
Резюме звіту  

 

У сфері митних процедур в Україні немає цілісної політики, бага-

то в чому через тривалу відсутність Митної служби як окремого 

органу державної влади. Це приклад того, як інституційне питан-

ня, не охоплене Угодою про асоціацію, напряму впливає на ди-

наміку виконання її положень щодо регуляторного наближення, 

зокрема, ускладнює проходження відповідних законопроектів у 

парламенті. Як наслідок, Україна досі не виконала своє «домаш-

нє завдання» у цій сфері, і відповідно не може скористатися за-

пропонованими в УА перспективами: визнання з боку ЄС уповно-

важених економічних операторів (УЕО) і приєднання до спільної 

транзитної системи (NCTS) ЄС. У грудні 2018 року уряд прийняв 

рішення про утворення Державної митної служби як окремого 

державного органу.

СПРОЩЕННЯ МИТНИХ 
ПРОЦЕДУР МІЖ  
УКРАЇНОЮ І ЄС

Ця публікація є частиною аналітичного звіту, підготовленого в рамках проекту “Громадська синергія”, який реалі-
зовує Міжнародний фонд “Відродження” за фінансової підтримки Європейського Союзу, із залученням Української 
сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС та інших незалежних експертів.  
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторського колективу і не обов’язково відображає точку зору 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”. Повна версія аналітичного звіту доступна україн-
ською та англійською мовами. 

Січень 2019 року

Автор
 
Андрій БУТІН – старший науковий 
співробітник Інституту економічних 
досліджень та політичних 
консультацій. 

Редактор
 
Дмитро ШУЛЬГА - директор 
Європейської програми Міжнародного 
Фонду “Відродження”, керівник 
проекту «Громадська синергія».



І Н Т Е Г РА Ц І Я  У  РА М К А Х  А С О Ц І А Ц І Ї :  Д И Н А М І К А  В И К О Н А Н Н Я  У Г О Д И  М І Ж  У К РА Ї Н О Ю  І  Є С

2

ВИГОДИ ВИКОНАННЯ УГОДИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ
Імплементація положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС (далі – УА) у сфері митної справи відіграє 

ключову роль у процесі економічної інтеграції України 

до внутрішнього ринку ЄС. Результатом цієї імплемен-

тації має стати суттєве спрощення митних процедур, 

зменшення витрат підприємств при здійсненні міжна-

родних торговельних операцій та поступове зростан-

ня обсягів товарообігу України та ЄС.

Зокрема, Угода про асоціацію передбачає:

  впровадження в Україні інституту уповноважених (або авторизованих –  «authorized») еконо-

мічних операторів (далі УЕО1) та визнання їх з боку ЄС (ст.76,1 (k) та ст.80 (і) УА);

  впровадження в Україні та визнання з боку ЄС єдиного адміністративного документу (ЄАД) та 

приєднання України до спільної транзитної системи ЄС, які є взаємопов’язаними процесами 

(ст.76,1 (с) та 76,4 (b) та Додаток XV до УА).

Впровадження УЕО допоможе зменшити кількість митних процедур та час проходження митної 

очистки для надійних компаній, що підвищить конкурентоспроможність українських підприємств 

на зовнішніх ринках. Однією з важливих переваг має стати взаємне визнання Україною та ЄС 

компаній із статусом УЕО. Для приватного сектору це, насамперед, економія часових, грошових 

та організаційних ресурсів, прозорість і передбачуваність процедур, а також покращення потен-

ційних можливостей бізнесу. 

1   Тут і далі використовується термін УЕО – уповноважений економічний оператор, відповідно до діючої термінології Митного кодексу України. Водно-
час, у статті 38 Митного Кодексу ЄС використовується термін «authorized economic operator» – тобто авторизований економічний оператор. Хоча, в 
багатьох перекладах українською мовою цей термін перекладають саме як «уповноважений» оператор. Водночас, в останньому законопроекті № 
7473, яким пропонується врегулювати інститут уповноваженого економічного оператора, його вже названо саме як «авторизований» економічний 
оператор.

Згідно з Угодою, ЄС пропонує 
Україні визнання уповноважених 
економічних операторів (УЕО) 
і приєднання до спільної 
транзитної системи (NCTS), 
що суттєво спростить митні 
процедури
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Впровадження в Україні ЄАД означає запровадження митних декларацій, що відповідатимуть 

деклараціям ЄС і зможуть використовуватися для будь-якої процедури імпорту чи експорту, а 

також для процедури спільного транзиту при торгівлі товарами між Україною та сторонами Кон-

венції про єдиний режим транзиту2 та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі това-

рами від 20 травні 1987 року3 (далі - Конвенції) незалежно від виду та походження цих товарів.

Участь України у спільній транзитній системі ЄС створить низку переваг, головними з яких бу-

дуть суттєве прискорення та здешевлення руху товарів для всіх учасників (експортерів, переві-

зників, імпортерів), а також відсутність необхідності декларування експортних товарів на кордоні 

ЄС (при експорті це буде здійснюватися в Україні).

ЗМІСТ «ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ»
Положення УА у сфері митної співпраці (Додаток XV) зобов’язують Україну:

  імплементувати до українського законодавства найкращі практики митного законодавства ЄС, 

зокрема Митного кодексу ЄС, та створити передумови для взаємного визнання УЕО, протягом 

трьох років з дати набрання чинності Угодою;

  імплементувати положення Конвенцій протягом року з дати набрання чинності УА. 

Статус УЕО, який може отримати підприємство, надає певний перелік пільг та спрощень при 

проходження митних процедур. Це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства. Для отри-

мання статусу УЕО підприємство має відповідати певним критеріям. 

Формально, в Україні інститут УЕО запроваджено Митним кодексом з 2012 року. Але чинні нор-

ми не працюють і містять суттєві невідповідності міжнародній практиці. Зокрема, критерії для 

отримання статусу УЕО та спрощення, які передбачені при отриманні відповідного сертифіка-

та, не відповідають самим видам сертифікатів; неможливе надання сертифікату УЕО окремим 

суб’єктам (брокерам, експедиторам, перевізникам); непередбачений моніторинг за діяльністю 

УЕО тощо. Отже, для впровадження в Україні інституту УЕО необхідно прийняти закон, який вне-

се відповідні зміни до Митного Кодексу України.

Для приєднання України до єдиної транзитної системи ЄС та впровадження єдиного адміністра-

тивного документу необхідно прийняти законодавство щодо впровадження в країні окремих 

типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються у ЄС для процедури спільного 

транзиту. Також потрібно розробити та запровадити відповідну інформаційно-телекомунікацій-

ну систему, засновану на європейських технологіях.

2 https://eur-lex.europa.eu/eli/convention/1987/415/2017-12-05 
3  https://eur-lex.europa.eu/eli/convention/1987/267/oj, український переклад тексту Конвенції: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987_012

https://eur-lex.europa.eu/eli/convention/1987/415/2017-12-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/convention/1987/267/oj
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987_012
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ЧИННА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
Єдина митна політика у державі відсутня - як щодо комплексного бачення ролі та місця мит-

ної служби в системі державних органів, так і щодо системного бачення першочергових кроків, 

спрямованих на спрощення процедур торгівлі в Україні. 

Положення УА та Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі4 визначають достатньо чіткі кро-

ки, необхідні для покращення митних процедур. Але реальні дії Уряду та Парламенту тут несуть 

хаотичний та безсистемний характер. Значна кількість неузгоджених між собою актів  негативно 

впливає на їх сприйняття та розуміння тими, хто має їх застосовувати. Проекти змін до чинних 

нормативно-правових актів досить часто неузгоджені між собою та дублюють один одного. Це 

штучно затягує прийняття важливих та необхідних рішень.

Багато в чому причиною такої ситуації є де-факто від-

сутність органу державної влади, який би реалізовував 

державну політику у митній сфері. Станом на сьогодні, 

розробкою митної політики займається Міністерство 

фінансів України, а її реалізація покладена на Держав-

ну фіскальну службу України. Добрим є те, що функції 

регулятора та виконавця політики розділені. Але через 

те, що Державна фіскальна служба об’єднує у собі податкову та митну складові, митні питання 

«розчинилися» у фіскальних. Значна частина функцій митниці не виконується, а реалізовувати 

завдання у митному напрямку де-факто нема кому. По суті, такий стан триває з 2013 року, коли 

на основі Державної податкової служби і Державної митної служби було створено Міністерство 

доходів і зборів, реорганізоване у Державну фіскальну службу у 2014 році.

АНАЛІЗ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
У цілому спрощення процедур торгівлі позитивно впли-

не на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

адже здешевлення процедур впливає на увесь лан-

цюг поставки, починаючи від продавця і закінчуючи 

покупцем. За інформацією Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі, у 2017 році експорт на ринок ЄС 

здійснювали понад 14 тисяч компаній.5 Можна очікува-

ти, що порівняно більшу користь від загального спрощення та здешевлення процедур перемі-

щення товару через кордон (зокрема, від впровадження єдиного адміністративного документу 

та приєднання до спільної транзитної системи ЄС) отримає саме малий бізнес, адже його витрати 

(зважені на розмір) відносно більші. 

4  Україна приєдналась до неї у 2015 році, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_053
5 https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-serezno-rasshirila-assortiment-svoih-tovarov-v-es-1117702.html 

В Україні немає цілісної митної 
політики, багато в чому через 
відсутність Митної служби як 
окремого органу державної 
влади

Малий та середній бізнес 
найбільше виграє від приєднання 
до спільної транзитної системи 
ЄС, і у перспективі зможе 
скористатися статусом УЕО

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_053
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-serezno-rasshirila-assortiment-svoih-tovarov-v-es-1117702.html
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Від впровадження УЕО навпаки – більшої вигоди мають отримати відносно великі та сталі ком-

панії, які зможуть задовольнити критерії для отримання статусу УЕО та, відповідно, отримати пе-

реваги, передбачені цим статусом. Водночас, у перспективі, статусом УЕО зможуть, також, скори-

статися й середні і малі підприємства, які здійснюють регулярні однорідні зовнішньоторговельні 

операції.

ДИНАМІКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Для впровадження інституту УЕО, у 2016 році Уряд подав до Парламенту України законопроект № 

47776, підготовлений за участю профільних неурядових організацій та експертів. Його було ши-

роко презентовано громадськості на різноманітних публічних заходах. Водночас, у Парламенті 

він був розкритикований і у березні 2018 року повернутий ініціатору внесення на доопрацю-

вання. Найімовірніше, причиною його повернення була суперечливість критеріїв для надання 

статусу УЕО, що викликало спротив окремих гравців, які лобіюють інтереси потенційних «отри-

мувачів» такого статусу.

Для приєднання України до єдиної транзитної системи ЄС ще в кінці грудня 2016 року Кабінет 

Міністрів України подав до Верховної Ради України законопроект № 56277. Після 18 місяців зна-

ходження у Парламенті, у травні 2018 року, він був відхилений депутатами (не набрав потрібної 

кількості голосів) із незрозумілих причин.

Ще до офіційного повернення законопроекту № 

4777 та відхилення законопроекту №5627, у грудні 

2017 року у Верховній Раді був зареєстрований новий 

урядовий проект закону №7473 щодо внесення змін 

до Митного кодексу8. Цей законопроект спрямований 

одночасно на імплементацію інституту авторизова-

ного економічного оператора (УЕО) та на спрощення 

транзитних процедур в Україні. Фактично, він замінив собою законопроекти № 4777 та №5627. 

Наразі, законопроект №7473 очікує розгляду Верховною Радою України.

Порівняно з попередніми законопроектами, зміст більшості норм у законопроекті №7473 фак-

тично не змінився. Із нововведень щодо УЕО привертає увагу зміна термінології: «уповноваже-

ний» на «авторизований» оператор, що не змінило суті, але наблизило до європейського ана-

логу. Водночас, перехідні положення нового законопроекту скоротили можливу максимальну 

кількість виданих сертифікатів УЕО протягом перших трьох років його дії (у попередньому за-

конопроекті такі обмеження були відсутні). Також запропоновано протягом трьох років з дня 

набрання чинності Закону розглядати заявки на видачу сертифіката “на спрощення митних про-

6  Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей» 
від 03.06.2016 реєстр. номер 4777 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320

7 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887
8  Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 29.12.2017 
року реєстр. номер 7473 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4:

Україна відстає із виконанням 
«домашнього завдання» через 
складнощі з ухваленням 
необхідних законів у парламенті

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887
file:///F:/My_work_2018/Civic_Synergy_2018/Integration%20within%20the%20association/Text/ 
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цедур” виключно від підприємств, що є одночасно виробниками та експортерами або імпорте-

рами продукції (це також було відсутнє у попередньому законопроекті). Крім цього, у порівнянні з 

попереднім проектом зменшили кількість спеціальних спрощень для власника сертифікату про 

надійність і безпеку. 

З огляду на складнощі з ухваленням цих законопроектів, окремі точкові зміни для імплемен-

тації в Україні ЄАД були внесені у зовсім інший законопроект, який стосувався покращення 

функціонування механізму «єдиного вікна» на митниці і був ухвалений Верховною Радою 

України 6 вересня 2018 року9. Ці зміни10 дозволяють до набрання чинності для України Кон-

венцією про єдиний режим транзиту використовувати митні декларації, які відповідають цій 

Конвенції. Водночас, залишається питання щодо практичного впровадження відповідної ін-

формаційно-телекомунікаційної системи і фактична можливість використання зазначених 

видів митних декларацій.

Отже, протягом трьох останніх років прогрес в імпле-

ментації положень щодо УЕО, єдиного адміністра-

тивного документа та приєднання України до спіль-

ної транзитної системи був майже відсутній. Багато в 

чому це гальмування викликано відсутністю в уряді 

та парламенті єдиного бачення ролі та місця митної 

служби в системі державних органів. УА не містить 

вимог щодо самостійності митних органів в Україні, 

а європейська практика тут не є єдиною. Отже, це 

приклад того, як інституційне питання, не охоплене 

УА, напряму впливає на динаміку виконання її поло-

жень щодо регуляторного наближення.

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України 

прийняв рішення про реорганізацію Державної 

фіскальної служби України  та створення Державної 

податкової служби (до складу якої входитимуть під-

розділи податкової міліції) і Державної митної служ-

би. Ці служби утворюються як окремі центральні 

органи виконавчої влади, діяльність яких спрямо-

вуватиметься та координуватиметься Кабінетом 

Міністрів через Міністра фінансів України. Конкурс 

на керівників зазначених служб мають провести 

протягом трьох місяців після затвердження цієї по-

станови. Також Уряд прийняв рішення про утворення міжвідомчої робочої групи з питань ре-

формування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

9  Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та 
оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» № 2530 від 06.09.2018, http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2530-19

10 Новий п. 73 прикінцевих та перехідних положень Митного Кодексу України, включений пунктом 40 закону №2530.

Гальмування було багато в чому 
спричинено відсутністю митної 
служби як окремого державного 
органу. Це питання не охоплено 
Угодою про асоціацію, але 
напряму впливає на її виконання

Зрештою, у грудні 2018 уряд 
вирішив створити окрему 
Державну митну службу. 
Тепер головне питання – це 
забезпечити якісні інституційні 
механізми урядового і 
громадського контролю за 
діяльністю нового органу

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для України

1. Внести зміни до Митного кодексу для імплементації інституту авторизованого економіч-

ного оператора (УЕО) та спрощення транзитних процедур в Україні (законопроект №7473, що 

наразі перебуває на розгляді Верховної Ради).

2. Систематизувати зусилля, спрямовані на імплементацію УА у митній сфері та спрощен-

ня процедур торгівлі. При цьому слід поєднувати ці зусилля з інститутами громадянського су-

спільства, зокрема бізнес-асоціаціями, які можуть реально допомогти у впровадженні змін.

3. Забезпечити системні механізми урядового та громадського контролю за діяльністю но-

вого окремого державного органу – Державної митної служби.

Для ЄС
1. Активізувати надання технічної, організаційної та методологічної допомоги у реформу-

ванні митниці та митних процедур в Україні.

2. Надати політичний імпульс щодо готовності приєднати Україну до єдиної транзитної сис-

теми ЄС та визнати авторизованих економічних операторів (УЕО), у разі відповідності впрова-

джених в Україні процедур нормам права ЄС.



Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантро-

пом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних 

фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі 

Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). Місія МФВ - 

сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних 

цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. Детальніше: 

www.irf.ua 

Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громад-

ськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвит-

ку Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. Проект фінансується Європейським Союзом, співфі-

нансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження». Детальні-

ше: www.civic-synergy.org.ua 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна –  

ЄС (УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспіль-

ства, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди. Детальніше: www.eu-uacsp.org.ua


