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Бережнюк І. І., Коляда С. п. Реформування системи надання спрощень суб’єктам  

зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Метою статті є дослідження вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД, аналіз існуючих пропозицій щодо зміни вітчизняного мит-
ного законодавства в контексті надання спрощень, їх критичний аналіз, а також вироблення власних рекомендацій та пропозицій до вітчизня-
ного митного законодавства. Авторами проаналізовано вітчизняне митне законодавство щодо надання спрощень суб’єктам ЗЕД до прийняття 
МКУ 2012 р. та після нього. Зазначено, що МКУ 2012 р. було запроваджено інститут УЕО, проте дієвого механізму надання спеціальних спрощень 
суб’єктам ЗЕД не було здійснено. Таким чином, відбулося певне розбалансування вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД, оскільки 
реальних механізмів надання спрощень суб’єктам з високим ступенем довіри сьогодні в Україні не існує. Авторами критично проаналізовано про-
ект змін до МКУ, вказано на його певні недоліки та невідповідність європейському митному законодавству та вітчизняним реаліям, а також за-
пропоновано власну трирівневу систему надання спрощень вітчизняним суб’єктам ЗЕД. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі 
є розроблення практичного та методичного інструментарію запровадження зазначених спрощень, які дійсно дають значні переваги власникам 
сертифікатів УЕО та дозволять збалансувати питання забезпечення економічної безпеки держави та надання спрощень у сфері ЗЕД.
Ключові слова: Митний кодекс України, економічна безпека держави, спрощення для суб’єктів ЗЕД.
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Целью статьи является исследование отечественной системы предо-
ставления упрощений субъектам ВЭД, анализ существующих предложе-
ний по изменению отечественного таможенного законодательства в 
контексте предоставления упрощений, их критический анализ, а также 
выработка собственных рекомендаций и предложений к отечественному 
таможенному законодательству. Авторами проанализировано отече-
ственное таможенное законодательство по предоставлению упрощений 
субъектам ВЭД до принятия ТКУ 2012 г. и после него. Отмечено, что ТКУ 
2012 г. был введен институт УЭО, однако действенного механизма предо-
ставления упрощений субъектам ВЭД не было представлено. Таким обра-
зом, произошло разбалансирование отечественной системы предостав-
ления упрощений субъектам ВЭД, поскольку реальных механизмов предо-
ставления упрощений субъектам с высокой степенью доверия сегодня в 
Украине не существует. Авторами критически проанализирован проект 
изменений в ТКУ, указано на его определенные недостатки и несоответ-
ствие европейскому таможенному законодательству и отечественным 
реалиям, а также предложена собственная трехуровневая система пре-
доставления упрощений отечественным субъектам ВЭД. Перспективами 
дальнейших исследований в данном направлении является разработка 
практического и методического инструментария введения указанных 
упрощений, которые действительно дают значительные преимущества 
владельцам сертификатов УЭО и позволят сбалансировать вопросы обе-
спечения экономической безопасности государства и предоставления 
упрощений в сфере ВЭД.
Ключевые слова: Таможенный кодекс Украины, экономическая безопас-
ность государства, упрощения для субъектов ВЭД.
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Simplifications to the Entities of Foreign Economic Activity in Ukraine
The article is aimed at researching the national system of providing simplifica-
tions to the entities of FEA, analyzing the existing proposals on the change of 
national customs legislation in the context of providing simplifications, their 
critical analysis, and also elaborating own recommendations and proposals 
as to the national customs legislation. The authors analyzed the national cus-
toms legislation on providing simplifications to the entities of FEA before the 
adoption of the CCU 2012 and thereafter. It has been specified that the insti-
tute of authorized economic operator was introduced in the CCU 2012, but the 
effective mechanism for providing simplifications to the entities of FEA was not 
presented. Thus, the national system of granting simplifications to the entities 
of FEA has been disbalanced, as real mechanisms for providing simplifications 
to the entities with a high degree of trust do not exist in Ukraine currently. The 
authors have critically analyzed the draft changes in the CCU, have pointed 
out its certain shortcomings and inconsistency with the European customs le-
gislation and domestic realities, as well as have proposed their own three-tier 
system of providing simplifications to the national entities of FEA. Prospects of 
further researches in this direction is elaboration of a practical and methodical 
instrumentarium for introduction of the mentioned simplifications which defi-
nitely offer significant advantages to owners of the AEO certificates and would 
help to balance the issues of ensuring economic security of the State along 
with providing simplifications in the sphere of foreign trade.
Keywords: Customs Code of Ukraine, economic security of the State, simplifi-
cation for the entities of FEA.
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Євроінтеграційні прагнення України зумовлю-
ють необхідність трансформації вітчизняного 
нормативного поля відповідно до стандартів 

та практики країн Європейського Союзу (далі – ЄС). 
Особливо гострими зазначені питання є для сфе-
ри регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(далі – ЗЕД) та міжнародної торгівлі, адже в умовах 
зростання частки країн ЄС у структурі зовнішньої 
торгівлі України актуалізується питання гармоніза-
ції вітчизняного митного законодавства до європей-
ського з метою усунення адміністративних бар’єрів у 
процесі взаємодії вітчизняної та європейської бізнес-
спільноти. Важливість зазначеного питання в проце-
сі реалізації євроінтеграційних прагнень України під-
тверджується тим, що в Угоді про асоціацію України 
з ЄС (далі – Угода) [8] питанням митної політики та 
сприяння торгівлі присвячено окрему Главу 5 «Митні 
питання та сприяння торгівлі». Зокрема, ст. 76 Угоди 
передбачено гармонізацію торговельного та митного 
законодавства з метою захисту і сприяння законній 
торгівлі шляхом ефективного впровадження і дотри-
мання вимог законодавства, а також уникнення непо-
трібних або дискримінаційних навантажень на еконо-
мічних операторів, запобігання шахрайству і надання 
подальшого сприяння економічним операторам, які 
мають високий рівень відповідності законодавству. 

Зазначимо, що в європейському нормативно-
му полі категорія «економічний оператор» є схожою 
за змістом до вітчизняного поняття «суб’єкт ЗЕД», 
оскільки ст. 5 МК ЄС визначено, що економічним 
оператором є суб’єкт господарювання, чия діяльність 
підпадає під митне законодавство [10]. Таким чином, 
сьогодні в Україні актуалізується питання поступово-
го наближення вітчизняного митного законодавства 
до стандартів ЄС, які передбачають істотні зміни 
щодо як принципів здійснення митного контролю, 
так і системи надання спрощень економічним опе-
раторам у процесі здійснення ними зовнішньоеконо-
мічної діяльності. 

У науковій літературі значна увага приділяється 
дослідженню питань надання спрощень суб’єктам зо-
внішньоекономічної діяльності з одночасним дотри-
манням належного рівня митного контролю. Зокрема, 
вивченням зазначеної проблематики займаються: Ма-
жула О. В., Медвідь Ю. О., Мельник О. Г., Пашко П. В.,  
Прус Л. Р., Терещенко С. С. та інші науковці. Проте 
на сьогодні залишається відкритим питання розроб-
лення в Україні рекомендацій щодо запровадження 
дієвої системи надання спрощень суб’єктам зовніш-
ньоекономічної діяльності відповідно до практики 
надання спрощень економічним операторам в ЄС, що 
й зумовило актуальність дослідження. 

Метою статті є дослідження вітчизняної сис-
теми надання спрощень суб’єктам зовнішньоеконо-
мічної діяльності, аналіз існуючих пропозицій щодо 
зміни вітчизняного митного законодавства в контек-
сті надання спрощень, їх критичний аналіз, а також 

вироблення власних рекомендацій та пропозицій до 
вітчизняного митного законодавства. 

Прийняття Митного кодексу України (далі – 
МКУ) у 2012 р. істотно змінило підходи та принци-
пи здійснення митного контролю, а також було пе-
редбачено можливість надання спрощень суб’єктам 
ЗЕД шляхом застосування вибіркового підходу при 
виборі об’єктів митного контролю та встановлення 
критеріїв і умов, при дотриманні яких підприємства 
отримують право на спрощені процедури митного 
контролю [3]. Мова йде про запровадження в Україні 
інституту уповноваженого економічного оператора 
(далі – УЕО) (Глава 2 МКУ). 

Проте практика надання митними органами 
спрощень суб’єктам ЗЕД при здійсненні митного 
контролю існувала в Україні і раніше, а саме: до за-
провадження МКУ 2012 р. в Україні була сформована 
певна нормативна база та механізм надання спрощень 
суб’єктам ЗЕД, які передбачали трирівневу систему 
довіри митних органів до підприємств-резидентів 
суб’єктів ЗЕД: високий ступінь довіри («білий» спи-
сок); достатній рівень довіри («зелений» список); мит-
не оформлення на загальних підставах [2; 4]. Рівень 
довіри визначався залежно від набраних оцінюваним 
підприємством-резидентом балів за встановленими 
критеріями [5], серед яких були кількість оформлених 
підприємством вантажних митних декларацій; обсяги 
переміщення товарів у гривневому еквіваленті; безпо-
середній експорт продукції власного виробництва та 
інше. Підприємства, які за результатами оцінювання 
митними органами отримували високий або достат-
ній рівень довіри, включалися до Реєстру підприємств 
(далі – Реєстр) та отримували право на спрощений по-
рядок застосування процедур митного контролю та 
митного оформлення. Відмітимо, що у 2011 р. до Реє-
стру було включено 466 підприємств [7].

Після прийняття МКУ у 2012 р. усі норматив-
ні документи, якими передбачалося надання 
спрощень суб’єктам ЗЕД, втратили свою чин-

ність. Як зазначалося вище, МКУ 2012 р. було запро-
ваджено інститут УЕО, яким визначено принципи 
надання статусу УЕО, умови отримання, анулювання, 
зупинення дії сертифіката, види спеціальних спро-
щень. Проте протягом 2012–2017 рр. реальних кроків 
щодо надання спеціальних спрощень суб’єктам ЗЕД 
не було здійснено, що підтверджується відсутністю 
в Україні виданих сертифікатів УЕО. Таким чином,  
у цьому контексті, відбулося певне розбалансуван-
ня вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам 
ЗЕД, оскільки реальних механізмів надання спрощень 
суб’єктам із високим ступенем довіри, які діяли до за-
провадження МКУ 2012 р. чи подібних у ЄС, сьогодні 
в Україні не існує. 

Зазначимо, що в ЄС у 2006 р. набули чинності 
«поправки безпеки» (Security Amendment to the Cus-
toms Code) до Митного кодексу ЄС, якими відповід-
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но до Рамкових стандартів забезпечення безпеки та 
спрощення міжнародної торгівлі ВМО (далі – Рам-
кові стандарти безпеки ВМО) [11] було передбаче-
но запровадження інституту УЕО. Інститут УЕО є 
складовою загальної європейської системи надання 
спрощень економічним операторам з високим ступе-
нем довіри, ґрунтується на міжнародних конвенціях 
та угодах і, головне, передбачає механізм взаємного 
визнання цих спрощень на міждержавному рівні, що 
визначає головні переваги отримання статусу УЕО. 
Детально питання запровадження та функціонуван-
ня інституту УЕО в ЄС, а також механізм його взаєм-
ного визнання на міжнародному рівні досліджено в 
низці наукових досліджень [1; 9], тому в межах даного 
дослідження на цьому зупинятися не будемо. 

У зазначеному контексті набуває значної акту-
альності обговорення проекту Закону України 
«Про внесення змін до Митного кодексу Укра-

їни щодо уповноваженого економічного оператора та 
спрощень митних формальностей» (реєстраційний  
№ 4777 від 03.06.2016 р., далі – Законопроект № 4777) 
[6], який був двічі розглянутий на засіданні уряду у 
2016 р. Зазначеним законопроектом передбачено на-
дання суттєвих спрощень митних формальностей для 
підприємств із високим ступенем довіри, закладено 
передумови для майбутнього визнання статусу УЕО, 
що надається митними органами України, органами 
країн ЄС, та участь українських УЕО у формуванні 

безпечних ланцюгів постачання товарів відповідно до 
вимог Рамкових стандартів безпеки ВМО. Зокрема, 
ст. 13 Законопроекту № 4777 передбачено спеціальні 
спрощення, які можуть надаватися залежно від місця 
суб’єкта в міжнародному ланцюзі постачання (рис. 1).

Такий перелік спрощень для вітчизняних 
суб’єктів ЗЕД, на нашу думку, є дискусійним 
і потребує доопрацювання, оскільки одна час-

тина з них носить досить умовний характер, інша – 
вже частково передбачена МКУ й активно викорис-
товується вітчизняними суб’єктами ЗЕД. Наприклад, 
спрощення «звільнення від необхідності встановлен-
ня митницею відправлення обов’язкового маршруту 
переміщення» є досить умовним, оскільки чинними 
нормативним документами не передбачено встанов-
лення митницею обов’язкового маршруту переміщен-
ня. У цілому, запропоновані спрощення не дають зна-
чних переваг порівняно з тими витратами, які будуть 
нести вітчизняні суб’єкти для отримання сертифіката 
УЕО «на спрощення митних процедур». 

На нашу думку, одним із визначальних етапів 
формування переліку спрощень для вітчизняних 
суб’єктів ЗЕД у контексті запровадження інститу-
ту УЕО є аудит існуючих «спрощень», які сьогодні 
«приховані» у МКУ, але активно використовуються 
вітчизняними та закордонними економічними опе-
раторами (табл. 1). 

 

Спеціальні спрощення  

УЕО, крім перевізника, декларанта,
митного брокера  

Перевізнику, декларанту,
митному брокеру 

Загальна фінансова гарантія
чи звільнення від гарантії 

Виконання митних формальностей щодо
товарів, транспортних засобів комерційного
призначення в першочерговому порядку  

Зниження ступеня ризику автоматизованою
системою митного оформлення для визначення
переліку митних формальностей при здійсненні
митного оформлення товарів, транспортних
засобів комерційного призначення 

Використання спеціально визначеної, у разі
наявності, смуги руху в пункті пропуску
через державний кордон України для
переміщення автомобільних транспортних
засобів комерційного призначення  

Використання національного логотипу
уповноваженого економічного оператора  

Процедура спрощеного декларування
 

Самостійне накладення пломб
спеціального типу  

Звільнення від необхідності встановлення
митницею відправлення обов’язкового
маршруту переміщення  

Уповноважений вантажовідправник  

Процедура випуску товарів
за місцезнаходженням 

Уповноважений вантажоодержувач  

Рис. 1. Спеціальні спрощення відповідно до законопроекту № 4777
Джерело: узагальнено на основі [6].
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таблиця 1

«приховані» спрощення у МКУ 2012 р.

Спрощення Зміст підстава

Процедура випуску товарів 
за місцезнаходженням

1. Вибірковість митного контрою – якщо за результатами застосу-
вання системи управління ризиками не визначено необхідності 
проведення митного огляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, митне оформлення та випуск цих 
товарів, транспортних засобів за рішенням митниці (митного 
посту) можуть бути здійснені без пред’явлення зазначених 
товарів, транспортних засобів митниці (митному посту) або  
з пред’явленням, але без проведення їх митного огляду

МКУ, стаття 320. 
Вибірковість  
митного контролю

2. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку –  
за рішенням органу доходів і зборів митне оформлення та ви-
пуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися 
без їх пред’явлення органу доходів і зборів, якому подано мит-
ну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Рішення про 
можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення без їх пред’явлення органу доходів і зборів або про 
необхідність такого пред’явлення приймається органом доходів 
і зборів на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше 
чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, 
заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму 
експорту

МКУ, стаття 258.  
Митна декларація, 
заповнена у звичай-
ному порядку

3. Попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для 
випуску товарів у митний режим (митну декларацію типу IM-40 
«Імпорт»ЕА) – передбачено можливість випуску товарів, транспор-
тних засобів комерційного призначення відповідно до заяв леного 
митного режиму за попередньою митною декларацією, яка 
містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України та без пред’явлення їх органу доходів і 
зборів, яким оформлена така попередня митна декларація

МКУ, стаття 259. 
Попередня митна 
декларація

Використання принципу 
«мовчазної згоди»

1. Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення без їх пред’явлення органу доходів 
і зборів або про необхідність такого пред’явлення приймається 
органом доходів і зборів на основі результатів аналізу ризиків у 
строк не більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття 
митної декларації , заповненої у звичайному порядку відповідно 
до митного режиму експорту. 
2. У разі якщо товар декларується з використанням попередньої 
або періодичної митних декларацій, митне оформлення за цими 
деклараціями завершується у строк, що не перевищує чотирьох 
робочих годин з моменту їх подання. 
3. У разі якщо під час проведення митного контролю орган 
доходів і зборів не може аргументовано довести, що заявлено 
неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, 
у тому числі невірно визначено митну вартість товарів, заявлена 
декларантом або уповноваженою ним особою митна вартість 
вважається визнаною автоматично

Стаття 255.  
Завер шення митно-
го оформлення. 
Стаття 54. Контроль 
правильності виз-
начення митної 
вартості товарів

Джерело: систематизовано на основі [3].

Крім того, запропоновані у законопроекті № 4777 
зміни до МКУ не повною мірою відповідають концеп-
ції надання спрощень країн ЄС, оскільки європейська 
система надання спрощень економічним операторам 
являє собою трирівневу систему, а саме: передбачена 
можливість надання певних спрощень економічним 
операторам поза межами інституту УЕО, що зазначе-

ним законопроектом не передбачено. Законопроек-
том № 4777 передбачено надання спрощень виключ-
но уповноваженим економічним операторам, тоді як 
відповідно до митного законодавства ЄС спеціальні 
спрощення, що надаються уповноваженим економіч-
ним операторам, є лише частиною загальної системи 
спеціальних митних спрощень, для отримання яких 
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мати статус УЕО не обов’язково. Наприклад, інсти-
тут уповноваженого вантажовідправника та уповно-
важеного вантажоодержувача в ЄС функціонує поза 
межами УЕО, водночас у нас передбачається вклю-
чення цього інституту до переліку спрощень УЕО. 

Втім, на нашу думку, процес формування систе-
ми надання спрощень суб’єктам ЗЕД не повинен пе-
редбачати повне копіювання системи надання спро-
щень країн ЄС, оскільки процес надання спрощень 
економічним операторам у країнах ЄС має послідов-
ний і поступальний характер, який характеризуєть-
ся покроковим наданням спрощень, визначенням їх 
впливу на рівень безпеки держави та задоволеність 
бізнес-спільноти. Лише в разі позитивних результатів 
у двох напрямках пропонуються наступні спрощення. 

В Україні процес гармонізації вітчизняного за-
конодавства з європейським не повинен пе-
редбачати суто імплементацію існуючої прак-

тики митного оформлення (а саме на цьому сьогодні 
наполягають в багатьох колах на рівні ДФС та Мі-
ністерства фінансів Україні), що може призвести до 
розбалансування системи митного контролю вна-
слідок значного відставання вітчизняних митниць у 
сфері інформаційно-технічного забезпечення. Сис-
тема митного регулювання України повинна сама 
пройти тривалий і поступовий процес поглиблен-

ня надання спрощень митних формальностей для 
суб’єктів ЗЕД в умовах забезпечення відповідного 
рівня економічної безпеки держави у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності.

У цьому контексті значної актуальності набу-
вають розроблені авторські пропозиції щодо запро-
вадження трирівневої системи надання спрощень 
вітчизняним суб’єктам ЗЕД, яка враховує як європей-
ську практику надання спрощень, так і вітчизняні ре-
алії здійснення ЗЕД (табл. 2).

Таким чином, запропонована нами система на-
дання спрощень вітчизняним суб’єктам ЗЕД дозво-
ляє впорядкувати та збалансувати інтереси держави 
та бізнесу щодо забезпечення безпеки та спрощення 
митних процедур для підприємств з відповідним рів-
нем довіри. Такий підхід відповідає сучасній євро-
пейський практиці надання спрощень економічним 
операторам і вітчизняним реаліям здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах активного обговорення 

законопроекту № 4777 необхідно врахувати результа-
ти зазначених досліджень. До першочергових завдань 
в таких умовах належить розроблення практичного 
та методичного інструментарію запровадження за-
значених спрощень, які дійсно дають значні переваги 

таблиця 2

пропозиції до формування вітчизняної трирівневої системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД

Рівень спрощень Зміст Вид дозволу

Загальний рівень Митний контроль та митне оформлення на загальних 
підставах –

Спрощення для суб’єктів без 
наявності сертифіката УЕО

1. Уповноважений вантажовідправник.  
2. Уповноважений вантажоодержувач.  
3. Випуск товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення відповідно до заявленого митного режиму 
за попередньою митною декларацією, яка містить всю 
необхідну для цього інформацію, після пропуску цих 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
через митний кордон України та без пред’явлення їх орга-
ну доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна 
декларація.  
4. Централізоване митне оформлення.  
5. Самостійне накладання та зняття пломб на «Митний 
склад» і «Склад тимчасового зберігання»

Дозвіл митниці, за умови 
відповідності критеріям

Спрощення для УЕО

1. Першочергове здійснення митного контролю.  
2. Процедура спрощеного декларування (розробка  
та застосування інших критеріїв ризику, зменшення фак-
тичного і документального контролю, пов’язаного з дотри-
манням митного законодавства).  
3. Самостійне накладення пломб спеціального типу; 
самостійне накладання та зняття пломб на «Митний склад» 
і «Склад тимчасового зберігання».  
4. Процедура випуску товарів за місцезнаходженням.  
5. Загальна фінансова гарантія чи звільнення від гарантії.  
6. Централізоване митне оформлення

Сертифікат УЕО
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власникам сертифікатів УЕО. Лише в цьому випадку 
інститут УЕО в Україні може запрацювати, а суб’єкти 
ЗЕД з високим ступенем довіри отримати реальні 
спрощення та можливість взаємного визнання стату-
су УЕО в інших країнах.                    
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