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КОМЕСА Економічне співтовариство країн Східної та Південної Африки

млн мільйон

млрд мільярд 
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операцій

СОТ Світова організація торгівлі

США Сполучені Штати Америки

ТРІПС Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

ЮНКТАД Конференція ООН з торгівлі та розвитку

ISO Міжнародна організація зі стандартизації (International 
Organization for Standardization)

SAFE Система рамкових стандартів із забезпечення безпеки та сприян-
ня глобальній торгівлі
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ЗАГАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Робота Світової організації торгівлі (СОТ) у сфері сприяння або спрощення 
торгівлі1 розпочалася на міністерській конференції 1996 року в Сінгапурі. Тоді 
термін «сприяння торгівлі» був визначений як спрощення процедур торгівлі. 
На сьогодні концепція сприяння торгівлі розуміється в СОТ як зменшення бю-
рократії в точках, де товари перетинають кордон, та спрощення доступу до ін-
формації зі сприяння торгівлі.2   

У ширшому розумінні, сприяння торгівлі – це будь-які заходи або політика, які 
прискорюють рух, митне оформлення та перетин товарами митного кордону. 
Таке визначення може охоплювати не тільки митні процедури, а й такі елемен-
ти, як портове обладнання та транспорт. Відповідно, у рамках теми сприяння 
торгівлі, крім митних процедур, можуть розглядатись такі питання, як правила 
визначення країни походження товарів, класифікація тарифів, ввізна та вивізна 
обробка товарів без сплати податків,3 регулювання й стандарти у сфері охоро-
ни здоров’я та безпеки, перевірка, збір та обробка інформації й статистичних 
даних, стягнення ПДВ та інших податків і зборів на кордоні, транспортна інф-
раструктура, транспортно-експедиторські збори, прикордонні процедури без-
пеки тощо. 

Як складова програм модернізації митних служб, концепція сприяння торгівлі 
опрацьовується в рамках численних міжнародних проектів Світового банку, 
ЄБРР, USAID, ЄС, АСЕАН тощо.4 Питанням спрощення торгівлі присвячено 

1  Англ. trade facilitation
2  http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey3_e.htm#trade 
3  Англ. inward and outward processing reliefs
4 http://go.worldbank.org/QWGE7JNJG0  http://www.worldbank.org/projects/P112456/

regional-trade-facilitation-project-ii?lang=en&tab=overview4 ; http://www.ebrd.com/russian/
pages/workingwithus/trade.shtml; http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Pages/
Trade-Facilitation-Project.aspx http://www.nathaninc.com/projects-and-cases/egypt-trade-
facilitation-project-2011-2014 http://www.carana.com/employment/international/833-chief-
of-party-east-africa-trade-facilitation-project; http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
policy_issues/international_customs_agreements/index_en.htm; . http://hdru.aprc.undp.org/ext/
regional_workshop_2008/pdf/Satyani_s2.pdf
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багато розробок у сфері інформаційних технологій, як-то європейська система 
FADO,5 палестинський портал сприяння торгівлі6 тощо.

Уряд, зазвичай, бачить своє завдання в удосконаленні процедур та контролю, 
що застосовуються під час перетину товарами національних кордонів, таким 
чином, щоб знизити витрати й максимізувати ефективність у відповідності до 
урядових цілей захисту внутрішнього ринку. У цьому контексті сприяння тор-
гівлі включає чотири незалежні елементи:

1) спрощення й гармонізація правил і процедур:

•	 адаптація міжнародних конвенцій та інструментів; гармонізація практик 
контролю, які застосовуються різними державними органами;

•	 уникнення дублювання (наприклад, офіційне визнання результатів 
контролю, який здійснюється приватним сектором стосовно якості та 
безпеки продукції замість офіційних перевірок; визнання в регіональних 
або двосторонніх угодах результатів експортного контролю замість до-
даткового проведення імпортного контролю тощо);

•	 визнання ділових практик (наприклад, визнання комерційних докумен-
тів (накладних тощо) замість офіційних документів, дозвіл митного очи-
щення товарів усередині країни замість створення «вузьких місць» у пор-
тах і прикордонних пунктах).  

2) модернізація торговельних систем, обмін інформацією між зацікавленими 
представниками бізнесу та державного управління:

•	 використання електронних інформаційних систем, концепції єдиного ві-
кна, електронних митних систем, веб-сайтів та інформаційних порталів;

•	 стандартизація (наприклад, застосування штрих-кодів, стандартів для 
визначення місця, електронних стандартів для обміну інформацією між 
комп’ютерами тощо);

•	 обмін досвідом (наприклад, розробка посібників і керівництв щодо вті-
лення на практиці тощо); 

3) адміністрування та управління торговельними й митними процедурами:

5 Англ. False and Authentic Documents Online. http://www.wcoomd.org/en/media/wco-news-
magazine/~/media/39E9F31E202640EBAEC5CFC27FBD5CFE.ashx 

6 http://www.ptfp.ps/etemplate.php?id=73
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•	 стандарти сервісного обслуговування (наприклад, зобов’язання щодо 
певного рівня надання державних послуг, публікація та вільний доступ 
до правил і процедур, розробка відповідних веб-сайтів, регулярне онов-
лення інформації щодо митних тарифів);

•	 принципи менеджменту (наприклад, пропорційність контролю ризикам, 
на захист від яких цей контроль спрямований);

4) інституційні захисні механізми для ефективного втілення на практиці прин-
ципів сприяння торгівлі та підтримка спрямованості на проведення реформ 
(наприклад, створення національного органу з питань сприяння торгівлі).

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ СПРОЩЕННЯ ТОРГІВЛІ

Ключовими міжнародними організаціями, які займаються емпіричними дослі-
дженнями у сфері сприяння торгівлі, є ОЕСР, Світовий банк та ЮНКТАД. 

Згідно з оцінками ЮНКТАД у середньому митні процедури можуть втягувати 
20-30 різних учасників, 40 різних документів та потребувати 200 різних даних, 
60-70% із яких необхідно вводити повторно. З точки зору бізнесу, основні про-
блеми, з якими стикаються підприємці при перетині кордону, включають:

•	 надмірну кількість документів і вимог авторизації, вимоги надати анало-
гічні документи в різні відомства, суперечливість вимог;

•	 довгі черги в державних установах, тривалі перевірки на кордоні, пробле-
ми з узгодженням годин роботи митниць сусідніх країн;

•	 проблеми корупції;

•	 низький рівень обізнаності як державних службовців, так й операторів 
ринку щодо чинних правил і процедур; 

•	 обмежені лабораторні потужності, що призводить до тривалих затримок;

•	 апеляційні механізми для оскарження рішень, прийнятих посадовими 
особами, відсутність або застосування яких займає багато часу;

•	 низький рівень автоматизації процедур.7

7 Grainger Andrew (2011). Developing the case for trade facilitation in practice. World Customs 
Journal, Volume 5, Number 2, рр. 65-76. http://www.tradefacilitation.co.uk/publications/index.html 
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ОЕСР розробило перелік показників, за якими організація вимірює рівень 
сприяння торгівлі в 133 країнах світу. Показники сприяння торгівлі ОЕСР 
включають:8

•	 Попередні постанови (Advance Rulings) – важливі адміністративні рішен-
ня, що стосуються класифікації, походження, методу оцінки тощо сто-
совно конкретних товарів на момент ввезення; правила й процеси, які 
застосовуються в таких випадках.

•	 Апеляційні процедури (Appeal Procedures) – можливості та умови оскар-
ження адміністративних рішень прикордонних відомств.

•	 Зовнішню співпрацю (Co-operation – External) – співпрацю з іншими 
країна ми.

•	 Внутрішню співпрацю (Co-operation – Internal) – співпрацю різних при-
кордонних та митних служб країни.

•	 Збори та платежі (Fees and Charges) – дисципліну у сфері сплати зборів та 
платежів під час експорту та імпорту.

•	 Формальності – Автоматизацію (Formalities – Automation) – електронний 
обмін даними, автоматизацію прикордонних процедур, використання 
практики управління ризиками (ризик-менеджменту).

•	 Формальності – Документацію (Formalities – Documents) – спрощення 
торговельної документації, гармонізацію відповідно до міжнародних 
стандартів, визнання копій документів.

•	 Формальності – Процедури (Formalities – Procedures) – прискорення при-
кордонного контролю, застосування єдиного вікна, постмитний аудит, 
авторизацію операторів ринку тощо.

•	 Управління та неупередженість (Governance and Impartiality) – структуру 
й функції митних служб, звітність, етичну політику.

•	 Наявність інформації (Information Availability) – публікацію торговельної 
інформації (включаючи інформацію стосовно точок запиту).

•	 Залучення торгової спільноти (Involvement of the Trade Community) – 
проведення консультацій із трейдерами.

8 http://www.oecd.org/tad/facilitation/indicators.htm
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ОЕСР оцінили, що втілення на практиці всіх заходів, які обговорюються на До-
хійському раунді в СОТ, знизить сукупні торговельні витрати на 10% у розви-
нутих країнах та на 13-15,5% у країнах, що розвиваються. Зниження світових 
торговельних витрат на кожний 1% збільшує світовий дохід на більш ніж 40 
млрд дол., більша частина якого відходить країнам, що розвиваються.9 Якщо 
розглядати вплив кожного показника окремо, то попередні правила й апеляцій-
ні процедури мають найбільший вплив на зниження торговельних витрат (5,4% 
та 3,7% відповідно). Автоматизація та збори й платежі будуть мати результат 
2,7% та 1,7% зниження витрат, а усунення технічних бар’єрів у торгівлі 4,5%.10 

На основі гравітаційної моделі для 75-ти країн фахівці Світового банку оціни-
ли, наскільки може зрости торгівля між цими країнами за різними сценаріями 
сприяння торгівлі та/ або зниження тарифів. Найбільший внесок до зростання 
(154 млрд дол. США)  можна отримати від удосконалення інфраструктури у 
сфері обслуговування. Близько 107 млрд дол. можна отримати від покращення 
ефективності роботи портів, близько 33 млрд дол. – від  реформування митного 
середовища та близько 83 млрд дол. – від поліпшення регуляторного середови-
ща.11 

Дослідження ОЕСР, Світового банку та ЄС щодо оцінки впливу багатосторон-
ньої угоди зі сприяння торгівлі показало, що спрощення торгівлі може привес-
ти до збільшення світового ВВП та експорту на 67 млрд дол. США на рік. Дві 
третини виграшу припаде на країни, що розвиваються.12

МІЖНАРОДНІ УГОДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Питаннями спрощення процедур торгівлі займається низка міжнародних ор-
ганізацій, у тому числі Світова організація торгівлі, Всесвітня митна органі-
зація, Європейська економічна комісія ООН, Конференція ООН з торгівлі та 

9 http://www.oecd.org/trade/trade-facilitation-agreement-would-add-billions-to-global-economy-
says-oecd.htm

10 Moïsé, E., T. Orliac and P. Minor (2011), “Trade Facilitation Indicators: �e Impact on Trade 
Costs”, OECD Trade Policy Working Papers, No. 118, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/5kg6nk654hmr-en 

11 Wilson John S., Catherine L. Mann and Tsunehiro Otsuki (2004). Assessing the Benefits of Trade 
Facilitation: A Global Perspective. �e World Bank, Institute for International Economics (USA) and 
Osaka University (Japan). http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/gravity10_reading2.pdf 

12 http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade_facilitation.html
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 розвитку тощо. Нижче ми розглянемо їх діяльність та відповідні міжнародні 
угоди, які були прийняті під егідою цих організацій, детальніше.

Світова організація торгівлі. Як уже зазначалось, ще в 1996 році під час мі-
ністерської конференції в Сінгапурі тема сприяння торгівлі була включена до 
порядку денного СОТ. У 1998 році був проведений симпозіум СОТ із питань 
сприяння торгівлі, де було зазначено, що декілька угод СОТ безпосередньо сто-
суються теми сприяння торгівлі.13 Серед них:

•	 Генеральна угода з тарифів і торгівлі:

•	 Стаття V ГАТТ про свободу транзиту

•	 Стаття VIII про збори й формальності, пов’язані з імпортом та експортом

•	 Стаття IX про позначки про походження

•	 Стаття X про публікацію та застосування правил торгівлі

•	 Угода про процедури ліцензування імпорту

•	 Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994 року

•	 Угода про перевідвантажувальну інспекцію

•	 Угода про правила визначення походження 

•	 Угода про технічні бар’єри у торгівлі

•	 Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів 

•	 Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС)

•	 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)

У рамках переговорів Дохійського раунду та активніше з 2004 року члени СОТ 
були залучені до переговорів про багатосторонні правила у сфері сприяння тор-
гівлі, які б уточнили та вдосконалили існуючі статті V, VIII і X ГАТТ. 

На конференції СОТ у Балі в грудні 2013 року нарешті було прийнято Угоду про 
сприяння торгівлі.14 Ця Угода складається з Преамбули й двох частин: перша 
частина стосується безпосередньо питань сприяння розвитку торгівлі, друга – 

13 WTO Secretariat (1998). WTO rules relevant to Trade Facilitation — Statement by the 
Director of the Market Access Division. G/L/244. http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.
asp?DDFDocuments/t/g/l/244.doc 

14 Англ. “Agreement on trade facilitation”)Текст угоди з додатками: Ministerial declaration and 
decisions”, pp.11-32. http://wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/bali_texts_combined_e.pdf
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створення спеціального й диференційованого режиму для найменш розвине-
них країн-членів СОТ. 

У першій частину Угоди містяться статті, які закріплюють низку положень 
щодо лібералізації міжнародної торгівлі, спрощення митних та адміністратив-
них процедур, досягнення більшої прозорості й рівності в питаннях доступу 
до інформації, тарифній політиці, митному очищенні товарів тощо. Велику 
увагу приділено прозорій та ефективній інформаційній політиці: члени СОТ 
зобов’язані  публікувати основні вимоги, що висуваються до експорту й імпор-
ту товарів, розміру мит, податків і зборів, правил класифікації і деяких інших 
параметрів, а також надавати можливість коментувати документи до набрання 
ними законної чинності. З метою забезпечення більшої прозорості й передбачу-
ваності міжнародної торгівлі країни-члени повинні створити пункти інформа-
ційної підтримки й надавати відповіді та роз’яснення на запити, що стосуються 
питань міжнародної торгівлі.

Принципи прозорості, неупередженості й рівності поширюються також на та-
рифну політику, встановлення платежів і зборів: кожна країна-член, за можли-
вості, повинна періодично переглядати ставки митних тарифів і зборів із метою 
скорочення їх кількості й номенклатури. Принципи нарахування штрафів так 
само мають бути прозорими й недискримінаційними. В Угоді задекларовано 
необхідність докладання зусиль у напрямку прискорення здійснення митних 
процедур. Для цього країнам-членам  рекомендовано створювати систему «єди-
ного вікна», використовувати міжнародні системи стандартизації, залучати до 
роботи митниць акредитованих брокерів тощо.

У другій частині Угоди («Сприяння розвитку найменш розвинених країн») ви-
значено диференційний режим для групи найбідніших країн:15 для них будуть 
застосовані більш прості й відкриті правила визначення походження товару, 
скасовані митні тарифи й квотування експорту. 

Для забезпечення виконання положень Угоди в статті 13 затверджено створен-
ня Комісії зі сприяння розвитку торгівлі, представниками якої будуть усі краї-
ни-члени, а також національні комісії зі сприяння розвитку торгівлі, завданням 
яких буде всебічне сприяння реалізації положень Угоди.

15 Найменш розвинені країни – це офіційний перелік країн, що закріплюється рішенням кон-
ференції ООН. UN list of Least Developed Countries. http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20
Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
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Домовленості, досягнуті на конференції в Балі, є знаковими з точки зору досяг-
нення загального консенсусу країнами-членами СОТ (уперше з часу організа-
ційного оформлення СОТ у 1995 році). Попередні оцінки впливу цих домовле-
ностей на лібералізацію міжнародної торгівлі й зростання світової економіки є 
досить оптимістичними: за розрахунками Інституту Петерсона, опубліковани-
ми після завершення конференції в Балі, вигоди для світової економіки за раху-
нок лібералізації торгівлі становитимуть від 400 млрд дол. США до 1 трлн.  дол. 
США.16

Всесвітня митна організація. Всесвітня митна організація (ВМО) була засно-
вана 13-ма європейськими країнами в 1953 році як Рада митного співробітни-
цтва. На сьогодні її членами є 179 країн.

Місією Всесвітньої митної організації є підвищення ефективності митних адмі-
ністрацій у галузі дотримання правил торгівлі, збору доходів, захисту суспіль-
ства та розбудови потенціалу. Тому вона відіграє важливу роль у сприянні тор-
гівлі та є рушійною силою в прийнятті та реалізації ключових конвенцій щодо 
сприяння торгівлі, у тому числі Кіотської конвенції та Стамбульської конвенції. 
Також важливими інструментами ВМО є міжнародна конвенція про гармонізо-
вану систему опису та кодування товарів, система рамкових стандартів із забез-
печення безпеки та сприяння глобальній торгівлі та декларація з професійної 
етики.

Міжнародна конвенція про спрощення й гармонізацію митних процедур (Кіот-
ська конвенція) вступила в силу в 1974 році. Потім конвенція переглядалася й 
оновлювалася з  метою відповідності сучасним вимогам урядів та міжнародної 
торгівлі. 

Переглянута Кіотська конвенція була ухвалена в червні 1999 року як основа 
для сучасних й ефективних митних процедур у ХХІ столітті, що є передумовою 
забезпечення передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі, чого й 
вимагає сучасний світ. Конвенція розроблена на основі декількох ключових ке-
рівних принципів, головними з яких є:

•	 прозорість і передбачуваність митних дій;

•	 стандартизація та спрощення вантажних митних декларацій та підтвер-
джувальних документів;

16 “Days 3, 4 and 5: Round-the-clock consultations produce ‘Bali Package”. http://www.wto.org/english/
news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm
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•	 спрощені процедури для уповноважених осіб;

•	 максимальне використання інформаційних технологій;

•	 мінімально необхідний митний контроль для забезпечення дотримання 
правил;

•	 використання методів управління ризиками та контролю на основі ау-
диту;

•	 скоординовані з іншими прикордонними відомствами інтервенції;

•	 партнерство з торгівлею.

Переглянута Конвенція містить нові й обов’язкові правила її застосування, які 
всі договірні сторони повинні визнавати беззастережно (на сьогодні налічу-
ється 90 країн).17 Переглянута Кіотська конвенція набула чинності 3 лютого 
2006 року.18 

Усі правові положення та принципи переглянутої Кіотської конвенції сумісні та 
доповнюють статті V, VIII і X ГАТТ, передбачені в контексті сприяння торгівлі 
Дохійської декларації. Статті ГАТТ передбачають високі стандарти застосуван-
ня формальностей і процедур для переміщення та транзиту товарів, а також 
публікацій та адміністрування торговельних правил. 

Інструменти переглянутої Кіотської конвенції є основою, джерелом інформації 
та практичним посібником для втілення на практиці цих високих стандартів.19 
Прикладами таких інструментів є база даних ВМО,20 унікальний номер партії,21 
посібники для оперативного, але контрольованого звільнення малих, низько 
вартісних партій товарів на кордонах,22 та посібники інформування пасажирів.23

17 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_
conv/instruments.aspx 

18 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_
conv.aspx 

19 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/~/media/WCO/
Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments%20and%20Tools/Conventions/Kyoto%20
Convention/Brochures/implement_kyoto_uk.ashx 

20  http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx  
та http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2009/december/launch-of-the-new-wco-data-
model-optimizing-data-exchange-for-enhanced-facilitation.aspx 

21  http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/633F01FC1783462EA9DBDE125
AF48834.ashx 

22 http://wcoomdpublications.org/downloadable/download/sample/sample_id/7/ 
23 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/95C80C194B634618A9FB56423B

EB95AE.ashx
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Конвенція про тимчасове ввезення товарів (Стамбульська Конвенція)24 набрала 
чинності 27 листопада 1993 року. Станом на червень 2012 року Конвенція на-
лічувала 64 договірні сторони.25 В одному документі вона об’єднала всі існуючі 
домовленості щодо тимчасового ввезення товарів або торгових зразків для ви-
ставок та в демонстраційних цілях. Конвенція також передбачає використан-
ня карнету ATA,26 єдиного міжнародного митного документу, що приймається 
митними органами країн-учасниць Конвенції АТА (див. нижче) як митна декла-
рація й водночас як міжнародна гарантія покриття сум ввізного мита й податків 
згідно з національним законодавством країни ввезення/транзиту у випадку по-
рушення режиму тимчасового ввезення.

Митна Конвенція про карнет ATA для тимчасового ввезення товарів (Конвенція 
ATA) укладена 6 грудня 1961 року під егідою Ради митного співробітництва. Дія 
карнету ATA поширюється на товари, що ввозяться на підставі раніше укладе-
них міжнародних угод про тимчасове ввезення: на комерційні зразки, рекламні 
матеріали, професійне устаткування, товари та обладнання для демонстрації 
або використання на виставках, ярмарках, конференціях і подібних заходах. 
Також Конвенція гарантує сплату всіх митних платежів та зборів (у разі по-
рушення режиму тимчасового ввезення) та передбачає створення міжнародної 
митної гарантійної мережі, а також міжнародної мережі асоціацій-гарантій, що 
видають карнети ATA.27

Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування товарів. 
Гармонізована система є міжнародним номенклатурним продуктом, який на-
брав чинності 1 січня 1988 року. Остання версія HS набрала чинності 1 січня 
2012 року.28 Ця номенклатура використовується в різних цілях як основа для 
розрахунку митних тарифів та ведення міжнародної митної статистики. Систе-
ма включає в себе біля 5000 товарних позицій, кожна з яких має шестизначний 
код, наданий згідно з чітко визначеними правилами, для досягнення єдиної кла-

24 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/~/media/WCO/
Public/Global/PDF/About%20us/Legal%20Instruments/Conventions%20and%20Agreements/
Istanbul/Istanbul_legal_text_Eng.ashx та українською мовою: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_472 

25 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/~/media/WCO/
Public/Global/PDF/About%20us/Legal%20Instruments/Conventions%20and%20Agreements/
Istanbul/PG0202E1.ashx 

26 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_ata_system_
conven.aspx  та http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/
Instruments%20and%20Tools/Conventions/ATA/pf_ATA_brochure.ashx?db=web 

27 http://ata.ucci.org.ua/ua/start/
28 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx 
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сифікації товарів. Гармонізована система також використовується для розроб-
ки торговельної політики, розгляду правил походження товарів, моніторингу 
контрольованих товарів, розрахунку податків, тарифів на перевезення, кон-
тролю за квотами та цінами, а також для проведення економічних досліджень 
та аналізу.

У січні 2012 року ВМО випустив документ, де зіставлені гармонізована система 
й окремі кодування інших міжнародних конвенцій.29

Система рамкових стандартів із забезпечення безпеки та сприяння глобальній 
торгівлі (SAFE)30 була прийнята в 2005 році. Цей унікальний міжнародний до-
кумент створив умови для безпечнішої світової торгівлі, визначив важливість 
тіснішого партнерства між митними органами й бізнесом, а також започаткував 
новий підхід до управління товарами, які переміщаються через кордони. З того 
часу система SAFE регулярно оновлюється та вдосконалюється. 

Версія SAFE 2007 року включила до тексту положення, що стосуються умов і 
вимог до митних органів та уповноважених економічних операторів, які рані-
ше містилися в окремому документі. Також у червні 2007 року була заснована 
робоча група SAFE.31 

У червні 2010 року ВМО видала версію SAFE, яка об’єднала всі інструменти 
та керівництва ВМО, що підтримують втілення SAFE на практиці, включаючи 
керівні принципи управління ланцюгом постачань, а також посібники з імпле-
ментації, апеляційних процедур та вигід АЕО. У версії SAFE 2012 року оновлені 
розділи, що стосуються скоординованого управління кордонами, безперерв-
ності торгівлі та її відновлення, а також додано визначення вантажів із висо-
кими ризиками.32

Декларація з професійної етики (Декларація Аруша)33 була прийнята в 1993 та 
переглянута в 2003 році. Декларація носить необов’язковий характер і являє 

29  http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/~/media/WCO/Public/
Global/PDF/Topics/Nomenclature/Instruments%20and%20Tools/Interconnections/2012/
InterconnectionTableEN20120101.ashx 

30 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx 
31 http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/safe_

working_group.aspx 
32 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/55F00628A9F94

827B58ECA90C0F84F7F.ashx 
33 http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/Legal%20Instruments/

Declarations/Arusha%20E.ashx?db=web 
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собою ряд основних положень для просування принципів професійної етики 
та боротьби з корупцією в митній сфері.

Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН). Робота ЄЕК ООН у сфері 
сприяння торгівлі почалась у 1960 році з метою спрощення й стандартизації 
експортної документації. У 1997 році був заснований Центр зі спрощення про-
цедур торгівлі та електронних ділових операцій (СЕФАКТ ООН). Спільною 
ініціативою СЕФАКТ та OASIS у 1999 році запущено систему ebXML, яка до-
помагає підприємствам будь-якого розміру й з будь-якого регіону здійснювати 
бізнес операції через Інтернет.34 На сьогодні СЕФАКТ виробили 35 рекоменда-
цій щодо сприяння торгівлі.35 Деякі з цих рекомендацій були прийняті Міжна-
родною організацією зі стандартизації (ISO) як міжнародні стандарти.36

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книж-
ки МДП (Конвенція МДП) 1975 року направлена на полегшення міжнародного 
перевезення  вантажів дорожніми транспортними засобами через поліпшення 
умов перевезень, зокрема, спрощення й гармонізації адміністративних (при-
кордонних) формальностей у галузі міжнародних перевезень. Ця Конвенція, 
підготовлена ЄЕК ООН та Виконавчою радою МДП, є однією з найбільш ді-
євих міжнародних транспортних конвенцій та фактично єдиною глобальною 
системою митного транзиту. Станом на 2010 рік Конвенція нараховувала 68 до-
говірних сторін.37

Конференція ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). ЮНКТАД почала ро-
боту у сфері сприяння торгівлі в 1970 році. Вагомим досягненням ЮНКТАД 
можна вважати розробку комп’ютеризованої системи митного управління 
ASYCUDA, яка охоплює більшість зовнішньоторговельних процедур. Система 
має справу з доказами, митними деклараціями, бухгалтерськими процедура-
ми, транзитом та процедурами затримки. Вона враховує міжнародні правила й 
стандарти, розроблені ISO, СОТ та ООН, та може бути налаштована у відповід-
ності до національних особливостей митних режимів, національних тарифів, 
законодавства тощо. ASYCUDA дозволяє трейдерам та митним службам об-

34 http://www.ebxml.org/geninfo.htm 
35 http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-

uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-
31-to-35.html

36  Chapter 2. Trade Facilitation Programmes оf International Organizations. http://www.unescap.org/
tid/publication/chap2_2224.pdf. 

37  ЕЭК ООН (2010). Справочник по Конвенции МДП. ECE/TRANS/TIR/6/Rev.9 http://www.
unece.org/tir/tir-hb.html 



17

мінюватися електронними даними за допомого Міжнародного стандарту елек-
тронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту EDIFACT.38

ЮНКТАД організовує семінари на регіональному та національному рівнях, пу-
блікує відповідну інформацію та навчальні матеріали, а також надає технічну 
допомогу в рамках численних проектів. ЮНКТАД також допомагає країнам, що 
розвиваються, у визначенні їхніх потреб і пріоритетів та втіленні на практиці 
заходів щодо конкретних торговельних і транспортних процедур.39

Конвенція ООН про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних 
держав 1965 року визнає потребу держав, що не мають морських кордонів, у 
належних умовах транзиту для заохочення міжнародної торгівлі. Конвенція 
встановлює певні правила для митних служб та торговельного співробітни-
цтва між країнами, які мають вихід до моря, і транзитними країнами. Загалом, 
транзитний рух не підпадає під оподаткування (можуть стягуватись лише об-
межені збори виключно на покриття витрат, пов’язаних із транзитом). Договір-
ні держави зобов’язуються використовувати спрощену документацію і швидкі 
методи виконання митних, транспортних та інших адміністративних формаль-
ностей щодо транзитного руху протягом усього транзитного проходження по 
їхній території, включаючи всякі перевантаження, складування, поділ вантаж-
них партій на дрібніші партії тощо.40

Міжнародна торгова палата (МТП) тісно співпрацює з ВМО, СОТ та інши-
ми міжнародними організаціями у сфері сприяння торгівлі. Наприклад, МТП 
опублікував посібник із митних правил, який надає повний набір практик, які, 
на думку МТП, повинні характеризувати всі сучасні митні адміністрації.41 До-
датково, МТП несе відповідальність за адміністрування системи карнетів ATA.

Також важливими у сфері сприяння торгівлі є конвенції, що мають відношення 
до транспорту, як-то Конвенція про полегшення міжнародного морського суд-
ноплавства 1965 року Міжнародної морської організації, Конвенція про між-
народну цивільну авіацію 1944 року Міжнародної організації цивільної авіації  
тощо.

38 http://www.asycuda.org/aboutas.asp 
39 http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Trade-Facilitation.aspx 
40 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_166 
41 http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/

ICC-Customs-Guidelines-(revised-version-June-2012)/ 
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ТЕМА СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНАЛЬНИХ УГОДАХ

Станом на травень 2011 року через нотифікації СОТ отримала інформацію про 
укладення 489 регіональних торговельних угод (РТУ),42 з яких 118 містили по-
ложення про окремі заходи сприяння торгівлі та митні справи.

Хоча деякі положення РТУ щодо сприяння торгівлі застосовуються виключно 
між сторонами угод, що призводить до дискримінації інших торгових партне-
рів, зазвичай, РТУ відіграють важливу роль у сприянні торгівлі. 

РТУ сприяють дотриманню прозорості (30% проаналізованих ЮНКТАД РТУ), 
спрощенню процедур торгівлі та гармонізації (32%), а також співпраці країн 
(38%). У розрізі прозорості РТУ включають вимоги щодо публікації, пов’язаних 
із торгівлею законів, правил і процедур, а також створення точок запиту та ад-
міністрування попередніх постанов. У розрізі спрощення процедур торгівлі та 
гармонізації РТУ включають положення щодо спрощення/прискорення мит-
ного очищення, експрес-перевезень, управління ризиками, використання між-
народних стандартів, єдиного вікна, питань зборів і платежів та транзиту това-
рів. У розрізі співпраці країн РТУ містять положення щодо створення відпо-
відних комітетів або робочих груп на національному рівні (серед вітчизняних 
агентств) та за кордонами (з торговими партнерами), а також залучення інших 
зацікавлених сторін (відповідні державні агенції та представники бізнесу).

Кількість РТУ щорічно зростала з 1995 року, а особливо з 2001 року (початку 
переговорів Дохійського раунду). Положення щодо сприяння торгівлі в РТУ 
можуть бути викладені як частина загальних принципів у розділі про митні 
процедури або в окремому розділі.

Найбільше РТУ, а саме 81 угода, включають положення щодо питань митного 
очищення. Більшість із них закликають до використання інформаційних та ко-
мунікаційних технологій, спрощення митних процедур, гармонізації митних 
процедур із міжнародними стандартами, зокрема, Всесвітньої митної організа-
ції, розвитку співпраці між митними та іншими національними органами вла-
ди, а також митними органами й торговцями. Наприклад, РТУ між АСЕАН, Ав-
стралією та Новою Зеландією містить докладні положення про цілі та масштаби 
митних процедур, відповідні визначення, співпрацю, використання автомати-

42 Інформація з дослідження ЮНКТАД. Для цілей дослідження РТУ включають всі рівні торго-
вельної інтеграції від двосторонніх до багатосторонніх угод про зону вільної торгівлі, а також 
про митні союзи. UNCTAD (2011). Trade Facilitation in Regional Trade Agreements. UNCTAD/
DTL/TLB/2011/1, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2011d1_en.pdf. 
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зованих систем, попередні постанови, управління ризиками, конфіденційність, 
точки запиту, а також процедури розгляду й оскарження (апеляції).

Рисунок 1: Кількість РТУ за заходами сприяння торгівлі

Джерело: UNCTAD (2011). Trade Facilitation in Regional Trade Agreements

Питання співпраці та обміну інформацією включені в 76 РТУ. Масштаби спів-
робітництва та обміну інформацією істотно різняться, але в цілому стосуються 
таких питань, як: митні заходи, надання технічної допомоги та розбудова по-
тенціалу, розробка спільних робочих програм і втілення на практиці міжнарод-
них стандартів та інструментів.

Зобов’язання щодо публікацій та пунктів запиту розглянуті в 55 РТУ. Види ін-
формації, яка публікується, є більш-менш схожими та включають митні зако-
ни, правила й загальні адміністративні процедури. Деякі двосторонні РТУ, у 
яких стороною є США, містять положення про публікацію і надання коментарів 
стосовно нових або змінених регулювань до їх прийняття. Низка РТУ перед-
бачає створення пунктів запиту (наприклад, РТУ між Таїландом й Австралією, 
Таїландом і Новою Зеландією, Пакистаном і Малайзією, Угоди про економічне 
партнерство ЄС тощо).

29 РТУ мають справу з питаннями попередніх постанов. Попередні постанови 
є основою для того, щоб імпортери, експортери або виробники могли за запи-
том отримати інформацію від митних органів до імпортної транзакції. Попе-
редні постанови підвищують визначеність і передбачуваність транскордонних 
торговельних операцій, що дозволяє трейдерам краще планувати свою роботу 
на основі отриманої інформації. Масштаби попередніх постанов відрізняються 
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в різних РТУ. Вони можуть поширюватися на такі елементи, як (а) класифікація 
тарифів, (б) критерії визначення митної вартості, (в) повернення мита, (г) по-
ходження товарів, і (д) товари, що повторно перетинають кордон. Наприклад, 
угоди між США й Чилі та США й Колумбією охоплюють усі п’ять елементів, у 
той час, як РТУ між США та Австралією – тільки  (а), (б) і (г).

Управлінням ризиками передбачено 24 РТУ. Системи управління ризиками ви-
магають від митних органів зосередитися на товарах із високим рівнем ризику 
та спростити очистку й рух товарів із низьким рівнем ризику. Наприклад, Угода 
про економічне партнерство між ЄС і КАРІФОРУМ наголошує, що торгівля 
та митне законодавство й процедури, серед іншого, повинні бути засновані на 
необхідності застосування сучасних митних методів, у тому числі, щодо оцінки 
ризиків.

Питання створення єдиного вікна й автоматизація розглянуті в 22 РТУ. Стосов-
но використання інформаційних технологій метою цих заходів є прискорення 
процедур. У деяких РТУ сфера дії цих заходів розширюється на електронне по-
дання даних та обробку інформації до прибуття товарів, щоб забезпечити чи 
прискорити їхнє оформлення після прибуття. 

Використанням міжнародних стандартів у сфері сприяння торгівлі передбачено 
20 РТУ. Міжнародні стандарти та документи, на які найчастіше посилаються 
РТУ, включають інструменти ВМО, такі як: переглянута Кіотська конвенція, 
Рамкові стандарти безпеки та сприяння міжнародній торгівлі, модель митних 
даних та Міжнародна конвенція про гармонізовану систему опису та кодування 
товарів (наприклад, це РТУ між  Перу й Китаєм, АСЕАН і Новою Зеландією,  
Угоди про економічне партнерство ЄС).

Правила щодо випуску товарів розглянуті в 17 РТУ. Ці правила стосуються 
спрощеної процедури для випуску товарів, часу, необхідного для випуску, про-
цедури випуску в порту прибуття без тимчасового перевезення на склади або 
в інші місця, надання гарантій у формі поруки, застав або інших відповідних 
документів для покриття кінцевої сплати митних платежів, зборів, податків 
тощо. Наприклад, деякі РТУ між США та їхніми торговими партнерами (у тому 
числі, Чилі, Перу, Колумбією, Сінгапуром, Австралією, Оманом і Марокко) ви-
магають забезпечення випуску товарів протягом часу, необхідного для забез-
печення дотримання митних законодавств і правил (але не більше цього часу 
та, у міру можливості, протягом 48 годин з моменту прибуття).
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Положення про транзит товарів передбачені в 16 РТУ. Найбільш докладні поло-
ження про транзит можна знайти в Угоді КОМЕСА, членами якої є і країни, які 
мають вихід до моря, і транзитні країни. Угода містить кілька спеціалізованих 
статей та протокол про транзитну торгівлю. У свою чергу, протокол містить 
положення, що стосуються визначень, сфери застосування, ліцензування пере-
візників, національних режимів, реєстрації транспортних засобів, облігацій та 
гарантій, документу щодо спільного ринку транзиту, звільнення від митних пе-
ревірок і зборів, транзитних процедур, зобов’язань перед країнами-членами та 
гарантій тощо. Взагалі заходи КОМЕСА щодо транзиту йдуть набагато глибше 
й ширше ніж ті, що існують у рамках статті V ГАТТ.

Експрес-поставки розглянуті в 14 РТУ. Більшість РТУ, у яких США є стороною, 
вимагають прийняття або збереження окремих, прискорених митних процедур 
для експрес-поставок, зберігаючи при цьому відповідний митний контроль і 
відбір. Ними також встановлено часове обмеження для оформлення експрес-
поставок у 6 годин після подання необхідних митних документів (за умови, що 
товар прибув).

Лише 4 РТУ окремо виділяють положення щодо спрощення процедур, 
пов’язаних із зборами й платежами. Положення про збори та платежі містяться 
в Азіатсько-Тихоокеанській торговельній угоді, РТУ між Китаєм та Пакистаном, 
угодах про економічне партнерство між ЄС і Камеруном, та ЄС і  Кот-Д’Івуаром. 
Наприклад, Азіатсько-Тихоокеанська торговельна угода вимагає об’єднати, ра-
ціоналізувати й звести до мінімуму кількість і різноманітність зборів і платежів, 
які стягуються під час імпорту та експорту.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД КРАЇН ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
РЕФОРМ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Попередні постанови. Досвід Австралії. Попередні постанови сприяють 
спрощенню оформлення товарів на кордоні. В Австралії діють три види по-
передніх постанов: з 1971 року – консультування щодо тарифів, з 1990 року – 
щодо оцінки та з 2005 року – щодо походження товару. Цими питаннями за-
ймаються п’ять кваліфікованих співробітників із надання консультацій щодо 
оцінки та походження товару та 22 співробітники – щодо тарифів. Кваліфікація 
митних посадових осіб підвищується через персональні та інтернет-навчання. 
У фінансовому 2010/11 році митні та прикордонні органи Австралії надали 
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2918  консультацій щодо класифікації тарифів, 42 – щодо правил стосовно по-
ходження товарів та 89 – щодо оцінки. 

У вільному доступі для трейдерів на сайті австралійської митної та прикордон-
ної служби опубліковано посібник щодо використання консультацій з тарифі-
кації, оцінки та походження товарів. Також Австралія надає он-лайн доступ до 
попередніх постанов через систему TAPIN.43 

Найскладнішим для роботи інструменту попередніх постанов в Австралії було 
підтримання високоякісних, послідовних і відповідних рекомендацій для трей-
дерів, що стало стимулом для розвитку центрів передового досвіду й розробки 
процедур з гарантії якості та внутрішнього контролю, а також доповнення по-
передніх рішень загальними порадами щодо тарифів, вироблених під час кон-
сультацій із зацікавленими сторонами. Також запорукою успіху застосування 
практики попередніх постанов було дотримання часових обмежень при публі-
кації попередніх постанов (30 днів). Крім цього, попередні постанови мали бути 
обов’язковими на певний строк для підвищення визначеності й передбачува-
ності митних процедур (5 років для Австралії). 

Перевагами застосування попередніх постанов в  Австралії стало підвищен-
ня ступеня визначеності та передбачуваності митних операцій; прискорення 
оформлення товарів на кордоні; зменшення суперечок на кордоні між митними 
органами й торговцями щодо питань тарифів, оцінки й походження товарів; а 
також загальне зростання ефективності торгових операцій.44

Втілення на практиці програми уповноважених економічних операторів. 
Досвід Домініканської Республіки. Домініканська Республіка (ДР) запрова-
дила програму уповноважених економічних операторів в рамках системи SAFE 
Всесвітньої митної організації з метою підвищення рівня безпеки торгівлі то-
варами. Було визнано необхідним створення стратегічного альянсу між дер-
жавним і приватним секторами з метою залучення обмежених ресурсів митної 
адміністрації до роботи з товарами й операторами, які пов’язані з найвищими 
ризиками. 

До цього ДР не мала досвіду роботи з подібними програмами. Програма упо-
вноважених економічних операторів, яка реалізовувалась у рамках загальної 
інституційної реформи, набула чинності у березні 2012 року. Для цього був 
підписаний відповідний указ президента та міжвідомча угода з іншими між-

43 Англ. Tari£ and Precedents Information Network System
44 http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/case_studies_e/ar_aus_e.doc 
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народними органами у сфері регулювання торгівлі. Положення щодо програми 
були включені до нового загального митного закону. Також були підготовлені 
внутрішнє процедурне керівництво щодо уповноважених економічних опера-
торів, процедурне керівництво для користувачів, керівництво щодо перевірки 
документів, вимоги до операторів кожної ланки ланцюга, анкета для надання 
самостійних оцінок, перелік документів та затверджена форма звіту.

Втілення на практиці програми уповноважених економічних операторів су-
проводжувалось створенням у рамках адміністративного апарату внутрішньої 
команди, яка надавала консультації з різних сфер, що охоплюються регулюван-
нями зовнішньої торгівлі. Також було створено департамент уповноважених 
економічних операторів, у якому експерти працювали повний робочий день. 
Додатково було створено групу експертів, які працювали неповний робочий 
день, з інших установ, відповідальних за регулювання зовнішньої торгівлі (Мі-
ністерства охорони здоров’я, Міністерства сільського господарства, Міністер-
ства охорони навколишнього середовища, Національного управління з контр-
олю за лікарськими препаратами, Спеціальної групи з безпеки портів, Спеці-
альної групи з безпеки в аеропортах тощо).

Підготовка до імплементації програми зайняла близько двох років. Найдовше 
тривало підвищення обізнаності приватного сектору й державних установ, а 
також підготовка правил і вимог.

Серед проблем, з якими зіткнулась ДР під час імплементації програми уповно-
важених економічних операторів, було об’єднання державного сектору. Ви-
рішити цю проблему вдалося шляхом навчання вибраних співробітників із 
 кожного органу, а потім підписання міжвідомчої угоди про імплементацію та 
дію програми АЕО в ДР. 

Втілення на практиці уповноважених економічних операторів дозволило ДР 
покращити відносини між державним і приватним секторами та між митними 
адміністраціями. Програма сприяла активнішому обміну досвідом та інформа-
цією між державними установами, відповідальними за регулювання зовнішньої 
торгівлі. Також програма забезпечила основу для поліпшення роботи прикор-
донних відомств та покращула обізнаність приватного сектору щодо важливос-
ті здійснення заходів із підвищення безпеки міжнародного ланцюга постачань.45

Співпраця прикордонних відомств. Досвід Норвегії. Норвезькі митні органи 
співпрацюють з іншими органами, відповідальними за прикордонний  контроль 
45 http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/case_studies_e/at_dom_e.doc 



24

(Директоратом захисту населення й надзвичайних ситуацій, Директоратом 
з рибальства, Органом з безпеки харчових продуктів, Службою безпеки поліції, 
Агентством з контролю клімату та забруднення навколишнього середовища, 
поштою, Управлінням з питань сільського господарства, Агентством з лікар-
ських препаратів, Органом з радіаційного захисту, Управлінням статистики, 
Міністерством закордонних справ та Національною поліцією). З 1960-х Норве-
гія співпрацює зі шведською та фінською митницями.

Прикордонне співробітництво Норвегії, Швеції та Фінляндії засноване на про-
стій ідеї поділу праці: національні прикордонні відомства кожної країни мають 
право надання послуг та реалізації офіційних повноважень не тільки від імені 
своєї держави, але й від імені сусідніх держав. Наприклад, якщо товари виво-
зяться з Норвегії, шведська, фінська або норвезька митниця може взяти на себе 
роботу з усіма документами, пов’язаними з експортом з Норвегії і ввезенням 
(імпортом) до Швеції або Фінляндії. Це також може застосовуватись, коли това-
ри ввозяться до Норвегії. Слід зазначити, що кордони між Норвегією і Швецією 
(1630 км) та Норвегією і Фінляндією (736 км), зазвичай, знаходяться в малона-
селеній сільській місцевості. 

Зроблені в 1995 році розрахунки показали, що в разі відсутності вищезгадано-
го прикордонного співробітництва Норвегія мала б побудувати 10 нових мит-
ниць і найняти принаймні ще 100 митників. Крім того, розрахунки показали, 
що адміністративні витрати як для трейдерів, так і для держави були б значно 
вищими.46

Управління ризиками. Досвід Камеруну. Причиною втілення на практиці цьо-
го заходу був тиск із боку торгових та міжнародних партнерів щодо покращення 
середовища сприяння торгівлі. Також результати досліджень вказували на те, 
що періоди випуску товарів є надто тривалими, а контроль неупорядкованим 
та надмірним.  Захід був передбачений програмою загальної митної реформи. 
Уряд мав намір покращити ситуацію у сфері сприяння торгівлі, що призвело до 
створення Комітету зі сприяння міжнародній торгівлі.

Камерун стикнувся вперше з імплементацією заходу подібного плану. Система 
управління ризиками в Камеруні почала працювати в 2006 році. У результаті 
була проведена заміна напівавтоматичної операційної системи митного контр-
олю повністю автоматизованою програмою (ASYCUDA++), а також придбаний 
сканер для контейнерів. Однак процес втілення інших елементів управління 

46  http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/case_studies_e/bac_nor_e.doc 
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 ризиками ще тривав у 2011 році. Наприклад, оскільки ризики можуть у рівній 
мірі створюватись робітниками митниці, був введений у дію елемент «дивля-
чись на себе в дзеркало». Він передбачав періодичні доповіді у вигляді показни-
ків діяльності тих, хто працює в системі. З 2010 року почалась фаза підписання 
договорів між вищим керівництвом і підлеглими офіцерами та між митницями 
й торговцями. Ці договори складаються на основі показників, що публікують-
ся системою, та дозволяють виміряти рівень відповідності, час, витрачений на 
розмитнення товарів, та інші важливі показники.

До митних процедур було внесено багато поправок, які регулюють, яким чином 
можуть розглядатися партії товарів із різним рівнем ризику (зелене позначення 
означає автоматичний випуск товарів із найнижчим рівнем ризиків; жовте – 
необхідність документарного контролю; червоне – доповнення документарного 
контролю фізичними перевірками). Зацікавлені сторони проводили консуль-
тації стосовно деяких поправок. Існує митно-підприємницький форум, через 
який зацікавлені сторони мають можливість впливати на митні реформи та за-
конодавство, але не існує жодної політики чи правил, що зобов’язують їх до 
систематичних консультацій.

Найбільші зміни в адміністративній політиці були пов’язані зі створенням під-
розділу з управління ризиками, прикріпленого до офісу генерального директо-
ра митниці. Цей підрозділ має виключне право на збір усіх даних та інформації, 
необхідних для аналізу ризиків.

Основним уроком, який Камерун отримав він реалізації політики управління 
ризиками, став той факт, що 100% контроль не обов’язково є більш ефектив-
ним, ніж вибірковий контроль на основі оцінки ризиків. Ще одним важливим 
уроком є те, що позитивних змін у ставленні та поведінці митників і торговців 
можна досягти через нефінансові стимули, такі як «добра репутація».

Проблеми, з якими довелося стикнутися, включали: протидію змінам і відсут-
ність співпраці з боку інших служб, агентств та зацікавлених сторін (цю пере-
шкоду вдалось подолати завдяки спілкуванню та зустрічам із співробітниками 
та зацікавленими сторонами); фінансування (початкове фінансування відбува-
лось за рахунок бюджету митної адміністрації і вже потім були отримані кошти 
від Світового банку на розвиток певних елементів. На кінець 2011 року ця по-
літика вже коштувала Камеруну 1 млн дол. США); експертиза (більша части-
на роботи виконується експертами адміністративного апарату, але іноді вони 
отримують допомогу від зовнішніх експертів зі Світового банку та ВМО).
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Виходячи з оцінок Камеруну, імплементація системи управління ризиками 
принесла вигоди й уряду, й торговцям. Зокрема, уряд збільшив доходи за раху-
нок раціоналізації контролю, уможливив надання об’єктивних оцінок ризиків 
та отримав можливість контролю митників, митних процедур і торговців на 
основі результативності. Торговці, у свою чергу, скоротили час та витрати на 
розмитнення товарів, отримали більше гарантій щодо передбачуваності, рівня 
контролю, обґрунтованості показників, які використовуються для оцінки ри-
зиків тощо.47

Єдине вікно. Досвід Кореї. Відповідно до переглянутої Кіотської конвенції та 
рекомендацій міжнародних організацій, включаючи ООН і ВМО, уряд Кореї 
приступив до проекту єдиного вікна як одного з основних семи завдань «До-
рожньої карти для логістичного центру Північно-Східної Азії». Робота щодо 
створення єдиного вікна здійснювалась у три фази з 2004 по 2008 роки. Загальні 
інвестиції державного бюджету в цей проект склали близько 6 млн дол. США. 

Станом на 2011 рік, 23 державні установи, які мають відношення до контролю 
торговельних вимог, пов’язані через Інтернет-портал.48 Єдине вікно встановлю-
валось таким чином:

•	 Фаза 1 (серпень 2004 – березень 2006): створення системи єдиного вікна. 
Стандартизація доповідей щодо морських / повітряних перевезень та пе-
реліків щодо пасажирських перевезень за участі 5 агентств, пов’язаних 
із митними, імміграційними й карантинними питаннями. Створення 
інтернет-системи єдиного вікна та підключення до неї 8-ми державних 
установ. 

•	 Фаза 2 (березень 2006 – лютий 2007): розбудова системи єдиного вікна. 
Підключення до системи ще 4 агентств. 

•	 Фаза 3 (січень 2008 – липень 2008): удосконалення системи єдиного вікна. 
Спрямування на підвищення якості системи та забезпечення зручного 
для користувача інтерфейсу.

•	 Фаза 4 (з липня 2009): збільшення підключених агентств (23 установи на 
2011 рік).

Станом на 2010 рік вигоди від використання єдиного вікна перевищили ви-
трати, яких зазнала Корея від його створення та розбудови, майже в 10 разів. 

47 http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/case_studies_e/risk_m_cmr_e.doc 
48 http://portal.customs.go.kr
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Загальне скорочення витрат торговців досягло 2,1 млрд дол. США, часу – від 
одного дня до менше 2-х годин.

Подальшими планами Кореї у розбудові системи єдиного вікна є адаптація да-
них із декларацій до даних моделі ВМО, а також гармонізація кодів і даних та 
стандартизація процедур на внутрішньому та міжнародному рівнях.49

49 http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/case_studies_e/single_window_kor_e.doc 
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