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(за результатами опитування представників бізнесу) 
 

Оксана Кузяків,  Айше Халілова 
 

Експерти проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» 
 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 



Проект «Діалог зі сприяння торгівлі» 

Сприяння розвитку торгівлі через діалог між 
представниками громадянського суспільства та органами 

державної влади  
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Проект фінансується 
Європейським Союзом 

Загальна мета:  
Зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і неурядових 
організацій щодо визначення і підтримки реалізації заходів 
політики з сприяння розвитку торгівлі, що створює цим 
підґрунтя для успішної інтеграції України в світову 
економіку,зокрема інтеграцію в ЄС.  

  
 



Основні результати: 
 

- Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій та НУО щодо визначення 
адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку 
торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу їхнього виконання, а також 
інформаційно-просвітницька робота щодо змін; 
 
- Розроблений стандартизований інструмент моніторингу та оцінки ходу 
виконання заходів з сприяння розвитку торгівлі; проведено чотири етапи 
моніторингу та оцінки, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу;  
 
- Більше залучення бізнес-асоціацій та НУО до діалогу з органами державної 
влади стосовно заходів з сприяння розвитку торгівлі; 
 
- Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі. 
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Проект «Діалог зі сприяння торгівлі» 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 



 
ОПИС ОПИТУВАННЯ  
ПРОБЛЕМИ при здійснені ЗЕД: ЗАГАЛЬНА КАРТИНА 
ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЦІ 
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ, ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
 
ВИСНОВКИ 

Структура презентації Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Мета: 
• моніторинг та оцінка бар’єрів в торгівлі  
• розробка на основі отриманих даних  Індексу легкості ведення 

торгівлі (ІЛВТ) – інтегрального показника для порівняння простоти 
здійснення експортно-імпортної діяльності в Україні у різні періоди 
і в різних регіонах. 

 
Часове охоплення: 
• перший етап опитування представників підприємств відбувся у 

період з 15 січня до 15 лютого 2015 року.  
 
Географічне охоплення: 
• 233 підприємства із одинадцяти областей України. 
• найбільше анкет було заповнено представниками підприємств із 

Дніпропетровської області, найменше  – із Рівненської. 

Мета і охоплення 1-го етапу опитування 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Розподіл респондентів за регіонами України (% анкет) 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Області: 



Джерело: результати опитування представників підприємств 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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7,3% 

2,5% 

3,9% 

7,5% 

7,9% 

9,4% 

10,3% 

10,8% 

15,3% 

25,1% 

Інше 

Видобувна промисловість 

Целюлозно-паперова промисловість  

Виробництво іншої продукції 

Деревообробна промисловість   

Агропромисловість 

Металургійна промисловість  

Легка промисловість  

Харчова промисловість  

Машинобудівна промисловість  

Сфера діяльності підприємств-учасників опитування 



Чи стикались Ви особисто із перешкодами при здійсненні 
експортної діяльності? 

Джерело: результати опитування представників підприємств 

Респонденти, які надали ствердну 
відповідь 

Розподіл відповідей 

65,2% 

32,6% 

2,3% 

Так, стикались 

Ні, не стикались 

Не визначились 
з відповіддю  

57,7% 

73,8% 
62,2% 

Малі підприємства 
(менше 50 осіб) 

Середні 
підприємства (51-

250 осіб) 

Великі 
підприємства 

(більше 250 осіб) 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Чи стикались Ви особисто із перешкодами при здійсненні 
імпортної діяльності? 

Джерело: результати опитування представників підприємств 

Респонденти, які надали ствердну 
відповідь 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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66,7% 
71,7% 

59,1% 

Малі підприємства 
(до 50 осіб) 

Середні підприємства 
(51-250 осіб) 

Великі підприємства 
(більше 250 осіб) 

60,3% 

32,2% 

7,5% 

Розподіл відповідей 

Так, стикались 

Ні, не стикались 

Не визначились із 
відповіддю 



Найбільші проблеми при здійсненні експортної 
діяльності, % відповідей 

Примітка: респонденти мали змогу обрати до 3-ох варіантів відповідей 

Джерело: результати опитування представників підприємств 

7,4 

7,4 

10,2 

14,8 

15,7 

16,7 

17,6 

20,4 

26,9 

37 

40,7 

41,7 

Вибірковість у рішеннях щодо митного оформлення 

Cкдадність захисту інтересів експортерів через судову систему 

Складність одержання ліцензій 

Непередбачуваність політики торговельних партнерів України 

Політика податкової інспекції: бюрократизація, непрозорість 

Високий рівень податкового тягаря 

Відсутність спрощених правил визначення походження товару 

Тривале очікування оформлення експорту на митниці 

Непередбачуваність торговельної політики України 

Велика кількість дозвільних документів для експорту 

Значний рівень бюрократизації митних процедур 

Неефективний чи (і) непрозорий механізм відшкодування ПДВ 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Найбільші проблеми при здійсненні імпортної 
діяльності, % відповідей 

Примітка: респонденти мали змогу обрати до 3-ох варіантів відповідей 

Джерело: результати опитування представників підприємств 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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3,1 

3,7 

5,6 

5,6 

10,5 

13 

20,4 

22,8 

24,1 

45 

50,6 

Бойкот російських товарів 

Низький рівень дотримання авторських прав і прав інтелектуальної 
власності поширення піратства 

Нестача інформації про особливості внутрішнього ринку України 

Відсутність ефективних спеціалізованих органів на території України, які би 
надавали інформацію про особливості внутрішнього ринку країни 

Низький загальний рівень транспортної інфраструктури (порти, залізниця,     
автомобільні дороги) 

Високий рівень корупції та (чи) бюрократизації у регіонах України при 
налагодженні дистрибутивної мережі (доведенні імпорту до споживача) 

Довгий час очікування на митниці при оформленні ввезеного товару 

Низька купівельна спроможність в Україні 

Непрозорість процедур на митниці при оформленні імпорту 

Складність митного і податкового законодавства України 

Курси валют 



Загальна оцінка ефективності роботи митних органів 

Джерело: результати опитування представників підприємств 

Більшість опитаних вважає: незалежно від оцінки ефективності роботи 
митниці, існує потреба у її реформуванні 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 

4,2% 

65,1% 

14,6% 

7,1% 

9,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ефективна і не має потреби в змінах 

У цілому ефективна, але вимагає деяких змін 

У цілому неефективна, але масштабні реформи 
можуть покращити ситуацію 

Зовсім неефективна і має потребу у 
кардинальних змінах 

Важко відповісти 
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Джерело: результати опитування представників підприємств 

Найбільші проблеми у роботі митниці 

* середній бал, 1-найменша проблема, 5-найбільша 
 

2,3 
2,8 

1,08 

2,37 

1,81 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Корупція Недосконале 
законодавство 

Непрофесіоналізм 
інспекторів 

Недостатня 
прозорість та 

відкритість 

Постійні зміни 
керівництва 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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Джерело: результати опитування представників підприємств 

Використання фінансових 
 інструментів 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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44,07% 

40,68% 

15,25% 

Механізм вцілому 
ефектвний 

Механізм вцілому 
неефектвний 

Не визначились із 
відповіддю 

42,42% 

24,95% 

13,63% 

9,45% 

4,29% 
4,29% 0,99% 

Повна передоплата 
або не визначились з 
відповіддю 

Лізинг 

Акцептована тратта 

Банківські гарантії 

Структуроване 
фінансування  

Джерело: результати опитування представників підприємств 

Оцінювання митної вартості 
(ефективність механізму) 



Джерело: результати опитування представників підприємств 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 

15 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Специфікація 

Рахунок (інвойс) 

Декларація митної вартості 

Повідомлення про відправку 

Пакувальний лист 

Коносамент 

Відвантажувальне доручення 

Авіаційна накладна 

Залізнична накладна 

Автотранспортна накладна 

Імпортні декларації 

Експортні декларації 

Транзитні декларації 

Вантажний маніфест 

Декларація про вставновлення максимальної … 

Платіжне доручення 

Сертифікат про походження 

Відсоток використання форми електронного запису для 
окремих видів документів  



Джерело: результати опитування представників підприємств 

Джерела отримання інформації 

В інформуванні експортерів ключову роль відіграють ТПП.  
 
* Під інформуванням ми маємо на увазі  надання інформації про експортно-
імпортні процедури, документальні вимоги, технічні регламенти, стандарти на 
продукцію, транспортні та логістичні послуги. 
 

15,8% 

33,0% 

43,9% 

47,5% 

66,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Бізнес-асоціації, окрім ТПП 

Експедиторські фірми 

Митні органи 

Покупці чи постачальники у 
країнах-імпортерах 

Торгово-промислові палати (ТПП) 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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• 65,2% респондентів-експортерів і  60,3% респондентів-імпортерів 
зіштовхувались з проблемами при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 
• Найбільшими перешкодами для здійснення експортної діяльності 

згідно результатів опитування є:  
• неефективний механізм відшкодування ПДВ,  
• значний рівень бюрократизації,  
• велика кількість дозвільних документів для експорту, 
• непередбачуваність державної торговельної політики. 
 

• Найбільшими перешкодами для здійснення імпортної діяльності 
згідно результатів опитування є: 

• Різки коливання курсів валют, 
• складність митного і податкового законодавства України, 
• непрозорість процедур на митниці при оформленні імпорту, 
• низька купівельна спроможність населення. 

• Розподіл перешкод має як географічні, так і галузеві відмінності, що 
ставить специфічні виклики перед торговельною політикою. 

ВИСНОВКИ 
Проект фінансується 

Європейським Союзом 
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• Незалежно від оцінки ефективності роботи митниці, абсолютна 
більшість респондентів зазначила, що існує потреба у її 
реформуванні. 

 
• Найбільшими проблемами на митниці учасники опитування 

визначають: 
• недосконале митне і податкове законодавство, 
• недостатню прозорість та відкритість, 
• корупцію. 
 

• Основними перешкодами для автоматизації документообігу є 
«недостатність фінансових засобів» і обмежений спектр ІТ рішень, 
що пропонуються місцевими компаніями. 

• Найбільш часто у формі електронного документу подаються 
експортні та імпортні декларації. 

• Існує запит від підприємців-суб’єктів ЗЕД на надання інформаційних 
послуг щодо різних питань зовнішньоекономічної діяльності.  

• На сьогодні основним джерелом інформування бізнес-асоціацій, 
згідно результатів опитування, є торгово-промислові палати. 

 

Проект фінансується 
Європейським Союзом 
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ВИСНОВКИ 



Проект фінансується 
Європейським Союзом 

Дякую! 
 
 
 
 
 
 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна e-mail: institute@ier.kiev.ua 

тел.:  (044) 278 63 62, факс: (044) 278 63 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Діалог зі сприяння розвитку торгівлі в Україні» реалізується за фінансової підтримки 
Європейського Союзу 
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