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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова сторінка в історії зовнішньої торгівлі Украї�

ни та ЄС розпочалась на початку 2016 р. зі створен�

ня зони вільної торгівлі передбаченою Угодою про

асоціацію з 28 європейськими країнами. Основні ча�

стини Угоди присвячені ключовим реформам, еко�
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номічному відновленню та зростанню, а також уп�

равлінню та секторальній співпраці у сферах промис�

ловості, енергетики, транспорту, охорони довкілля,

соціального розвитку, безпеки населення, рівності

прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культу�

ри.
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Найважливіші економічні положення Угоди містить

Розділ 4 "Торгівля і питання пов'язані з торгівлею", де

на початку, в статті 25 зазначено, що "сторони поступо�

во створюють зону вільної торгівлі протягом перехідно�

го періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати

набрання чинності цією Угодою" [10].

Відмінною рисою ЗВТ Україна — ЄС є комплексна

програма адаптації регуляторних норм у сферах пов'я�

заних з торгівлею до законодавства ЄС — передбаче�

но, як взаємне відкриття ринків, так і стимуляцію кон�

курентоспроможності українських виробників, шляхом

запровадження європейських стандартів та інші кроки,

потрібні для розвитку внутрішнього ринку та збільшен�

ня обсягів зовнішньої торгівлі з ЄС.

При цьому торговельна частина Угоди про асоціа�

цію України з ЄС не лише передбачає лібералізацію зов�

нішньої торгівлі, а й повинна забезпечити функціонуван�

ня національної економіки на основі вимог та стандартів

ЄС, в т. ч. реформування української митної служби

(МСУ) згідно з європейським зразком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій з питань ре�

формування митної служби України вказує на те, що особ�

ливості розвитку митних органів в Україні досліджували

І.Г. Бережнюк, О.А. Гончарук, М.М. Дорош, І.М. Квелі�

ашвілі, Т.В. Корнева, В.В. Ченцов, Т.В. Шталь та ін. Ці дос�

лідження насамперед висвітлюють передумови здійснен�

ня реформ митної сфери, а також питання стратегічних

проблем діяльності МСУ. Водночас питання щодо рефор�

мування МСУ в умовах європейської економічної інтеграції

досі залишаються малодослідженими та дискусійними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка стану реформування МСУ в

рамках Угоди про асоціацію України з ЄС. Для досяг�

нення поставленої мети вирішувались наступні завдан�

ня:

— характеристика системи митної служби України;

— аналіз процесів лібералізації зовнішньої торгівлі

України та ЄС;

— оцінка виконання Україною зобов'язань у сфері

митної справи перед ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історія митної служби України за період незалеж�

ності держави доволі багата на реформи в напрямі спро�

щення організаційної структури. З 1991 р. функціону�

вав Державний митний комітет України. МСУ в період

1996—2013 рр. була елементом системи органів вико�

навчої влади України, уповноваженою у митній справі.

Через проведення адміністративної реформи в Україні

була об'єднана митна та податкова системи, а тому офі�

ційна назва МСУ була змінена з моменту утворення

Міністерства доходів і зборів. Базовим митним органом

так званих органів доходів і зборів стала митниця, у

складі — митні пости. З 2014 р. органи доходів і зборів

(назва яких має бути змінена згодом) очолила Держав�

на фіскальна служба, керована Міністерством фінансів

України. Сьогодні діяльність МСУ спрямована на

"…створення сприятливих умов для розвитку зовніш�

ньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки сус�

пільства, захист митних інтересів України" [1].

У січні 2016 р. був зареєстрований проект Закону

"Про Національну Митну службу України", яким перед�

бачені ключові зміни щодо її організаційної структури,

підзвітності та підпорядкування, проте де�факто до�

корінні зміни у змісті завдань, повноважень чи функцій

МСУ, на думку експертів, в процесі європейської еко�

номічної інтеграції не передбачені та ймовірно незаба�

ром не відбудуться [2; 4]. Окрім декларованої побудо�

ви ефективної функціональної структури МСУ у зв'язку

з необхідністю імплементації низки положень євро�

Рис. 1. Преференційні режими ЄС для імпорту українських товарів
Джерело: [3].
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пейського митного законодавства, серед першочерго�

вих пріоритетів реформ української митниці можна ви�

ділити громадську оцінку керівників митних органів,

побудову комунікацій митних органів з бізнесом, про�

тидію корупції, спрощення митних процедур, а також їх

автоматизацію [8].

Очевидно, що європейська економічна інтеграції

передбачає гармонізацію митних режимів між Україною

та ЄС. Важливо, ще до підписання Угоди — 22 квітня

2014 р., з метою підтримки української економіки в часи

економічної та політичної кризи, ЄС в односторонньо�

му порядку відкрив свій ринок для української продукції,

надавши автономні торговельні преференції, які згодом

стали імплементацією ЄС своїх зобов'язань у межах

зони вільної торгівлі (рис. 1):

— автономний преференційний торговий режим (з

2016 р. — режим вільної торгівлі) передбачає скасуван�

ня мит або їх часткове скасування в межах тарифних

квот для українських товарів. Для експорту в рамках

цього режиму зовнішньої торгівлі, необхідне отриман�

ня сертифікату походження товарів у формі EUR.1, який

з 1 січня 2016 р. видається МСУ (донедавна видавався

територіальними підрозділами Торгово�промислової

палати України). Адміністрування відповідно до прин�

ципу "перший прийшов — перший обслуговується" пе�

редбачає оформлення митними органами першим того

товару в рамках тарифної квоти, супровідні документи

до якого були надані імпортерами першими. У свою чер�

гу, адміністрування через систему імпортних ліцензій

передбачає певну процедуру подання потенційними

імпортерами української продукції відповідної заявки

на право здійснення імпорту;

— режим генеральної системи преференцій перед�

бачає застосування зменшеної ставки ввізного мита на

товари походженням з України, для експорту яких не�

обхідним є отримання сертифікату в формі А, який ви�

дається територіальними підрозділами Торгово�промис�

лової палати України [5; 6].

Протягом наступних років відбудеться поступове

зниження до нуля низки мит для української продукції,

а також розширення обсягів тарифних квот для кількох

товарів, у тому числі меду, пшениці, кукурудзи, соку.

Зниження мит Україною відбуватиметься повільніше,

ніж це зробив ЄС.

З 2016 р. Україна знизила середнє ввізне мито на

промислові товари з 3,7 % до 1,1 %, а на продукцію

сільського господарства та харчової промисловості — з

9,2 % до 6,7 %. В наступні роки мита на промтовари по�

ступово знизяться до нуля, а для частини сільськогоспо�

дарських товарів залишаться мінімальними (табл. 1).

 , 
    

      

    
  11-   

  
    4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05 

     
01-24 (  ) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24 

     
25-97 (    

 ) 
3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0 

Таблиця 1. Особливості зміни тарифного захисту України та ЄС внаслідок Угоди про асоціацію
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Джерело: складено автором на основі [7].
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 Варто звернути увагу, що режими скасування

(зменшення) ввізних мит в Угоді про асоціацію Украї�

ни з ЄС передбачені з врахуванням системи класифі�

кації товарів ЄС, яку формують три основні компонен�

ти: Гармонізована система опису та кодування товарів

(Harmonised Commodity Description and Coding System

або HS), на базі якої побудований Український класи�

фікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ

ЗЕД); Інтегрована номенклатура ЄС (Combined

Nomenclature або СN); а також Інтегрована номенкла�

тура митних тарифів ЄС (Integrated Tariff або TARIC),

метою якої є надання інформації щодо торгової пол�

ітики і тарифних заходів, застосовуваних до окремих

товарних груп в ЄС [9].

Стан гармонізації митних процедур між Україною та

ЄС демонструють результати експертної оцінки, що

була проведена Європейською бізнес асоціацією в пе�

ріод 2010—2015 рр. (табл. 2).

Експертами було встановлено, що кількість часу,

витраченого на митні процедури для 1 поставки в Ук�

раїні зменшилась з 2,4 днів до 4 робочих годин завдяки

впровадженню у 2010 р. електронного митного декла�

рування, яке з січня 2017 р. стане обов'язковим. Серед�

ня частка вантажів, що супроводжується фізичним ог�

лядом МСУ протягом аналізованого періоду зменши�

лась втричі (з 55% до 16%), так само, середня частка

вантажів, класифікаційний код яких згідно з УКТ ЗЕД

був змінений митними органами, зменшилась втричі (з

6% до 2%).

Проте, середня частка вантажів, оформлених МСУ

не за першим методом визначення митної вартості, тоб�

то загальна кількість відмов митних органів зросла на

6% (з 34% до 40%), незважаючи на те, що середня

кількість паперових документів, необхідних для митно�

го оформлення 1 поставки в Україні при використанні

електронного декларування скоротилась удвічі. Окрім

того, несуттєво знизилась середня частка компаній, які

зазнали перевірок після митного оформлення — на 3%

(з 22% до 19%), що у свою чергу характеризує ефек�

тивність реформування МСУ в умовах європейської еко�

номічної інтеграції.

Серед інших основних пріоритетів реформування

МСУ щодо взятих зобов'язань за Угодою про асоціа�

цію з ЄС до 2017 р. також варто виділити:

— впровадження в Україні інституту уповноважених

економічних операторів, законопроект якого нині по�

годжений лише на експертному рівні. Виконання цього

зобов'язання дозволить пришвидшити процес митних

процедур, створити новий формат взаємодії МСУ та

бізнесу. Виданий підприємству сертифікат уповноваже�

ного економічного оператора не лише визнається в ме�

жах всієї митної території України, надає йому мож�

ливість отримання найбільшого переліку пільг і спро�

щень митних процедур, а й доводить високий рівень

довіри митних органів ЄС, США, Канади, Китаю, Японії,

приєднаних до співпраці уповноважених економічних

операторів на принципах взаємного визнання;

— приєднання МСУ до Спільної транзитної системи

ЄС (New Computerized Transit System або NCTS) для

якого був схвалений план відповідних заходів, що спря�

мовані на прискорення митних процедур, забезпечення

ефективної протидії контрабанді для лібералізації зов�

нішньої торгівлі України та ЄС. Незважаючи на від�

сутність законодавчих підстав початку пробного функ�

ціонування системи NCTS на національному рівні, за�

значимо, що можливості приєднання України до систе�

ми NCTS були відпрацьовані фахівцями митних органів

ще в 1998 р., коли вперше в Європі почала функціону�

вати національна електронна система контролю тран�

зиту на шляху впровадження проекту "Електронна мит�

ниця" відповідно до міжнародних стандартів митної

справи.

Крім того, з 1 серпня 2016 року на митницях старту�

вала автоматизована система митних послуг "Єдине

вікно", яка формує новий порядок взаємодії митних та

контрольних органів із суб'єктами ЗЕД.

Зокрема передбачається спрощена процедура прий�

няття рішення контрольними органами, що суттєво ско�

рочує час на проведення процедур. Єдина електронна

база даних дозволяє різним службам в автоматичному

режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який

проходить через кордон України.

Стратегічною метою реформування митниці повин�

на стати боротьба з контрабандою і корупцією. Тому

важливим елементом реформи митниці є запроваджен�

ня фото� та відеофіксації оглядів товарів чи транспорт�

них засобів у пунктах пропуску через державний кор�

дон, у зонах митного контролю внутрішніх митниць, а

також під час виконання міжвідомчими мобільними гру�

пами заходів з попередження та виявлення фактів по�

рушень законодавства з питань державної митної спра�

ви.

ВИСНОВКИ
Процеси реформування МСУ в умовах європейсь�

кої економічної інтеграції відбуваються повільно. Украї�

на важко виконує зобов'язання щодо побудови ефек�

тивної функціональної структури МСУ, механізму гро�

мадської оцінки керівництва митних органів та їх кому�

нікацій з бізнесом, протидії корупції на митниці, гармо�

нізації митних процедур, а також автоматизації митної

справи, в основному через відсутність або неузгод�

женість законодавчих актів.

Для реалізації євроінтеграційних прагнень україн�

цям необхідно активно діяти у напрямі реалізації поло�

жень Угоди про асоціацію та налагодити ефективну

діяльність зони вільної торгівлі з ЄС. Це вимагає при�

швидшення проведення ринково�інституційних реформ

та адаптації законодавства до ЄС шляхом запроваджен�

ня технічних регламентів, санітарних, фітосанітарних

норм та стандартів ЄС. Митниця повинна максимально

сприяти та забезпечувати процеси євроінтеграції, а не

створювати проблеми на шляху торгівлі та інвестицій.

Перспективи подальших досліджень в обраному напрямі

зумовлені необхідністю розробки реформ МСУ, спря�

мованих на боротьбу з контрабандою та зменшення черг

на кордонах з ЄС.
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