
Сприяння торгівлі: Інститут 

уповноваженого економічного 

оператора 

Олександр Крініцин 

Науковий співробітник Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій 

 

13 липня 2016 року, м. Кременець 



2 

 Cпрощення процедур торгівлі відіграє ключову роль у 
зменшені вартості ведення зовнішньо-економічної 
діяльності. 

 Такі заходи є невід’ємною складовою міжнародних, 
регіональних або двосторонніх договорів про економічну 
співпрацю та торгівлю. 

 УЕО сприяє позитивній репутації національних 
підприємців на міжнародній арені. 

Важливість Інституту УЕО (1/2) 
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 Така форма сприяння міжнародній торгівлі встановлює 
партнерські зв'язки та зберігає баланс інтересів держави й 
підприємств. 

 Основними критеріями оцінки потенційних претендентів 
на отримання сертифіката є: законність, прозорість, 
професійність, надійність та безпека.  

Важливість Інституту УЕО (2/2) 
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 Сторона, що бере участь у міжнародному русі товарів у тій 
чи іншій функції, що була схвалена національним митним 
управлінням або від його імені... 

 УЕО включають: виробників, імпортерів, експортерів, 
брокерів, перевізників, посередників, порти, аеропорти, 
операторів терміналів, інтегрованих операторів, склади і 
дистриб'юторів.  

Визначення УЕО  Всесвітньою 

митною організацією   
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 У Протоколі 1 Угоди про Асоціацію між Україною та 
Європейським союзом запроваджено поняття 
«Затверджений експортер», що є більш вузьким ніж 
уповноважений економічний оператор, але також має на 
меті спрощення процедур торгівлі, а саме, у контексті 
сертифіката підтвердження походження (EUR.1).  

Затверджений експортер  
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Підприємство самостійно може обрати тип сертифіката, на 
який воно буде подавати запит. Існують такі види 
сертифікатів уповноваженого економічного оператора: 

 

1) на спрощення митних процедур; 

2) щодо надійності й безпеки;  

3) одночасно обидва сертифікати. 

Види сертифікатів УЕО 
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Митним кодексом (Стаття 14) встановлені такі умови для отримання 
сертифіката УЕО: 

 здійснення ЗЕД протягом не менше трьох років; 

 відсутність невиконаного зобов’язання зі сплати митних платежів та 
пені; 

 відсутність заборгованості відповідно до податкового законодавства; 

 відсутність протягом трьох років фактів притягнення посадових осіб 
підприємства до адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил; 

 наявність системи обліку товарів, що дає змогу порівнювати 
документи й відомості, що надаються органам доходів і зборів з 
документами і відомостями про провадження господарської 
діяльності; 

 відсутність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за 
результатами документальної перевірки. 

Як отримати статус УЕО? 



8 

 дотримання положень законодавства України, у тому 
числі, з питань державної митної справи; 

 задовільна система ведення комерційної та транспортної 
документації; 

 платоспроможність; 

 забезпечення практичних стандартів компетенції або 
професійної кваліфікації (тільки для сертифіката "на 
спрощення митних процедур"); 

 дотримання стандартів надійності та безпеки (тільки для 
сертифіката "щодо надійності й безпеки").  

 Критерії для надання статусу 

УЕО 
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Характеристика спрощення 
для УЕО 

Сертифікат на 
спрощення процедур 

Сертифікат щодо 
надійності та безпеки  

Митне оформлення в першочерговому 
порядку із застосуванням меншого 

обсягу митних процедур  

+ + 

Подання короткої ввізної декларації зі 
зменшеним переліком відомостей  - + 

Отримання завчасного повідомлення 
про проведення митного огляду та 

обрання місця його проведення  

- + 

Застосування загальної гарантії чи 
звільнення від гарантії  + - 

Статус уповноваженого 
вантажоодержувача / Статус 

уповноваженого вантажовідправника  

+ - 

Процедура митного оформлення за 
місцезнаходженням  + - 

Які переваги надає статус УЕО? 

(1/2) 
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Репутаційні Синергетичні 

Часові Операційні 

Які переваги надає статус УЕО? 

(2/2) 
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Світова практика 
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 Нова форма взаємодії з митними органами може значно 
спростити операційну зовнішньоекономічну діяльність, 
зокрема для МСП.  

 Законопроект дозволить впровадити дієві механізми у 
сфері спрощення торгівлі та сприяння діяльності 
українській митниці, бізнесу, зокрема, сприятиме 
зменшенню витрат на ведення зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 Такі явні переваги від отримання статусу УЕО 
спонукатимуть підприємців більш активно лобіювати 
прийняття цього законопроекту. 

 

Висновки 
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