питання щодо співробітництва внутрішніх (національних) і 

міжнародних агенцій. 

Загальний рівень виконання зобов’язань у рамках УСПТ у світі становить близько 62%. Рівень 

виконання УСПТ конкретною країною взаємопов’язаний із рівнем її економічного розвитку. 

Зокрема, розвинуті країни нотифікували про 100% виконання зобов’язань у рамках УСПТ, у той 

час як країни, що розвиваються, та НРК передбачили для себе перехідні періоди для 

виконання певних зобов’язань. Це вплинуло на загальний рівень імплементації УСПТ у світі. 

Варто розуміти, що наведений на рисунку 1 показник побудований за формальною ознакою, 

яка основана на відповідних нотифікаціях членів СОТ про готовність виконувати ті чи інші 

положення УСПТ. Тобто, реальний стан виконання цих зобов’язань може не відповідати 

задекларованому. 

Варто зазначити, що відповідно до Статті 20.1 УСПТ протягом двох років із моменту набрання 

чинності Угодою правила та процедури вирішення суперечок у рамках СОТ не застосовуються 

до врегулювання суперечок з країною, що розвивається, стосовно будь-якого положення, 

віднесеного цією країною до категорії А. Подібні перехідні періоди передбачені і щодо інших 

зобов’язань країн-членів, що розвиваються, та НРК. Це дає можливість країнам мати певні 

перехідні періоди для повноцінної імплементації відповідних зобов’язань. Отже, це не 

дозволяє використання передбачених інструментів СОТ для впливу на вказані країни. 

Стан виконання УСПТ за рівнем економічного розвитку країн наведено на рисунку 1: 
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Рисунок 12 Рівень імплементації положень УСПТ у світі 

 

На мапі (див. рисунок 2) наведено ступінь імплементації УСПТ різними країнами світу. Ступінь 

виконання УСПТ відображено різними відтінками зеленого кольору: від найменш світлого 

відтінка (виконання 0-20%) до найбільш темного відтінка зеленого кольору ( виконання 100%). 

Мапа основана на нотифікаціях країн щодо готовності виконувати положення УСПТ. Бачимо, 

що країни-члени ЄС, США, Канада, Мексика, Австралія, Туреччина, Саудівська Аравія та 

Російська Федерація повідомили про готовність виконувати всі зобов’язання в рамках УСПТ із 

моменту набрання Угодою чинності. Інші країни виконують положення УСПТ поступово. Отже, 

наведена мапа дає можливість порівняти стан виконання УСПТ різними країнами. 

Рисунок 23 Ступінь імплементації УСПТ різними країнами світу (інтерактивна карта відкривається за 

посиланням) 

 

Висновок: загальний рівень виконання зобов’язань у рамках УСПТ у світі становить близько 

62%. Рівень виконання положень Угоди прямо залежить від економічного розвитку країни. 

Положення щодо автоматизації і спрощення митних процедур, а також взаємодії з 

громадськістю виконуються більш швидкими темпами в порівнянні з іншими  нормами Угоди. 

                                                           
2 https://www.tfadatabase.org/implementation/commitments-by-grouping 
3 https://www.tfadatabase.org/implementation/progress/map 

https://www.tfadatabase.org/implementation/commitments-by-grouping
https://www.tfadatabase.org/implementation/progress/map
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3. Стан виконання УСПТ Україною. 
14 серпня 2014 року Україна нотифікувала Секретаріат СОТ (нотифікація WT/PCTF/N/UKR/1) 

щодо зобов'язань категорії А, які Україна зобов’язалася виконувати з моменту набрання 

чинності УСПТ. До цієї категорії було віднесено норми із 12-ти статей Угоди (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1. зобов'язань категорії А” в рамках УСПТ. 

Положення УСПТ, які 

чинні для України з 

моменту набрання 

чинності Угоди 

“Категорія A” 

Найменування / опис 

Стаття 1.1 Опублікування 

Стаття 1.2  Інформація, доступна через Інтернет 

Стаття 7.1 Обробка документів до прибуття товару 

Стаття 7.4 Управління ризиками 

Стаття 7.7 Заходи зі спрощення процедур торгівлі для уповноважених операторів 

Стаття 7.8 Термінові відправлення 

Стаття 7.9 Товари, що швидко псуються 

Стаття 8 Співробітництво між органами контролю на кордоні 

Стаття 9 Переміщення товарів, призначених для імпорту, під митним контролем 

Стаття 10.8 Товари, недопущені до ввезення 

Стаття 10.9 Тимчасове ввезення товарів та їх переробка на митній території і поза її межами 

Стаття 11 Свобода транзиту 

22 травня 2018 року Україна нотифікувала Секретаріат СОТ (нотифікація G/TFA/N/UKR/1) щодо 

строків  виконання положень УСПТ категорії В (див. Табл. 2): 

Таблиця 2. Терміни реалізації зобов’язань України “категорії В” у рамках УСПТ. 

Положення 

УСПТ 

“Категорії В” 

Найменування / опис 
Орієнтовний 

термін 

реалізації 

Кінцевий термін 

реалізації 

Стаття 1.3 Інформаційні пункти 28 лютого 2019 28 лютого 2019 

Стаття 1.4  Повідомлення 28 лютого 2019 28 лютого 2019 

Стаття 2.1 Можливість надання коментарів та інформування до 

набрання чинності  

28 лютого 2019 28 лютого 2019 

Стаття 2.2 Консультації  28 лютого 2019 28 лютого 2019 

Стаття 4 Процедури оскарження або перегляду 31 грудня 2020 31 грудня 2020 

Стаття 6.3 Штрафні санкції 31 грудня 2020 31 грудня 2020 

Статті  
7.4.1-7.4.2 

Управління ризиками 
31 грудня 2018 31 грудня 2018 

Статті  
7.9.1-7.9.2 

Товари, що швидко псуються 
31 грудня 2019 31 грудня 2019 

Стаття 10.1 Формальності та вимоги до документації 31 грудня 2020 31 грудня 2021 

Стаття 10.2 Прийняття копій 31 грудня 2019 31 грудня 2019 

Стаття 10.3 Використання міжнародних стандартів 31 грудня 2018 31 грудня2019 

Стаття 10.5 Передвідвантажувальна інспекція 31 грудня 2019 31 грудня 2019 

Стаття 10.6 Використання митних брокерів 31 грудня 2019 31 грудня 2019 

Стаття 10.7 Єдині процедури на кордоні та уніфіковані вимоги до 

документації 

31 грудня 2021 31 грудня 2021 

Стаття 10.8.2 Товари, недопущені до ввезення 31 грудня 2020 31 грудня 2020 
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Цією ж нотифікацією було поінформовано щодо графіка виконання Україною положень УСПТ, 

віднесених до категорії С, та необхідності отримання допомоги і підтримки в реалізації цих 

зобов’язань (див. Табл. 3). 

 

Таблиця 3. Терміни реалізації зобов’язань України “категорії С” у рамках УСПТ. 

Положення 

УСПТ 

“Категорії С” 

Найменування / опис 
Орієнтовний 

термін 
реалізації 

Кінцевий термін 
реалізації 

Необхідність 
допомоги для 

реалізації 

Стаття 3. Попередні рішення 

Статті 3.1-3.8 Строки видання попередніх рішень. 
Обов’язковість попередніх рішень. Правила 
опублікування та обов’язковість попередніх 
рішень 

31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 3.9(a)(i) Визначення та сфера застосування попередніх  
рішень 

31 грудня 2019 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 3.9(a)(ii) Предмет видання попередніх рішень щодо 
 тарифної класифікації товару;  
 походження товару 

30 червня 2020 Буде визначено в 
майбутньому + 

Статті 3.9(b)-(d) Предмет видання попередніх рішень щодо 
визначення митної вартості відповідно до 

конкретних обставин; 
зниження або звільнення від митних зборів; 
застосування квот, інше 

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 5. Інші заходи щодо посилення неупередженості, недискримінації та прозорості 

Стаття 5.1 Повідомлення про посилення контролю або 
інспектування 

31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 5.2 Затримання 31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 5.3 Процедури лабораторних досліджень 28 лютого 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 6.  Правила щодо зборів і платежів, які застосовуються до імпортування та експортування або у зв’язку з ними 
та штрафи  

Стаття 6.1 Загальні правила щодо зборів і платежів, які 
застосовуються до імпортування або 
експортування або у зв’язку з ними 

31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 6.2 Спеціальні правила щодо зборів і платежів, які 
застосовуються чи пов’язані із імпортуванням 
або експортуванням 

31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

+ 

Стаття 7. Випуск і митне очищення товарів 

Стаття 7.2 Електронні платежі 31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Стаття 7.3 Відокремлення випуску від остаточного 
визначення розміру мит, податків, зборів і 
платежів 

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Стаття 7.4.3 Відокремлення випуску від остаточного 
визначення розміру мит, податків, зборів і 
платежів 

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Стаття 7.5 Аудит після митного очищення 31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Стаття 7.6 Встановлення та опублікування середнього 
часу випуску  

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Стаття 10. Формальності, пов’язані з імпортуванням, експортуванням і транзитом 
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Положення 

УСПТ 

“Категорії С” 

Найменування / опис 
Орієнтовний 

термін 
реалізації 

Кінцевий термін 
реалізації 

Необхідність 
допомоги для 

реалізації 

Стаття 10.4 Єдине вікно 31 грудня 2020 Буде 
визначено в 

майбутньому 

 

Стаття 11. Свобода транзиту 

Статті 11.3-11.8  Члени не прагнуть, не вживають та не 
застосовують добровільні обмеження або 
інші подібні заходи щодо транзитного руху 

 Надання транзитній продукції режиму 
не менш сприятливого ніж той, який би 
надавався власній продукції при 
переміщенні через свою територію 

 Надання транзитному руху фізично 
відокремлених об’єктів інфраструктури 

 Формальності, вимоги до документації 
та митний контроль, пов’язані з транзитним 
рухом, не повинні бути більш обтяжливими 
ніж це є необхідним 

 Відсутність додаткових митних 
платежів і невиправданих затримок 

 Не застосовування технічних 
регламентів і процедур з оцінки відповідності 
до транзитних товарів 

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

  

Стаття 11.10 Як тільки транзит прибув на митницю, митниця 
без зволікань припиняє операцію транзиту в 
разі виконання вимог, що стосуються транзиту 

31 грудня 2020 Буде визначено в 
майбутньому 

  

Стаття 12. Митне співробітництво 

 Заходи, що сприяють дотриманню вимог і співробітництву 

 Обмін інформацією 

 Перевірка 

 Запит 

 Захист і конфіденційність 

 Надання інформації 

 Відкладання або відмова у задоволенні запиту 

 Взаємність 

 Адміністративний тягар 

 Обмеження 

 тощо. 

31 грудня 2021 Буде визначено в 
майбутньому 

 

Висновок. З моменту набрання чинності УСПТ Україна зобов’язалася виконувати значну 

частину положень Угоди. Україна обрала для “категорії А” саме ті положення, про які зможе 

прозвітувати щодо їх вчасного виконання. Водночас, більш значна частина зобов’язань 

“категорії В” має виконуватися Україною з початку 2020 року. Ще частина найскладніших для 

України зобов’язань очікуватиме на технічну допомогу в їх імплементації. 

 

4 Виконання Україною положень УСПТ категорії А. 

Як було зазначено, Україна взяла на себе зобов’язання з моменту набрання чинності УСПТ 

забезпечити виконання положень із 12 статей Угоди. Окремі статті нотифіковані не повністю, 

а окремими частинами. Ці зобов’язання умовно можна розділити на декілька груп  залежно 

від стану їх імплементації та виконання (див. табл. 4).  



 

11 
 

 

Таблиця 4. Перелік і короткий зміст зобов’язань України “категорії А” у рамках УСПТ. 

Положення УСПТ, 

“Категорії А” 
Найменування / опис 

Стан 

імплементації 

Стаття 1.1 Щодо опублікування. Стосується зобов’язань щодо невідкладної 

публікації інформації щодо процедур 

імпорту/експорту/транзиту, у т. ч. необхідних для цього 

документів; чинних ставок мит та податків, зборів та інших 

платежів, правил класифікації, оскарження рішень, штрафних 

санкцій та інших процедур, пов’язаних з переміщенням товарів 

через митний кордон. 

“Так” 

Стаття 1.2  Щодо інформації, доступної через мережу Інтернет, то 

мається на увазі, що кожна сторона забезпечує доступ та 

оновлює, наскільки це можливо та необхідно, інформацію щодо 

опису своїх процедур імпорту/експорту/транзиту, у т. ч. 

процедур оскарження чи перегляду, а також розміщує відповідні 

форми та документи; надає контактні дані свого 

інформаційного пункту (пунктів). 

Частково ”Так” 

Стаття 7.1 Обробка документів до прибуття товару означає можливість 

подавати документацію, яка стосується імпорту, та іншу 

необхідну інформацію до прибуття товарів з метою 

прискорення випуску товарів після їхнього прибуття. 

Частково “Так” 

Стаття 7.4 

(7.4.1-7.4.3) 

Запровадження систем управління ризиками, які дозволять 

уникати самовільної чи невиправданої дискримінації або 

прихованих обмежень для міжнародної торгівлі. 

“Так” 

Стаття 7.7 Заходи зі спрощення процедур торгівлі для уповноважених 

операторів, пов’язаних з формальностями і процедурами 

імпорту, експорту або транзиту, для операторів, які 

відповідають встановленим критеріям. 

“Ні” 

Стаття 7.8 Термінові відправлення стосується можливості прискореного 

випуску принаймні тих товарів, які ввозяться через вантажні 

комплекси аеропортів, для осіб, які звертаються за наданням 

такого режиму, зі збереженням при цьому митного контролю. 

“Так” 

Стаття 7.9 Забезпечення випуску товарів, що швидко псуються при 

звичайних обставинах у найкоротший строк, при особливих 

обставинах або за необхідності, - поза робочим часом митних та 

інших відповідних установ. Також при плануванні будь-яких 

перевірок товарів, що швидко псуються, надається належний 

пріоритет. 

“Так” 

Стаття 8 Сторони забезпечують співробітництво між органами 

контролю на кордоні з метою узгодження спільних дій, 

спрямованих на спрощення процедур торгівлі, яке може 

включати узгодження робочих днів і годин; узгодження 

формальностей; створення і використання спільних об’єктів; 

спільний контроль, запровадження контролю на кордоні за 

принципом “однієї зупинки”. 

“Так” 

Стаття 9 Переміщення товарів, призначених для імпорту, під митним 

контролем стосується можливості кожної країни-члена СОТ 

переміщувати в межах своєї території товари, призначені для 

імпорту, під митним контролем від митниці в пункті ввезення 

до іншої митниці, де такі товари будуть очищені. 

”Так” 
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Стаття 10.8 Товари, недопущені до ввезення, - стосується можливості  

імпортера переадресувати або повернути експортеру 

недопущені до ввезення товари. 

“Так” 

Стаття 10.9 Тимчасове ввезення товарів та їх переробка на митній 

території і поза її межами зі звільненням від сплати ввізного 

мита і податків, якщо такі товари ввозяться на митну 

територію для конкретних цілей і призначені для реекспорту 

протягом встановленого строку, без будь-яких змін, крім 

звичайної амортизації та зносу внаслідок їх використання. 

“Так” 

Стаття 11 

(11.3-11.8, 11.10) 

Свобода транзиту означає, що сторони не прагнуть, не 

вживають і не застосовують будь-які добровільні обмеження 

або будь-які інші подібні заходи щодо транзитного руху. 

Транзитному вантажу має надаватися режим не менш 

сприятливий ніж той, який би надавався аналогічній  

нетранзитній продукції. Транзитний вантаж не підлягає іншим 

додатковим перевіркам.  

“Так” 

 

У переважній більшості Україна виконує заявлені за категорією А зобов’язання в рамках УСПТ. 

Водночас, є низка зобов’язань, які Україна виконує частково. 

Під терміном “виконує частково або в неповному обсязі” маються на увазі випадки, коли 

відповідні зобов’язання закріплені в нормативних актах України, але відповідно до змісту та 

“духу” Угоди вважати ці зобов’язання такими, що повноцінно виконуються, не можна. 

Серед зобов’язань, які Україна нотифікувала за категорією «А» і мала б виконувати з моменту 

набрання чинності УСПТ тільки одне зобов’язання сьогодні однозначно не виконується. Мова 

йде про “Заходи зі спрощення процедур торгівлі для уповноважених операторів” (Стаття 7.7 

УСПТ), які, хоч і передбачені нормами Митного Кодексу України 2012 року, фактично не 

працюють. Також відсутня відповідна підзаконна нормативна база для реалізації цих 

положень. Декілька законопроектів, які були розроблені Урядом з метою врегулювання 

зазначеного питання, до цього часу не ухвалені Верховною Радою України4. А чинні норми 

Митного кодексу України щодо уповноважених економічних операторів не тільки не 

застосовуються, а й не відповідають ПВЗВТ України та ЄС5.  

До зобов’язань категорії А, які частково виконуються Україною та передбачені чинним 

українським законодавством, можна віднести положення щодо доступності інформації через 

Інтернет та обробку документів до прибуття товару. Наведені положення виконуються, але 

відповідні процедури потребують удосконалення. Зокрема, удосконалення потребує 

забезпечення доступу до інформації через Інтернет, доступність усіх наявних нормативних 

актів, а також опублікування текстів нормативних актів у сфері митного регулювання 

англійською мовою і на одному ресурсі. Необхідно спросити доступ до такої інформації, а 

також надати якомога більше доступної інформації англійською мовою.  

5 березня 2019 року Україна нотифікувала СОТ (нотифікація G/TFA/N/UKR/3 ) щодо основних 

ресурсів з інформацією з митних питань. Але відповідні  тексти не завжди викладені 

                                                           
4 Проект Закону України реєстр. номер 7473 від 29 грудня 2017 року «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань 
виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» 28.02.2019 року прийнято Верховною Радою України за основу. 
5 Повна та всеохоплююча Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС. 
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англійською мовою і, крім того, розміщуються як мінімум на трьох різних ресурсах  у мережі 

Інтернет. Це, звичайно, не дуже зручно для зарубіжних експортерів або імпортерів. 

Також, частково виконуються положення щодо обробки документів до прибуття товару 

(Стаття 7.1 УСПТ). Це положення регламентується статтею 259 Митного Кодексу України. Але 

виникає питання, який зміст вкладається в ці норми. З одного боку, система обробки 

документів до прибуття товару в Україні існує і функціонує. Але ця система немає завершеного 

вигляду, оскільки обробка документів до прибуття товару не впливає на процес перевірки 

такого товару після його безпосереднього надходження на митницю. Угода зазначає, що 

обробка документів до прибуття товару означає можливість подавати документацію, яка 

стосується імпорту, саме з метою прискорення випуску товарів після їх прибуття. Практика 

вказує, що наведене правило не виконується. 

Інші зобов’язання категорії “А” в цілому виконуються Україною. Водночас, у значній кількості 

випадків існує можливість щодо покращення відповідних процедур та їх наближення до духу 

УСПТ. Розглянемо ці зобов’язання. 

Зобов’язання щодо опублікування (Стаття 1.1) стосуються невідкладної публікації інформації. 

Україна виконує це положення і на систематичному рівні публікує всі прийняті нормативні 

акти, які стосуються в т. ч. митних питань. Наведені акти публікуються на інтернет-ресурсах та 

в друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також на 

ресурсах профільних міністерств та відомств. Водночас, є побажання щодо вдосконалення цієї 

системи. Так, слід звернути увагу на те, що значна частина профільних наказів, інструкцій 

часто-густо публікується на відомчих сайтах у розділах, які не завжди можуть знайти навіть 

носії української мови. Доступ до цієї інформації необхідно спростити. Звідси випливає і друге 

побажання, щодо необхідності створення окремого ресурсу з питань спрощення процедур 

торгівлі, який би об’єднав усю необхідну нормативно-правову базу і постійно оновлювався.  

Зобов’язання щодо запровадження систем управління ризиками (Стаття 7.4 (7.4.1-7.4.3). Ця 

система в Україні працює і постійно вдосконалюється. Зокрема, система управління ризиками, 

яка використовується під час митного контролю в Україні, впроваджується в роботі митних 

органів з 2005 року. З 2006 року в автоматизованій системі митного оформлення 

застосовується модуль автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, який 

забезпечує проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків у режимі реального часу, 

під час оформлення митних декларацій. Модулі автоматизованої системи аналізу та 

управління ризиками в наземних пунктах пропуску через державний кордон запроваджено в 

автоматизованій системі митного оформлення з 2012 — 2013 років. 

Положення Митного кодексу України щодо безпосереднього застосування системи 

управління ризиками відповідають стандартним правилам 6.3 і 6.4 Розділу 6 Загального 

додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Розділу 

4 Статті 7 Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ, положенням Митного кодексу Союзу 

щодо управління ризиками, прийнятого відповідно до Регламенту (ЄС) № 952/2013 

Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 року. 

У 2015 році Міністерством фінансів України затверджено Порядок здійснення аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та 
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обсягів митного контролю6. 27 грудня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№ 978-р затверджено Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного 

контролю на період до 2022 року, основними напрямами реалізації якої є: здійснення 

інституційних змін; удосконалення підходів до управління митними ризиками; застосування 

таргетингу під час здійснення митного контролю найбільш ризикових зовнішньоекономічних 

транзакцій; впровадження системи автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання 

залежно від характеристик таких суб’єктів та історії їхньої діяльності під час проведення 

автоматизованого аналізу та оцінки ризиків; удосконалення підходів до проведення аналізу 

та оцінки ризиків під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості; 

створення комплексної автоматизованої системи моніторингу застосування системи 

управління ризиками; використання додаткових механізмів верифікації результатів митного 

контролю, у тому числі шляхом застосування засобів фіксації виконання митних 

формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками; 

створення бази даних ризиків; забезпечення розвитку інформаційних технологій; 

забезпечення розвитку людських ресурсів. 

Україна проводить постійну роботу щодо вдосконалення функціонування системи управління 

ризиками на митниці. У цілому можна зробити висновок щодо достатності реалізованих 

формальних та нормативних заходів для забезпечення виконання Україною відповідних  

зобов’язань. Водночас, практичне застосування системи управління ризиками на митниці 

потребує вдосконалення. Застосування цієї системи має реально відображатися на якості 

митних операцій, які здійснюють суб’єкти ЗЕД і вони мають відчувати це. 

Зобов’язання щодо термінових відправлень (Стаття 7.8) стосується можливості прискореного 

випуску товарів, які ввозяться через вантажні комплекси аеропортів, для осіб, які звертаються 

за наданням такого режиму, зі збереженням при цьому митного контролю. Наведене 

положення виконується повноцінно. 

Забезпечення випуску товарів, що швидко псуються (Стаття 7.9). У цілому, випуск товарів, що 

швидко псуються в найкоротший строк або за виняткових обставин, - у поза робочий час 

забезпечується. Значне спрощення процедур у цій сфері пов’язано в т. ч. із імплементацією 

функціонування “єдиного вікна” на митниці, а також зі спрощенням окремих експортних 

процедур. У той же час, за свідченням підприємців, озвучених під час проведення 

різноманітних заходів у рамках реалізації проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, існують не 

поодинокі випадки затримки оформлення відповідної категорії товарів із різних, не завжди 

об’єктивних причин. Це вказує на необхідність  удосконалення окремих процедур випуску 

швидкопсувних товарів. 

Забезпечення співробітництва між органами контролю на кордоні (стаття 8). З одного боку, 

не можна стверджувати, що це положення Україною не виконується, Є декілька міжвідомчих 

угод про співпрацю митних служб, а також обмін відповідною інформацією. Але сутність УСПТ 

передбачає більш активне і глибоке використання інструментів міжнародного митного 

співробітництва, що безпосередньо впливатиме на прискорення митних процедур. Наразі 

потенціал такого співробітництва використовується недостатньо. Є очікування, що таке 

співробітництво має покращитися після створення Державної митної служби і відновлення 

міжнародного напрямку діяльності  цього органу. Також важливе вдосконалення координації 
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та співпраці на кордоні як серед українських відомств, так і між українськими відомствами та 

відомствами сусідніх країн. Важливо розширити співробітництво з метою встановлення однієї 

зупинки на кордоні та спільного використання об'єктів в основних пунктах перетину кордону. 

Зобов’язання щодо переміщення товарів, призначених для імпорту, під митним контролем 

(Стаття 9) Україною в цілому виконується і суттєві проблеми відсутні.  

Положення щодо товарів, недопущених до ввезення у країну (Стаття 10.8), стосується 

наданої імпортеру можливості переадресувати або повернути недопущені до ввезення товари 

експортеру або іншій визначеній експортером особі. У законодавстві немає заборон щодо 

повернення такого вантажу. Наприклад, у статті 42 Закону України “Про карантин рослин” 

зазначається, що, “якщо до вантажу неможливо застосувати фітосанітарні процедури, 

проведення яких дозволить ввезення об’єктів регулювання, центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, повідомляє про повернення 

вантажу іноземну національну організацію захисту рослин країни походження чи реекспорту 

та власника вантажу ”. Отже, відповідний вантаж фактично повертається експортеру. 

Водночас, відсутня прописана чітка послідовність кроків зазначеного механізму. 

Зобов’язання щодо можливості тимчасового ввезення товарів та їх переробка на митній 

території і поза її межами зі звільненням від сплати ввізного мита і податків (Стаття 10.9) 

виконуються Україною в повному обсязі. 

Зобов’язання щодо свободи транзиту (Стаття 11 (11.3-11.8, 11.10)) у цілому Україною 

виконується. Водночас, є питання щодо організації фізично відокремлених об’єктів 

інфраструктури, пов’язаних із транзитним рухом, яких не вистачає або вони відсутні. Також 

порушується питання щодо необхідності функціонування єдиного уповноваженого 

транзитного оператора.  

4. Висновки. 

1. Аналіз виконання зобов’язань України за категорією “А” свідчить про те, що в цілому 

більшість положень Україною виконується. 

2. Водночас, є низка зобов’язань, які виконуються частково, оскільки є нормативні акти, 

які передбачають їх виконання, але не діють на практиці. 

3. Зобов’язання України щодо спрощених уповноважених економічних операторів 

Україною не виконується. 

4. Процес імплементації УСПТ та спрощення процедур торгівлі є постійним, тому 

відповідне законодавство і процедури потребують постійного вдосконалення. 

5. Важливо на рівні Уряду ухвалити єдиний план заходів з імплементації Угоди СОТ про 

спрощення процедур торгівлі, який би визначав чіткі строки ухвалення необхідних 

нормативних актів та містив чіткі критерії виконання тих чи інших заходів. 

6. Необхідно запровадити постійний моніторинг виконання зобов’язань України в рамках 

УСПТ. 


