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Шановні читачі! 

Перед Вами випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння 
торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій, який публікується за підтримки 
МФ “Відродження” в рамках проекту “Громадська ініціатива                
“За прозору та чесну митницю”. Ми прагнемо надати Вам 
найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно процедур 
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки 
та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання 
інформації на адресу: tfd@ier.kiev.ua  

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

Ратифіковано угоду про вільну торгівлю 

з Ізраїлем 

Закон України № 2753 від 11 липня 2019 року “Про 

ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави 

Ізраїль” 

Верховна Рада України ратифікувала підписану 21 

січня 2019 року Угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 

Переговори щодо цієї Угоди тривали близько 5 

років - з 2013 року по 2018 рік. У квітні 2018 року 

Угоду було парафовано. 

За інформацією Мінекономрозвитку України, за 

умовами Угоди Ізраїль відкриє для України ринок 

промислових товарів на 80%, а Україна - на 70%. Для 

решти товарів окремо передбачені перехідні 

періоди.  

Експорт українських товарів до Ізраїлю постійно 

зростає. Зокрема, у 2018 році українські поставки  

до цієї країни склали 580 млн. дол. США, а за перші 

3 місяці 2019 року 192,2 млн. дол. США, що на 7,4% 

або на 13,2 млн. дол. США більше ніж за 

аналогічний період 2018 року. 

Ринок Ізраїлю характеризується як досить закритий, 

з високим ввізним митом на різні групи товарів. 

Отже, Угода відкриває для українських експортерів 

нові можливості для торгівлі, включаючи торгівлю у 

форматі Україна – ЄС - Ізраїль. 

У перспективі Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем 

дозволить зберегти та розширити традиційний 

експорт для України, зокрема для продукції АПК, та 

відкрити нові можливості для експорту товарів з 

високою доданою вартістю. 

Джерела:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2753-19 

https://bit.ly/2MedBEy  

Уряд вніс зміни до положення про 

митні декларації  

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2019 року № 619 “Про внесення змін до 

Положення про митні декларації” 

Внесені зміни покликані запровадити митні 

декларації окремих типів, які будуть 

застосовуватися при транзиті іноземних товарів, що 

переміщуються автомобільним транспортом без 

перевантаження на інші види транспорту та 

стосовно яких не встановлено обов’язку щодо 

забезпечення сплати митних платежів між 

Європейським Союзом, країнами-членами 

Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), 

країнами-членами Конвенції про процедуру 

спільного транзиту та Україною. 

Наведений крок спрямований на те, щоб до 

набрання чинності для України Конвенції про 

процедуру спільного транзиту, була можливість 

використовувати митні декларації окремих типів, що 

відповідають типам митних декларацій, 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2753-19
https://bit.ly/2MedBEy
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запроваджених наведеною Конвенцією. Виконання 

митних формальностей під час здійснення митного 

оформлення зазначених митних декларацій 

здійснюватиметься за допомогою національної 

підсистеми комп’ютеризованої транзитної системи 

Європейського Союзу. 

Зазначене рішення Уряду сприятиме реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, якою передбачено, що Сторони прагнуть 

до поступової взаємодії своїх транзитних митних 

систем із метою подальшої участі України в спільній 

транзитній системі відповідно до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту. 

Водночас, в деяких експертів виникли питання щодо 

тривалості такого перехідного періоду і сумісності 

функціонування декількох систем паралельно одна 

одній важливим питанням залишається 

повноцінний початок впровадження системи 

спільного транзиту, яке пов’язано із ухваленням 

відповідного законопроекту (реєстр. номер 9532 від 

4 лютого 2019 року), та необхідністю підготовки 

іншої підзаконної нормативної бази.  

Джерела: https://bit.ly/2ZieqSI 

https://bit.ly/2SjRyfK 

Уряд запровадив спеціальне мито на 

деякі товари походженням з РФ 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2019 року № 619 “Питання запровадження 

спеціального мита на окремі товари походженням 

з Російської Федерації, що ввозяться на митну 

територію України” 

Постановою запроваджується спеціальне мито на 

нафту, нафтопродукти та скраплений газ 

походженням з Російської Федерації, яке діятиме 

додаткового до інших видів мит у відсотках до 

митної вартості цих товарів. Постановою 

встановлено такі ставки спеціального мита: 

 

1) Для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно 

з кодами УКТ ЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00 

(нафта і нафтопродукти), що ввозяться на митну 

територію України трубопровідним транспортом та 

поміщуються в митний режим імпорту: 

з 1 серпня 2019 р. - 3,75%; 

з 1 жовтня 2019 р. - 4%; 

2) Для скрапленого газу, що використовується як 

паливо, за кодом згідно з кодом УКТ ЗЕД           

2711 12 11 00, що ввозиться на митну територію 

України в митному режимі імпорту: 

з 1 серпня 2019 р. - 1,75%; 

з 1 жовтня 2019 р. - 3%. 

Наведене рішення є відповіддю України на 

обмежувальні заходи, запроваджені російською 

стороною щодо експорту до України нафти та 

нафтопродуктів.  

Джерело: https://bit.ly/2Z7EA6E

https://bit.ly/2SjRyfK
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Затверджено стратегію розвитку 

експорту аграрної продукції до 2026 

року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 588 

від 10 липня 2019 року “Про схвалення Стратегії 

розвитку експорту продукції сільського 

господарства, харчової та переробної 

промисловості України на період до 2026 року” 

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію 

розвитку експорту продукції сільського 

господарства, харчової та переробної промисловості 

України до 2026 року та затвердив відповідний план 

завдань та заходів з її реалізації. 

Документом визначено, що стратегічними 

напрямами розвитку експорту агарної продукції 

стане зростання обсягів виробництва та збільшення 

експорту продукції сільського господарства, 

харчової та переробної галузей, розширення 

номенклатури та зміна структури експорту в 

напрямку збільшення частки продукції з високою 

доданою вартістю (зміна співвідношення між 

сировиною, продуктами первинної переробки та 

готовою продукцією в загальному обсязі 

експортованої продукції сільського господарства, 

харчової та переробної продукції з 55/34/11 на 

39/40/21 на кінець 2026 року), географічна 

диверсифікація напрямів експорту (відкриття нових 

ринків) та розширення експортних можливостей для 

малих і середніх підприємств. 

Стратегія визначає довгострокову державну 

політику, спрямовану на забезпечення стабільного 

нарощування обсягів експорту продукції (товарів, 

послуг, технологій) вітчизняного сільського 

господарства, харчової та переробної 

промисловості. 

Джерела: https://bit.ly/2MeOcdO  

https://delo.ua/ 

Затверджено порядок здійснення 

державного контролю за дотриманням 

законодавства про харчові продукти в 

країнах-експортерах 

Постанова Кабінету Міністрів України  № 589 від 5 

липня 2019 року “Про затвердження Порядку 

здійснення державного контролю в країнах-

експортерах” 

Відповідно до норм Закону України “Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин” Уряд затвердив Порядок здійснення 

державного контролю в країнах-експортерах. 

 

 

https://bit.ly/2MeOcdO
https://delo.ua/
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Він визначає механізм здійснення заходів 

державного контролю в країнах, які планують 

ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти 

нетваринного походження або корми нетваринного 

походження на митну територію України з метою 

перевірки відповідності (еквівалентності) системи 

державного контролю країни-експортера до 

законодавства України. Здійснення заходів 

державного контролю в країнах-експортерах, з 

якими укладено угоди про еквівалентність, 

відбуватиметься відповідно до Порядку з 

урахуванням особливостей, визначених такими 

угодами. 

Затверджена процедура перевірки відповідності 

(еквівалентності) системи державного контролю 

країни-експортера приведена у відповідність до 

вимог Регламентів Європейського Парламенту та 

Ради (ЄС) від 29 квітня 2004 року № 854/2004, яким 

встановлюються спеціальні норми офіційного 

контролю продуктів тваринного походження, 

призначених для споживання людьми, та від 29 

квітня 2004 року № 882/2004 щодо офіційного 

контролю, що здійснюється з метою перевірки 

відповідності до законодавства про харчові 

продукти та корми та норм щодо здоров’я та 

благополуччя тварин. 

Очікується, що вплив ухваленого акта дозволить 

знизити рівні ризиків, пов’язаних із ввезенням на 

територію України небезпечних харчових продуктів, 

призначених для споживання людиною, а також 

збудників інфекційних захворювань тварин. 

Джерело: https://bit.ly/2P44nNh 

Урядом затверджено концептуальні 

напрями реформування системи 

органів, що реалізують державну 

податкову та митну політику 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 542 

від 5 липня 2019 року “Деякі питання реалізації 

концептуальних напрямів реформування системи 

органів, що реалізують державну податкову та 

митну політику.” 

Рішення прийняте для забезпечення побудови 

ефективної моделі здійснення заходів державної 

податкової та митної політики та реформування 

системи органів влади, відповідальних  за ці сфери. 

Документом передбачено проведення, зокрема, 

таких заходів: 

 оптимізації організаційної та функціональної 

структури служб; 

 удосконалення процедури адміністративного 

оскарження; 

 управління інформаційними системами та 

технологіями; 

 розвитку персоналу, реформ для забезпечення 

доброчесності та антикорупційних заходів; 

 стимулювання добровільної сплати податків, 

розвитку податкових сервісів; 

 управління ризиками, податкового контролю та 

аудиту; 

 удосконалення роботи, спрямованої на 

погашення податкового боргу; 

 протидії розмиванню податкової бази та 

посилення функції аналізу трансфертного 

ціноутворення; 

 сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, 
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включаючи спрощення та гармонізацію митних 

процедур; 

 сприяння ефективному справлянню митних 

платежів; 

 розвитку інфраструктури, електронних 

технологій та сервісів для міжнародної торгівлі; 

 захисту суспільства, громадського здоров’я і 

безпеки навколишнього природного 

середовища та боротьби з незаконним 

переміщенням наркотичних засобів та зброї; 

 підвищення ефективності міжнародного 

митного співробітництва. 

Розпорядженням окремо затверджено: 

 план заходів щодо реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи органів, що 

реалізують державну податкову політику та 

 план заходів щодо реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи органів, що 

реалізують державну митну політику. 

 

Реалізація наведених кроків сприятиме 

інституційному реформуванню Державної 

податкової і Державної митної служб, має усунути 

недоліки в системі адміністрування податків, 

митного оформлення, а також забезпечить 

впровадження найкращих світових практик. 

Значна частина з наведених напрямків 

реформування підтримується експертним 

середовищем і є рухом у правильному напрямку. 

Зокрема, майже такі самі за змістом рекомендації  

були передані до Мінфіну та ДФС України 

Інститутом економічних досліджень та політичних 

консультацій за результатами моніторингу роботи 

регіональних митниць, які було оприлюднено в 

листопаді 2018 року в рамках проекту “Діалог зі 

сприяння торгівлі”. Водночас, існують певні ризики 

практичної  реалізації наведених кроків і деталей 

імплементації тих чи інших заходів, які мають бути 

оформлені в конкретні нормативно-правові 

документи. 

Джерело: https://bit.ly/2SxMHI1 

 

https://bit.ly/2SxMHI1
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НОВИНИ 

Уряд передав IT-систему ДФС у            

новостворене відомство FinIT 

Уряд вирішив передати всі IT-системи Державної 

податкової служби, Державної митної служби та 

Міністерства фінансів у новостворену установу FinIT, 

що централізовано керуватиме електронними 

функціями цих відомств. Саме про це говорить 

затверджена урядова Концепція IT-централізації 

системи управління державними фінансами (СУДФ). 

Відповідне розпорядження № 594 від 10 липня 2019 

року опубліковано на урядовому порталі. Згідно з 

документом створюється комітет управління ITCУДФ 

та окрема установа FinIT, через які буде здійснювати-

ся процес управління відповідною системою. Реаліза-

ція цієї Концепції запланована  на період до 2021 

року.  

Вона, зокрема,  дасть можливість: 

 досягти узгодженості розвитку IT-складової у 

відомствах, які входять до СУДФ; 

 

 створити єдину  мережу   IT-систем; 

 підвищити рівень інтеграції систем та процесів; 

 запровадити єдину комплексну політику захисту 

інформації; 

 оновити кадровий склад. 

Планом дій, зокрема, передбачено, що IT-функції 

новостворених податкової та митної служб будуть 

повністю передані до нової установи до кінця 2019 

року. А вже до кінця червня 2020 року до цієї   

установи поступово перейдуть IT-функції Мінфіну, 

Держказначейства та Держфінмоніторингу. 

Наведені заходи мають забезпечити стабільність 

роботи IT-системи управління державними фінанса-

ми і водночас забезпечити безперебійний доступ 

різних відомств до її даних. 

Джерела: https://bit.ly/2OUsP3D 

https://bit.ly/2Hd9VPl 

https://bit.ly/2OUsP3D


 

 

“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння 

торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках 

проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування 

Міжнародного фонду “Відродження”. 

Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проекту 

“Громадська ініціатива “За прозору та чесну митницю” за сприяння МФ “Відродження” та є моніторингом 

впровадження в Україні заходів зі спрощення процедур міжнародної торгівлі.  

Публікація складається з трьох частин: 

 нормативно-правові акти, що набрали чинності 

 проекти нормативно-правових актів 

 новини 

Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового 

законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння 

пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, 

нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть 

безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо 

робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. 

 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний 

український аналітичний центр, заснований у 1999 році. 

ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в 

секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.  

ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-

прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  

Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового 

клімату та очікувань українського бізнесу.  

ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. 

ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними 

центрами, організаціями громадянського суспільства.  

Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. 
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Застереження 

Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має  виключно інформаційний характер. Хоча 

ми доклали  щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної 

відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які 

виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання 

обов'язковим є  посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду 

“Відродження” та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 


