
поступового процесу імплементації норм міжнародного митного пра
ва. На розвиток національного митного законодавства будуть впливати 
міжнародні норми, правила та стандарти,що зумовлено глобалізацією 
світової економіки та торгівлі. Процес наближення національного мит
ного законодавства до стандартів ЄС вимагає від України виваженого 
підходу не лише з точки роботи норм права на практиці, а і право реалі
зації з позиції захисту національних інтересів. 
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Ф ОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРИЯННЯ 
ЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ 

З МИТНИХ ПИТАНЬ 

Інтеграція України до світового економічного простору обумовлює 
необхідність в поступовому переході і адаптації до європейських норм 
та стандартів для досягнення балансу між спрощенням і сприянням за
конній торгівлі та ефективним контролем і безпекою [ 1 ] .  Концепція 
сприяння законної торгівлі опрацьовується в рамках численних між
народних організаціях: Всесвітня митна організація, Світова органі
зація торгівлі, Організація економічного співробітництва та розвитку, 
Конф еренція ООН з торгівлі та розвитку тощо. 

В нормативно-правових актах та в наукових дослідженнях відзнача
ється неоднорідна термінологія, що описує концепцію сприяння тор
гівлі. Використовуються такі терміни, як <<спрощення процедур торгів
лі>>, <<спрощення торгівлі>>,  <<сприяння торгівлі>> та <<спрощення митних 
процедур>>, які слід розглядати за принципом загальне - спеціальне, 
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або ціле - частина. Найбільш загальним слід вважати термін <<спро
щення процедур торгівлі>>. 

Робота Світової організації торгівлі (СОТ) у сфері сприяння або 
спрощення торгівлі 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 бюрократії в точках, де товари пере
тинають кордон, та спрощення доступу до інформації зі сприяння тор
гівлі [2] . У 20 13  році На конференції СОТ у Балі було прийнято Угоду 
про сприяння торгівлі, яка містить положення щодо прискорення мит
ного оформлення та випуску товарів, встановлює заходи для ефектив
ного співробітництва між митними органами по спрощенню процедур 
торгівлі і дотримання митного законодавства [3] . Відповідно до визна
чення Європейської економічної комісії ООН та Центру Організації 
Об'єднаних Націй по спрощенню процедур торгівлі та електронних ді
лових операцій спрощення процедур торгівлі - це <<спрощення, стан
дартизація і гармонізація процедур і супутніх інформаційних потоків, 
необхідних для руху товарів від продавця до покупця і для здійснення 
оплатИ>> [4] . Основною метою принципу спрощення законної торгівлі 
є прискорення та здешевлення міжнародної торгівлі з одночасним за
безпеченням митної безпеки та митних інтересів держави, досягнення 
більшої прозорості й рівності в питаннях доступу до інформації. Разом 
з тим, даний принцип охоплює не лише питання митного регулювання, 
а й загальні правила та процедури здійснення зовнішньоекономічних 
операцій та умови економічної політики держави [5] . 

Під сприянням торгівлі зазвичай прийнято розуміти будь-які за
ходи або політику, які прискорюють рух, митне оформлення та пере
тин товарами митного кордону. Таке визначення може охоплювати не 
тільки митні процедури, а й такі елементи, як портове обладнання та 
транспорт [ 6] . 

Необхідність застосування принципу сприяння законній торгівлі 
обумовлюється низкою міжнародних зобов'язань України: Угода про 
асоціацію від 27.06.20 14р . ,  Міжнародна конвенція про спрощення і 
гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18 .05 . 1 973р . ,  
Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі ВМО від 
0 1 .06.2005р . та інші. 

Сприяння торгівлі включає спрощення, гармонізацію, стандарти
зацію, автоматизацію та прискорення митних процедур для створення 
належних умов для переміщення товарів через державний кордон та по
легшення процедур законної міжнародної торгівлі. Можна виділити такі 
прийоми та способи спрощення митних процедур, як зменшення кіль
кості митних формальностей за рахунок скорочення кількості докумен
тів, що подаються при здійсненні митного оформлення, застосування 
принципу <<єдиного вікна>>, використання електронних інформаційних 
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систем, автоматизації системи митного оформлення; спрощення та мі
німізація обсягів митного контролю ; застосування системи управління 
ризиками та митного пост-аудиту; прозоре застосування митних пра
вил та процедур; максимальне використання інформаційних техноло
гій тощо. Одним із способів реалізації заходів щодо спрощення проце
дур торгівлі є створення національних комітетів зі спрощення процедур 
торгівлі та транспорту,в які входять міністерства, відомства, органи 
влади та представники бізнес сектору, які координують свою діяльність 
у вигляді конф еренцій та консультацій з обговорення проблем і можли
востей їх рішень з метою спрощення торгових процедур [7] . 

Реалізація даних заходів сприятиме скорочення витрат часу та ко
штів на здійснення митних процедур, зростанню української економі
ки, відкритості та прозорості зовнішньоекономічної діяльності, при
скорення, спрощення та здешевлення міжнародної торгівлі. 
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