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ПРИНЦИП «ЄДИНОГО ВІКНА»  В РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

Передумови розвитку, діюча практика та реалізація митної політики кожної 

держави мають суттєвий вплив на трансформацію національних економік в 

умовах глобалізації економіки. В умовах Євроінтеграції основними напрямками 

митної справи України є захист інтересів держави, контроль за додержанням прав, 

боротьба з контрабандою, модернізація митних органів, і водночас створення 

сприятливих умов для виходу країни на інтернаціональну арену шляхом участі у 

міжнародних організаціях, поглибленням транскордонного співробітництва та 

адаптації українського законодавства до європейських стандартів [1]. 

Таким чином, впровадження електронного декларування товарів, робіт та 

послуг в Україні, відкриває широкий спектр можливостей для застосування 

електронного документообігу з метою прискорення взаємодії митних органів 

держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), розвитку 

міжнародного співробітництва та зменшення тіньового сектору в зовнішній 

торгівлі. З метою їх реалізації 17.09.2008 р. розпорядженням Кабінету Міністрів 

України №1236-р була схвалена Концепція створення багатофункціональної 

комплексної системи «Електронна митниця» та план заходів з її реалізації [2] і 

тому вже 5 жовтня 2006 року Україна приєдналась до Міжнародної Конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур [3]. 

Наступним вагомим кроком до покращення функціональної здатності 

Української митниці стало ухвалення урядом рішення про обов’язкове 

використання принципу «єдиного вікна». «Єдине вікно» – єдина електронна 

система обміну даними, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в 

автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить 

через кордон України та про результати його державного контролю [4]. 

Принцип «єдиного вікна» започаткували в Україні з 1 серпня 2016 року на 

добровільних засадах. З 1 лютого 2018 року запроваджено обов’язковість 

використання підприємствами і державними органами інформаційної системи 

«єдине вікно». За період з 1 лютого по 18 березня 2018 року на українських 

митницях через «єдине вікно» оформлено 87,1 % митних декларацій по експорту. 

За даними Міністерства фінансів розподіл всієї кількості митних декларацій за 

принципом «Єдиного вікна» становить:  при імпорті – більше 118 тис. (76,8%);  

при експорті – близько 77 тис. (87,1%); при транзиті – більше 4 тис. (15,5%). 

Загалом, за вищезазначений період 74,1% митних декларацій було оформлено 

тільки за принципом «єдиного вікна» (198 860 митних декларацій) [5]. 
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Таблиця 1 

Застосування «Єдиного вікна» в Україні 01.02.2018 - 06.0.2018 

Напрямок 

переміщення 

Кількість митних декларацій  

загальна 
«єдине 

вікно» 
% паперові % 

«єдине вікно» і 

паперові 
% 

Імпорт 328 666 262 006 79,7 52 458 16,0 14 202 4,3 

Експорт 180 016 157 570 87,5 21 304 11,8 1 142 0,6 

Транзит 48 890 9 774 20,0 38 812 79,4 304 0,6 

Разом 557 572 429 350 77,0 112 574 20,2 15 648 2,8 

Проте, є ряд недоліків, які перешкоджають ефективному використанню 

«єдиного вікна», основним з них – фактичне зростання часу на проходження 

контролю. «Єдине вікно» не гарантує скорочення термінів отримання дозвільної 

документації, ніж це є при паперовій подачі документів безпосередньо 

відповідному інспектору. 

Адже, виходячи з положень абзацу першого статті 19 Постанови Кабінету 

Міністрів України №364 від 25 травня 2016 р., уповноважена посадова особа 

протягом 4-х робочих годин з моменту отримання через WEB інтерфейс 

електронного повідомлення і сканованих документів приймає рішення про 

завершення контролю, відмову, огляд тощо. Термін в 4 години задовгий, тому що, 

подаючи заявку фізично, на отримання дозволів за старою схемою поза «єдиним 

вікном», підприємство має можливість отримати їх протягом 2-3 годин, включно з 

оглядом товару. 

Наступною причиною незацікавленості в «єдиному вікні» є довгий термін 

проведення огляду товарів. Адже, виходячи з положень Постанови КМУ №364 

«…огляд товарів не може бути призначений пізніше, ніж протягом 24 робочих 

годин від часу, запропонованого підприємством». Як наслідок, підприємство може 

опинитися в ситуації, коли огляд може бути призначений аж на 3-й робочий день 

після подання електронного повідомлення. Такий тривалий термін не може бути 

прийнятним, оскільки, подаючи фізично заявку на отримання дозволів по старій 

схемі поза «єдиним вікном», підприємство має можливість отримати їх протягом 

2-3 годин. 

Іншою проблемою є вимога фізичного подання оригіналів паперових 

документів для проходження контролю. Подання паперових оригіналів документів 

йде в розріз з основним принципом «єдиного вікна», що обмін інформацією 

здійснюється із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи. Вимогу 

документів працівники управління фіто-санітарної служби 

Держпродспоживслужби обґрунтовують пунктом 24 Постанови Кабінету 

Міністрів України №364 від 25 травня 2016 року «Оригінали документів, 

необхідні для здійснення згідно із законодавством відповідного виду державного 

контролю, пред’являються та/або передаються підприємством контролюючому 
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органові під час проведення огляду товарів чи відбору зразків на вимогу 

відповідного контролюючого органу». Однак, керуючись даною нормою, як і 

раніше від суб’єкта ЗЕД вимагаються всі документи, і така вимога пояснюється 

необхідністю ведення обліку у внутрішній електронній обліковій системі служби 

на зразок «1С» [6]. 

Також треба взяти до уваги, що останніми роками митні податки і збори 

становлять до 40% прибуткової частини державного бюджету України. З одного 

боку, це доволі високий показник, а з іншого – не дуже, тому що показує досвід 

адміністративно-правового регулювання митної справи в ЄС, використання 

митно-тарифного регулювання з метою поповнення державного бюджету вступає 

в суперечність з метою оптимізації і підвищення ефективності зовнішньої торгівлі 

й усього національного господарства. Як показує досвід ЄС, збільшення 

надходження сум митних платежів досягається не за рахунок підвищення ставок 

митного збору, а шляхом їх розумного пониження, що дає можливість значно 

збільшити товарообіг зовнішньої торгівлі, збільшивши цим і обсяг митних 

платежів. 

Отже, однією з найголовніших проблем митної політики України є 

відставання митного контролю від сучасних потреб пропускної здатності та 

світових стандартів контролю товарів. Суттєве зростання обсягів 

зовнішньоторговельного обороту та зміцнення цих тенденцій вимагає якісно 

нового підходу до здійснення контролю міжнародних вантажних потоків. 

Зростання товаропотоків висвітлило такі проблеми митного контролю як суттєві 

витрати часу на проведення митних процедур та застарілі механізми. 

Тому, наступним елементом митної реформи, що проводиться в Україні, 

повинно стати створення принципово нової системи митного регулювання 

зовнішньоторговельних зв’язків з іншими країнами за умови, що всі вище 

перераховані перешкоди будуть усунуті, а переваги від її використання 

переважать всі наявні недоліки. 
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  В ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ 

Митна діяльність визначає характер зовнішньоекономічних відносин, адже 

через встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для 

підтримання національного виробника, захищає від іноземної конкуренції. 

Важливу роль у становленні та розвитку митної діяльності будь-якої 

держави займає міжнародний досвід. Доцільним для України в процесі 

формування її митної політики та використання інструментів тарифного та 

нетарифного регулювання є використання досвіду розвинених країн та країн, які 

мають спільні з Україною державні кордони, але в той же час більш успішні щодо 

темпів економічного зростання. 

Митне регулювання експортно-імпортних операцій більшості розвинутих 

країн світу відповідає порадам міжнародних організацій. Основна маса 

високорозвинених країн та країн з перехідною економікою на різних етапах свого 

розвитку застосовували схожу зовнішньоекономічну політику, суть якої полягала 

у стимулюванні експорту готової продукції, обмеженні вивозу сировини та 

заохочення імпорту комплектуючих для розвитку власної промисловості.  

Так, у США використовується модель заохочення іноземного капіталу 

шляхом заборони на експортне мито. В Індонезії імпортер може звільнятись від 

сплати мита, в разі наявності у експортера плану експорту, із зазначеними 

імпортними матеріалами, таке звільнення надається у вигляді ліцензії і є 

інструментом заохочення експорту [3, c.602] 

Досить цікавим в плані побудови митної політики є досвід Японії. Так в 

Японії було прийнято закон «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю», який 

сприяв захисту національних стратегічних галузей, а саме в аграрній сфері. 

Формування активного учасника міжнародної торгівлі для Японії починалось із 

закритої системи зовнішньоторговельних зв’язків. Головними чинниками, які 

посприяли такому перетворенню  є диверсифікація ставок митного тарифу, 

застосування тарифних ескалацій (підвищення рівня митних ставок на товари в 

залежності від ступеня їх обробки). Така політика застосовується для підтримання 

власного виробника і створення стимулів для імпорту[2]. 
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