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 У жовтні-грудні 2016 року ІЕД провів другу хвилю
опитування українських експортерів та імпортерів в рамках
проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»

 Мета дослідження: 

▫ оцінити зміни в політиці сприяння торгівлі та практиці її
виконання

▫ оцінити рівень залучення бізнесу до діалогу з владою у сфері
розробки заходів щодо сприяння торгівлі на національному та
регіональному рівнях

 Польовий етап опитування був здійснений компанією GfK
Україна та Луганською регіональною ТПП

Спрощення процедур

торгівлі в Україні: оцінки та очікування 

бізнесу

Проект фінансується 

Європейським Союзом
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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
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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



4

 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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Вiдсутнiсть органiв, які б інформували про внутрішній ринок 

Вибiрковiсть у рiшеннях щодо митного оформлення

Недосконалiсть судової системи

Корупцiя на митниці

Недостатнiй рiвень якостi транспортної iнфраструктури

Високий рiвень корупцiї / бюрократизацiї при налагодженні …

Непрозорiсть процедур на митницi при оформленнi iмпорту

Низька купiвельна спроможнiсть в Україні

Складнiсть вимог технiчного, санiтар. та фiтосанітар. регулювання

Непередбачуванiсть торговельної полiтики України

Довгий час очікування на митницi при оформленнi ввезеного товару

Значний рiвень бюрократизацiї на митницi

Курси валют

Несприятливе валютне регулювання

Складнiсть митного i податкового законодавства України

Непрозорiсть визначення митної вартостi товарiв, що завозяться

Основні перешкоди для імпорту
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Спрощення процедур торгівлі має оптимізувати та знизити торговельні
витрати та затримки при переміщенні товарів через кордон шляхом
підвищення ефективності митних та прикордонних процедур

 Спрощення процедур торгівлі включає в себе набато більше ніж просте
спрощення митних правил і процедур і впливає на більшу кількість
суміжних сфер.

 У рейтингу легкості ведення бізнесу Світового Банку (Doing Business
report) 2017 року Україна зайняла 115 місце у світі в категорії
міжнародної торгівлі – через значні витрати коштів та часу, пов’язані з
переміщенням товарів через кордон. У 2016 році в цій же категорії
Україна займала 110 місце.

Спрощення процедур торгівлі



6Деякі складові спрощення 

процедур торгівлі

Доступність 
інформації

Попередні рішення
Обробка документів 
до прибуття товару

Митне 
співробітництво

Свобода транзиту
Оскарження або 

перегляд

Випуск і митна 
очистка товарів

Формальності 
імпорту, експорту і 

транзиту,                        
у т. ч. механізм 

«єдиного вікна»

Співробітництво 
органів контролю     

на кордоні
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 Текст Угоди про спрощення процедур торгівлі (УСПТ) був
схвалений під час 9-ої Конференції міністрів СОТ у грудні 2013
року.

 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”.

 23 лютого 2017 Угода СОТ “Про спрощення процедур торгівлі”
набрала чинності, після виконання внутрішньодержавних
ратифікаційних процедур 2/3 членів СОТ.

Угода

про спрощення процедур торгівлі
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Для чого потрібна УСПТ?

Імплементація Угоди 
дозволить знизити 

торговельні витрати на 
14,5%

Зростання 
обсягів 
торгівлі

Зростання 
ВВП
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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



10Які особливості Угоди?

Спрощення процедур 
торгівлі – сприяє торгівлі

Для сучасної торгівлі 
недостатньо мати режим 
вільної торгівлі або РНС

Угода важлива 

для

експортерів та імпортерів

Кожна країна-член СОТ
має можливість поступово 

впроваджувати норми УСПТ
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• Положення, які будуть впроваджені з 
моменту набрання чинності Угодою

Категорія А

Категорія В

Категорія С

Категорії зобов’язань

в рамках  Угоди

• Положення, щодо яких країна-член 
визначає орієнтовні дати імплементації

• Положення, щодо яких країна-член 
визначає орієнтовні дати імплементації, 
донора і обсяги необхідної допомоги
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 14 серпня 2015 року України надіслала попередню нотифікацію
№ WT/PCTF/N/UKR/1, якою було визначено положення, що
будуть імплементуватися Україною одночасно з набранням
чинності Угодою.

 Це положення т. зв. категорії А. Інші положення Угоди будуть
впроваджуватися Україною поступово, у т. ч. із залученням
технічної допомоги. Це положення категорій В та С щодо яких
будуть здійснюватися нотифікації про стан їх імплементації.

Нотифікація України
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 Держава має системно та цілеспрямовано здійснювати
заходи зі спрощення процедур торгівлі, у т. ч. шляхом
імплементації відповідних положень міжнародних угод

 Бізнес має відігравати активну роль при впровадженні
заходів зі спрощення процедур торгівлі.

 Процес спрощення процедур торгівлі має бути
системним, поступовим та постійним.

Що необхідно?
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