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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.

 Угода набула чинності 22 лютого 2017 року після ратифікації 2/3
членів СОТ. Станом на 17.10.2017 Угоду ратифікували 122 з 164 країн.

 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.

Угода СОТ 
про спрощення процедур 

торгівлі (УСПТ)



3У 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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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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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
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 Категорія A: положення, які країна повинна виконати на
момент набуття чинності Угоди (або у випадку менш
розвиненої країни-члена протягом одного року після
набуття чинності).

 Категорія B: положення, які країна повиннна виконати
після перехідного періоду після набрання чинності Угоди.

 Категорія C: положення, які країна повиннна виконати до
певної дати після перехідного періоду за підтримки для
нарощування потенціалу (технічна допомога).

Порядок нотифікації УСПТ
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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



9В Угоді:

Доступність 
інформації

!!!
Попередні рішення Обробка документів 

до прибуття товару

Система 
“Єдиного вікна”

на кордоні
Свобода транзитуОскарження 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



11Очікувані 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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 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
http://www.me.gov.ua

 Державна фіскальна служба України http://sfs.gov.ua
 Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 Національний банк України https://www.bank.gov.ua
 Верховна Рада http://rada.gov.ua
 Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 Міністерство закордонних справ http://mfa.gov.ua/ua
 Торгово-промислова палата України http://www.ucci.org.ua
Також варто слідкувати за такими джерелами, як: 
 Офіційний вісник України http://ovu.com.ua/
 Урядовий кур’єр http://ukurier.gov.ua

Сприяння торгівлі: доступ та робота з 
джерелами інформації

http://www.me.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.bank.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/ua
http://www.ucci.org.ua/ua/about.shtml
http://ovu.com.ua/
http://ukurier.gov.ua/
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http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Торгівля з ЄС

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/


Контакти

@IER_Kyivwww.ier.com.ua

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна
тел:  +38-044-278-6360 

e-mail:  institute@ier.kiev.ua

IER.Kyiv

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://twitter.com/IER_Kyiv
http://www.ier.com.ua/
https://www.facebook.com/IER.Kyiv
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