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Позиція України в міжнародних рейтингах 

Проект з торговельної 

політики 

 22 місце з 26 країн Центральної та Східної Європи та СНД           

• Сприяння торгівлі   

• 2015 0.94 

• 1.35   (макс. 2.0) 
ОЕСР 

• Міжнародна торгівля, 2015 

• 109 з 188 країн 

Світовий 
банк 
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Doing Business Індикатор – Міжнародна 

торгіля – 109 місце  
Україна 

Європа/ 
Середня 

Азія  
ОЕСР 

Час для експорту: Контроль на кордоні (години)  26 28 15 

Вартість експорту: Контроль на кордоні (USD) 
  

75 219 160 

Час для експорту:  Перевірка документів (години) 
  

96 31 5 

Вартість експорту: Перевірка документів (USD) 
  

292 144 36 

Час для імпорту: Контроль на кордоні (години) 
  

52 23 9 

Вартість імпорту: Контроль на кордоні (USD) 
  

100 202 123 

Час для імпорту:  Перевірка документів (години) 
  

168 27 4 

Вартість імпорту: Перевірка документів (USD) 
  

292 108 25 
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7 грудня 2013 року члени 
Світової організації торгівлі 

(СОТ)  завершили переговори 
щодо Угоди про спрощення 
процедур торгівлі ("УСПТ").  

На сьогоднішній день 52 
членів СОТ повідомили 
про ратифікацію УСПТ.  

Україна ратифікувала 
УСПТ 4 листопада 2015 

року  

Ратифікація та запровадження УСПТ:  

- покращення позиції України в рейтингах ОЕСР та дослідженні 

Світового банку "Ведення бізнесу"  

- позитивний сигнал для інвестицій 

- ефективна зовнішна торгівля 
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До основних положень УСПТ належать:  

Публікація (в т.ч. Інтернет), 

нормативних правових актів з 

питань забезпечення 

формальностей у торгівлі  

скорочення кількості документів і 

формальностей на основі 

вироблення спільних митних 

стандартів  

попередні рішення митних органів  
прискорене митне очищення товарів, 

що швидко псуються  

порядок сплати платежів та 

штрафів  

використання системи «єдиного 

вікна»  

Проект з торговельної 

політики 
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До основних положень УСПТ належать:  

використання електронних платежів  уніфікація прикордонних процедур  

гарантії прискореного випуску 

товарів у вільний обіг  
режим тимчасового ввезення товарів  

система авторизованих 

економічних операторів  
спрощення транзитних процедур  

процедури прискореної відправки 

товарів  

положення про співробітництво і 

координацію діяльності митних 

служб  



7 

Проект з торговельної 

політики 

Збільшення зовнішньої 

торгівлі та прямих 

іноземних інвестицій 

 

Покращення позиції 

України у світі та 

розширення співпраці з 

іншими країнами 

 

Підвищення прозорості 

та зниження  

рівня корупції 

 

Підвищення ефектив- 

ності державних  

процедур 

 

Збільшення  

фіскального доходу 

 

Зниження витрат на час 

та вартість митного 

контролю  

Розвиток малого та 

середнього бізнесу 

Розширення співпраці 

між приватним та 

державним секторами  

Спрощення 

процедур 

торгівлі 

ПЕРЕВАГИ ПРИЙНЯТТЯ УСПТ 



    

• УСПТ містить 21 положення, що призводять до зниження в 
витратах та часі на митний контроль, а також 22 положення, що 
сприятимуть скороченню корупції.  

    
• Спрощення митних процедур та зниження корупції скорочують 

витрати - експортерів та імпортерів.  

    

• Реформи зі спрощення процедур торгівлі безпосередньо 
пов'язані зі інтеграцією України в глобальні виробничі ланцюги 
створення вартості 

• Підвищення конкурентоздатності української продукції на 
міжнародних ринках та відповідно зростання експорту.  

Проект з торговельної 

політики 



 

 

Потенційні переваги та витрати 

За оцінкою Міжнародної торгової палати, 

УСПТ збільшить обсяги зовнішньої 

торгівлі та створить робочі місця. 

Україна вже запровадила більше 

половини положень УСПТ, тому 

потенційні витрати стосуються лише 

певних правових, інституційних та 

процедурних реформ, які вже 

знаходяться на різних етапах 

прийняття 

За оцінками ОЕСР УСПТ скоротить витрати 

України, пов'язані із зовнішньою торгівлею, 

на 11-15%. 

Україна може розраховувати на збільшення 

технічної допомоги США та ЄС (від 5 до 50 

млн. дол. США) на підтримку реалізації 

реформ щодо спрощення процедур торгівлі 

та модернізації кордонів. 

Загальні переваги для економіки і компаній значно переважають витрати на 

реалізацію УСПТ. 

Проект з торговельної 

політики 



Гармонізація та спрощення торговельної 
документації 

Гармонізація та спрощення торговельної 
документації 

3.7% 

Спрощення процедури перетину кордонів Спрощення процедури перетину кордонів 2.7% 

Процеси автоматизації торгівлі та митних процедур Процеси автоматизації торгівлі та митних процедур 3.1% 

Надання доступу до торговельної інформації Надання доступу до торговельної інформації 2.5% 

Запровадження попередніх рішень Запровадження попередніх рішень 2.5% 

ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКОНОМІЇ ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКОНОМІЇ 14.5% 

Заходи щодо спрощення  

процедур торгівлі  
Зниження  

торговельних витрат  

Проект з торговельної 

політики 
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Лібералізація валютного регулювання Лібералізація валютного регулювання 

Єдиний контролюючий орган на кордоні Єдиний контролюючий орган на кордоні 

Реформування системи митної служби Реформування системи митної служби 

РЕФОРМУВАННЯ 

Зовшнішньоекономічної діяльності  
Додаткові заходи спрощення 

процедур торгівлі  



Відповідність законодавства 

України  

28 основним напрямкам УСПТ 

Повна 
відповідність у 
6 напрямках, 

21% 

Значна 
відповідність у 
3 напрямках, 

11% 

Часткова 
відповідність у 
8 напрямках, 

29% 

Невідповідність 
у 4 напрямках, 

14% 

Не 
застосовуються 

 7 напрямків, 
25% 



Інформаційний 
центр для 

імпортерів та 
експортерів 

Національний 
комітет з 
питань 

спрощення 
процедур 
торгівлі 

ІНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 
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Категорія А 
Цільова 

дата 
Дія 

Ст 2.1 

Інформація, 

доступна 

через 

Інтернет 

березень 

2016 

Оновити та реструктурувати веб-сайт МЕРТ та 

централізувати всю необхідну інформацію за 

УСПТ зі спрощеним доступом і більшою 

прозорістю. 

Надати якомога більше  доступної інформації 

англійською мовою 

Стаття 7.4 

Управління 

ризиками  

(окрім Ст. 

7.4.1, Ст. 

7.4.2, Ст. 

7.4.3) 

червень 

2016 

Модернізувати українську ІТ систему 

управління ризиками для відображення 

повного ланцюгу поставок та провести 

тренінги для митників 

Внести зміни до Митного кодексу з метою 

звільнення митників від будь-якої 

відповідальності в разі повного покладення на 

IT систему управління ризиками. 

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Категорія А 
Цільова 

дата 
Дія 

Ст. 7.7 Заходи 

щодо 

спрощення 

процедур 

торгівлі для 

уповноважених 

економічних 

операторів 

січень 

2016 

Розробити необхідні підзаконні акти для 

реалізації програми щодо Уповноваженого 

економічного оператора (УЕО) 

Розробити пілотну програму УЕО 

Підвищити рівень інформованості 

приватного сектора про програму УЕО 

України 

Ст. 7.9 

Швидкопсувні 

товари (за 

винятком ст. 

7.9.1, Ст.7.9.2) 

січень 

2016 

Зазначити, що імпортери мають право на 

письмове пояснення у всіх випадках, коли 

товари не випущені протягом 

встановленого терміну 

Імплементація законодавства для 

ефективного оформлення швидкопсувних 

вантажів ДВФСУ 

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Категорія А 
Цільова 

дата 
Дія 

Ст. 8 

Співробітництво 

між  

органами 

контролю на 

кордоні  

 

червень 

2016 

З Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією та 

Словацькою Республікою: 

- гармонізувати повністю митну документацію та 

формальності 

- розширити спільне прикордонне співробітництво з метою 

встановлення однієї зупинки на кордоні та спільного 

використання об'єктів в основних пунктах перетину 

кордону протягом 3-5 років. 

Ст. 10.8 Товари, 

недопущені до 

ввезення (за 

винятком ст. 

10.8.2) 

червень 

2016 

Внести зміни до наступних 2 законів, щоб дозволити  

імпортеру повторно відправляти бракований товар або 

повернути його експортеру або іншій особі, призначеній 

експортером: 

- Закон України "Про карантин рослин" № 33/48-XII від 30 

червня 1993 року 

- Закон України "Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції" № 2735-IV від 2 грудня 

2010 року 

Ст. 11 Свобода 

транзиту (за 

винятком 

ст.11.3, ст.11.4, 

ст.11.5, ст.11.6, 

ст.11.7, ст. 11.8 

та ст. 11.10) 

січень 

2015 

Призначити національного координатора транзиту для 

надання всі запитів та пропозицій інших країн- членів 

СОТ щодо належного функціонування транзиту.  

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Природа 

реформ 

Основні напрямки відповідності 

Законодавс

тво 

1. Зміни до Митного кодексу України 

2. Зміни до 3-х законів щодо застосування СФЗ 

(безпека продуктів харчування, ветеринарна 

медицина, карантин та захист рослин) 

3. Зміни до Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» № 959-XII від 16 квітня 1991 

4. Відновлення дії Постанови КМУ № 408 від 22 травня 

2005 “Про утворення Центру обробки запитів країн-

членів Світової організації торгівлі і Світової 

організації торгівлі та їх інформування” 

5. Прийняття нової Постанови КМУ щодо створення 

Національного комітету з питань спрощення 

процедур торгівлі 

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Природа 

реформ 

Основні напрямки відповідності 

Інституційний 

напрямок 
1. Створення Національного комітету з 

питань спрощення процедур торгівлі. 

2. Введення в складі ДФС структурно-

організаційної одиниці щодо 

адміністрування уповноважених 

економічних операторів (УЕО) 

3. Призначення Національного 

координатора транзиту 

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Природа 

реформ 

Основні напрямки відповідності 

Процедур

ний 

напрямок 

1. Процедури, які запроваджує Центр щодо обробки 

запитів та Повідомлень СОТ МЕРТ, призначені для 

передачі повідомлень Комітету з питань спрощення 

процедур торгівлі СОТ 

2. Процедура щодо попередньої обробки декларації 

(включаючи електронні декларації) до прибуття 

товарів 

3. Процедури щодо запровадження УЕО 

4. Процедури та посібники щодо запровадження системи 

аудиту післямитного оформлення 

5. Процедури щодо належного запровадження 

законодавства та митного оформлення швидкопсувних 

товарів Державною ветеринарною та фітосанітарною 

службою України (ДВФС). 

План дій 



 

 

 

 

 

 

 

Природа 

реформ 

Основні напрямки відповідності 

Митні 

збори 

1. Перегляд митних зборів для відображення 

приблизної вартості наданих послуг 

IT/Веб 

системи 
1. Модернізація веб-сайту MEРT для забезпечення 

централізованого надання торговельної інформації в 

тому числі англійською мовою 

2. Модернізація IT системи управління ризиками 

митниці 

3. База даних та система відстеження аудиту 

післямитного оформлення  

4. Єдине вікно  

5. Веб-сторінки ДФС надають опис практичних 

процедур щодо адміністративних звернень та 

попередніх рішень 

Інфраструк

тура 

1. Спільний контроль за кордонами/створення однієї 

зупинки контролю прикордонного посту із сусідніми 

країнами 

План дій 



Імлементація УСПТ сприятиме: 

  

- підвищенню експорту України; 

- зростанню іноземних інвестицій;  

- інтеграції України в виробничі 

ланцюги ЄС та інших країн.  

 

Імлементація УСПТ сприятиме: 

  

- підвищенню експорту України; 

- зростанню іноземних інвестицій;  

- інтеграції України в виробничі 

ланцюги ЄС та інших країн.  
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