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Зміст четвертого номеру нашого журналу
зазвичай має віддзеркалювати своєрідний під-
сумок тих подій і тенденцій, які відбувалися у
сфері експортного контролю протягом року.
Серед цих подій і тенденцій найбільша увага
наших читачів була прикута до змін законодав-
ства та нормативно-правової бази, що регулює
діяльність підприємств при здійсненні ними
міжнародних передач товарів, які підлягають
експортному контролю. Відгукуючись на таку
зацікавленість читачів журналу, ми вирішили
розмістити у цьому номері дві статті на цю акту-
альну тему.

Одна стаття присвячена зовнішньоеконо-
мічній діяльності підприємств в умовах експор-
тного контролю. В ній розглядаються практичні
кроки, які мають зробити підприємства на
шляху до здійснення ними міжнародних пере-
дач товарів, до яких застосовуються процедури
державного експортного контролю. У статті на-
ведені посилання на діючу нормативно-правову
базу експортного контролю, надані пояснення
мети кожного кроку та процедури його вико-
нання. Важливою перевагою цієї статті є те, що
у ній даються практичні поради керівникам під-
приємств стосовно роз’яснення та втілення ідеї
дотримання експортного контролю як позитив-
ної довгострокової інвестиції та інші корисні по-
ради щодо отримання дозвільних документів.

Зі сфери законодавчої бази в журналі
також дається роз’яснення та аналіз змін ос-
новних положень Постанови Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2011 р. № 746 «Про за-
твердження Порядку справляння плати за на-
дання платних адміністративних послуг з
оформлення та видачі документів у галузі дер-
жавного експортного контролю і переліку плат-
них адміністративних послуг, що надаються
Державною службою експортного контролю, та
розміру плати за їх надання».

Питання ядерного нерозповсюдження було
також однією з пріоритетних тем нашого часо-

пису протягом року. 2011 рік запам’ятався у
цьому сенсі тим, що в ньому виповнилась 
15 річниця з того часу, як Україна позбулася
ядерної зброї. Та, незважаючи на цей багаторіч-
ний термін, у країні, як в її політикумі, так і в сус-
пільстві, не вщухають дискусії щодо оцінки
такого історичного рішення. Одні воліють по-
вернутися до програми створення власної
ядерної зброї, інші наполягають на додаткових
гарантіях безпеки для нашої країни. Свою оцінку
цим подіям і рішенням дає відомий експерт 
у галузі ядерного нерозповсюдження Кондра-
тов С. І. у статті під назвою «Деякі міркування
про місце України у глобальних процесах ядер-
ного нерозповсюдження і роззброєння». В ній
подана еволюція поглядів на проблему ядер-
ного нерозповсюдження, аналіз глобальних
тенденцій, пов’язаних як з розповсюдженням
зброї масового знищення, так і з прагненням
звільнити світ від цієї загрози.

У статті, присвяченій реформуванню сис-
теми експортного контролю ЄС, розглянуті
перші кроки Спільноти у цьому напрямку. Про -
аналізовані положення Зеленої Книги щодо
системи контролю ЄС над експортом подвій-
ного використання, а також пропозиції, що сто-
суються Регламенту Європарламенту та Ради,
яким будуть вноситись зміни та доповнення до
Регламенту (ЄС) № 428/2009.

У цьому номері ми не оминули увагою і 
проблеми внутрішньофірмового контролю. Цій
проблематиці присвячена публікація «Внутріш-
ньофірмовий експортний контроль у державній
компанії». Практика та механізми підвищення
ефективності системи внутрішньофірмового
контролю показані на прикладі досвіду роботи
Служби експортного контролю державної ком-
панії «Артем». За останні роки цей підрозділ
Компанії перетворився у своєрідний аналі-
тично-консультативний центр, який, окрім від-
повідних функцій контролю та отримання
дозволів/висновків, здійснює прогнозування

2



З повагою,

Головний редактор 

Г. М. ПЕРЕПЕЛИЦЯ

№ 4, 2011
КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ВІСНИК ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
EXPORT CONTROL NEWSLETTER

ризиків по своєму напрямку на стадії плану-
вання зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства та надає консультації з питань
експорт ного контролю дочірнім підприємствам
Компанії, потенційним замовникам своєї про-
дукції, здійснює обмін досвідом з аналогічними
підрозділами підприємств авіаційної галузі з
різних регіонів України. 

У попередньому номері ми публікували ма-
теріал про досвід роботи страхової компанії
«Проксіма» у сфері ОПК. Цей досвід зацікавив
читачів нашого журналу і вони звертаються з
проханням надати більше інформації про цю
компанію. Ідучи їм назустріч, ми надаємо такий
інформаційний матеріал у цьому номері журналу. 

Традиційною в нашому журналі стала руб-
рика «Запитуйте: відповідаємо». На запитання
відповідає начальник відділу Державної служби
експортного контролю України Грицай Є.О. У
цьому номері читач звертається за роз’яснен-
ням терміну «попередня ідентифікація товарів»,
оскільки, на його думку, жодний нормативно-
правовий акт у галузі державного експортного
контролю України не містить його тлумачення, а
також пояснень, що саме включає ця процедура
та як вона повинна проводитися суб’єктом гос-
подарювання. 

На завершення у рубриці «Міжнародне
співробітництво» ми висвітлюємо візит делега-
ції України до Сполучених Штатів Америки у
рамках двостороннього співробітництва в галузі
експортного контролю, який проходив з 30 жов-
тня до 5 листопада 2011 р. у м. Вашингтон. Візит
та заходи, що передували його проведенню,
були спрямовані на поглиблення та подальший
розвиток двостороннього співробітництва Ук-
раїни у галузі експортного контролю, посилення
впливу України та підвищення її авторитету як
держави-експортера контрольованих товарів,
поширення інформації про експортний кон-
троль в Україні, пошук спільних шляхів опера-
тивного реагування на виклики сьогодення,
пов'язані з неконтрольованим розповсюджен-
ням зброї масового знищення, систем її до-
ставки та відповідних технологій, небезпекою
виникнення й загострення регіональних зброй-
них конфліктів, поширенням міжнародної зло-
чинності і тероризму, а також залучення
міжнародної технічної допомоги для подальшої
розбудови державної системи експортного кон-
тролю України. 

Отже, ми сподіваємося, що цей передново-
річний номер також буде цікавим для вас і у
ньому ви знайдете відповіді на питання, які ви-
никають у процесі вашої професійної діяльності.
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Підприємства, які працюють на зовніш-
ньоекономічних ринках із «звичайними» това-
рами та дотримуються вимог законодавства,
мають впевненість, що укладені ними зовніш-
ньоекономічні договори (контракти) про поста-
чання «звичайних» товарів не будуть мати
перешкод з боку державних органів під час їх
виконання. 

Проте підприємства, які працюють на зов-
нішньоекономічних ринках з «чутливими» това-
рами, до яких відносяться товари військового
призначення, товари подвійного використання
та інші товари, до яких застосовуються проце-
дури державного експортного контролю, такої
впевненості не мають. Таке становище обумов-
лено додатковою «перешкодою» у роботі 
підприємств із «чутливими» товарами – засто-
суванням до цих товарів інструментів експор-
тного контролю та дозвільної системи їх
міжнародних передач.

Більшість «недалекоглядних» підприємців
сприймають застосування до їхніх товарів ін-
струментів експортного контролю як бюрокра-
тичну перепону, яка призводить до зниження
конкурентоспроможності таких товарів. Така
точка зору є обмеженою та небезпечною.

Проте «далекоглядні» підприємці сприйма-
ють експортний контроль як підґрунтя для їхньої
впевненої роботи на зовнішніх ринках та як не-
обхідний для інтересів держави засіб забезпе-
чення національної та міжнародної безпеки.
Саме виходячи із зазначеного, ставлення під-
приємців до цілей експортного контролю має

бути відповідальним. Керівництву підприємств
слід добре розуміти, що:

- експортний контроль є необхідним для їх-
нього підприємства, тому що саме він захищає
підприємство від санкцій, пов’язаних із пору-
шенням встановленого порядку здійснення між-
народних передач «чутливих» товарів;

- виконання правил експортного контролю
дає змогу підприємству мати позитивний імідж;

- скандали, пов’язані з експортом «чутли-
вих» товарів, змушують державні органи 
посилювати контроль по відношенню до під -
 приємства.

Порада:
Керівництву підприємств треба донести

до персоналу ідею дотримання експортного
контролю як позитивну,  довгострокову інвес-
тицію.

Підприємці, і перш за все керівництво та
персонал підприємств, мають якнайкраще до-
тримуватися вимог експортного контролю. 

Персонал підприємства має добре розу-
міти, що експортний контроль сприяє збере-
женню позитивного іміджу підприємства на
зовнішньоекономічних ринках та повинен
сприйматися як довгострокові інвестування у
зовнішньоекономічну діяльність.

Виходячи з необхідності виконання вимог
експортного контролю,  важливим завданням
його практичної імплементації персоналом під-
приємства є виявлення відповідних ризиків та
вирішення комплексу питань, пов’язаних із
впровадженням відповідального підходу до
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здійснення міжнародних передач товарів. 
Персонал підприємства повинен бути у змозі
завчасно виявляти ризики, пов’язані із застосу-
ванням інструментів експортного контролю.

Головним завданням зовнішньоекономічної
діяльності підприємств із «чутливими» товарами
має бути завчасне визначення заборон та обме-
жень, пов’язаних із міжнародними передачами
таких товарів. 

З метою зменшення комерційного ризику
підприємства, зазначені заборони, обмеження
та інші вимоги експортного контролю мають
бути чітко визначені ще до підписання контракту
та планування виробництва.

Правила:
Виготовляючи «чутливу» продукцію, під-

приємство має бути впевненим, що відносно її
експорту немає обмежень чи заборон, а спожи-
вач продукції є надійним.

Увага !
Якщо підприємство вже виготовило «чут-

ливу» продукцію, але не з’ясувало надійності
споживача та наявності обмежень чи заборон
на її експорт, воно може зазнати фінансових
збитків у зв’язку з відмовою у наданні дозвіль-
них документів. Підприємство у такому разі
буде змушене сплатити витрати на виробниц-
тво, штрафні санкції за контрактом і, на додаток
до цього, може втратити свого замовника на-
завжди. 

З метою впевненої роботи на зовніш-
ньоекономічних ринках «чутливих»  товарів,
підприємство має виконати декілька обо -
в’язкових кроків, які є передумовою такої
роботи. Основні кроки підприємства в 
умовах експортного контролю наведено на 
Рис. 1.
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Рис. 1. Основні кроки підприємства в 
експортному контролі 
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Крок перший: 
реєстрація підприємства у Держекс-

портконтролі
Реєстрація підприємства у Держекспорт -

контролі є першим і досить важливим кроком у
процедурах експортного контролю. Саме на
етапі реєстрації здійснюється класифікація то-
варів підприємства щодо їх віднесення до това-
рів, відносно яких застосовуються процедури
державного експортного контролю. За підсум-
ками такої реєстрації підприємство отримує
статус суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів. Отримання такого статусу є
обов’язковою передумовою для подальшого
отримання підприємством відповідних дозвіль-
них документів Держекспортконтролю на право
здійснення міжнародних передач «чутливих»
товарів. 

* відносно реєстрації дивись статтю 12 
Закону [1], а також Інструкцію [2]. 

Крок другий: 
визначення процедур експорту/імпорту

товарів
Особливістю національного законодавства

з експортного контролю є наявність у ньому різ-
них процедур експорту/імпорту товарів залежно
від класу товарів («військові» або «подвійні») та
від наявності заборон чи обмежень на експорт
товарів до конкретної держави.

а) процедури залежно від класу товарів
Якщо за підсумками реєстрації товари від-

несено до:
- таких, що не підлягають державному екс-

портному контролю, то їх експорт/імпорт здійс-
нюється без застосування дозвільних процедур
експортного контролю; 

- «подвійних», то їх експорт/ імпорт здійс-
нюється із застосуванням дозвільних процедур
за загальною схемою експортного контролю;

- «військових» або таких, що є матеріаль-
ними носіями секретної інформації, то до їх 
експорту/імпорту застосовуються дозвільні
процедури, а умовою здійснення такого екс-
порту/імпорту є отримання підприємством спе-
ціальних «повноважень» на таку діяльність.

б) процедури залежно від наявності об-
межень 

Якщо за підсумками реєстрації визначено
наявність обмежень на експорт товарів до конк-
ретної держави, то укладання контракту на їх
експорт може здійснюватися лише після отри-
мання підприємством відповідного дозвільного

документа (висновку) Держекспортконтролю на
право проведення переговорів, пов’язаних із
укладанням такого контракту.

в) процедури залежно від типу дозвіль-
ного документа

Якщо підприємство лише періодично
здійснює міжнародні передачі «чутливих» това-
рів, воно може робити це за загальними 
процедурами експортного контролю шляхом
отри мання разових дозвільних документів. 

Якщо підприємство є постійним «гравцем»
на зовнішньоекономічних ринках «чутливих» то-
варів, то воно має можливість отримати гене-
ральні та відкриті дозвільні документи. Але така
можливість є нічим іншим, як своєрідним приві-
леєм і тому потребує від підприємства додатко-
вого кроку у вигляді створення власної системи
експортного контролю та її державної атестації
як «системи внутрішньофірмового експортного
контролю» підприємства (скорочено – СВФЕК). 

Крок третій: 
створення СВФЕК 
Створення підприємством СВФЕК в цілому

є рекомендаційною нормою законодавства,
але, враховуючи специфіку міжнародних пере-
дач «чутливих» товарів, підприємствам, які
мають намір здійснювати на міжнародному
ринку відповідні операції з такими товарами,
створення СВФЕК є вигідним як з точки зору
безпеки існування підприємства, так і з точки
зору його економічної вигоди. 

* відносно СВФЕК див. статтю 14 Зако-
ну [1], а також Методичні рекомендації [3] та
Поря док [4].

У той же час, відповідно до законодавства,
створення підприємством СВФЕК є обов’язко-
вою передумовою отримання підприємством
генеральних та відкритих дозвільних докумен-
тів, а також отримання підприємством права
експорту/імпорту товарів військового призна-
чення та товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю. 

* відносно дозвільних документів див.
статті1, 15 та 16 Закону [1], а також Порядок [5],
Порядок [6] та Інструкцію [7]. 

Крок четвертий: 
отримання повноважень на експорт/ім-

порт окремих класів товарів
Згідно з законодавством України, для

здійснення експорту, імпорту товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю,
підприємства, які планують здійснювати такий
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експорт/імпорт, повинні отримати від Кабінету
Міністрів України відповідні повноваження.

Слід зазначити, що надання повноважень
також є певним «привілеєм », що надається дер-
жавою, і тому для їх отримання підприємство
має  виконати низку додаткових (порівняно з 
іншими експортерами) обов’язкових процедур,
а після отримання повноважень виконувати до-
даткові обов’язки згідно з законодавством.

* відносно повноважень див. статті 13 та 12
Закону [1], а також Положення [8] та Інструкцію[9].

Крок п’ятий: 
проведення переговорів про експорт

товарів 
Взагалі, крім випадків, що визначені стат-

тею 18. Закону [1], переговори про експорт 
«чутливих» товарів не потребують отримання
дозвільних документів. 

Проте, згідно з зазначеним законом, якщо
підприємство має намір укласти зовнішньоеко-
номічний договір (контракт) про експорт това-
рів, на поставки яких до відповідної іноземної
держави встановлено часткові обмеження, то,
перш ніж укласти такий контракт, воно повинно
отримати на це дозвільний документ — пози-
тивний висновок Держекспортконтролю. 

* відносно переговорів див. статтю 18 За-
кону [1], а також Положення [10], Наказ [11] та
Інструкцію [7].

Крок шостий: 
врахування вимог експортного кон-

тролю під час укладання контрактів
На відміну від «звичайних» товарів, міжна-

родні передачі «чутливих» товарів, до яких 
застосовуються процедури експортного кон-
тролю (перш за все мається на увазі експорт та
імпорт таких товарів), потребують максимально
можливої «надійності» використання цих «чутли-
вих» товарів за призначенням. Саме тому 
для прийняття рішень про можливість міжна-
родних передач «чутливих» товарів у системі
експортного контролю застосовується низка
додаткових інструментів, які практично не вико-
ристовуються під час зовнішньоекономічної ді-
яльності зі  «звичайними» товарами. Такими
додатковими інструментами є:

- дозвільна система (з її можливістю від-
мов);

Порада :
За відсутністю дозволу експорт «чутливих»

товарів здійснити неможливо, тому підприєм-
ство буде змушене сплатити штрафні санкції за
невиконання контракту.

У такому випадку для підприємства кра-
щим шляхом застрахуватися від штрафних сан-
кцій є набуття чинності контрактом тільки після
отримання дозвільного документа. 

- система отримання документів про гаран-
тії (у вигляді сертифікатів кінцевого споживача,
імпортних сертифікатів, сертифікатів підтвер-
дження доставки тощо);

Порада:
Підприємству краще заздалегідь письмово

домовитися з іноземним партнером про мож-
ливість надання додаткових документів чи га-
рантії, що дозволить підприємству уникнути
зайвих проблем у випадках ненадання цих до-
кументів іноземним партнером. 

- система перевірок використання товарів
за призначенням (як документальних – на під-
ставі звітності підприємства, так і «фізичних» –
шляхом здійснення «фізичного» контролю на те-
риторії кінцевого споживача).

Порада:
Підприємство повинно повідомити інозем-

ного споживача про вимоги та механізми (доку-
ментальні та «фізичні») перевірок кінцевого
використання товарів за призначенням, тому
що відсутність згоди на такі перевірки може
стати підставою для відмови у наданні дозвіль-
ного документа.

Саме з метою отримання згоди кінцевого
споживача (іноземного – у випадках експорту
товарів, українського – під час імпорту товарів)
на надання зазначених вище документів або 
на здійснення перевірок, такі вимоги підпри-
ємці мають враховувати під час проведення 
переговорів, пов’язаних із укладанням контрак-
тів. 

* відносно контрактів див. статтю 17 За-
кону [1] , а також Положення [10].

Крок сьомий: 
отримання від іноземного суб’єкта 

«документів про гарантії»
«Документи про гарантії» є специфічним і

вкрай важливим інструментом експортного кон-
тролю. Такі документи, як правило, мають
форму відповідних сертифікатів (сертифікатів
кінцевого споживача, імпортних сертифікатів,
сертифікатів підтвердження доставки тощо).
Вони є невід’ємною складовою заявки підпри-
ємства про отримання дозвільного документа.
Саме тому перш ніж подати заявку на отри-
мання дозвільного документа підприємство
має:
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- отримати від кінцевого споживача серти-
фікат кінцевого споживача;

- у визначених Держекспортконтролем ви-
падках отримати міжнародний імпортний сер-
тифікат від уповноваженого на це державного
органу  (України – під час імпорту, іноземної
держави – під час експорту).

Крім зазначеного, якщо за підсумками екс-
пертизи Держекспортконтроль отримує дані
про можливість відхилення товарів від заявле-
ного кінцевого використання, він може запро-
понувати підприємству надати письмові гарантії
кінцевого споживача про можливість перевірок
використання товарів за призначенням на тери-
торії кінцевого споживача товарів. 

Згідно з законодавством України, такі га-
рантії можуть бути прийняті до розгляду лише у
випадку, коли вони є частиною зовнішньоеконо-
мічного договору (контракту). Саме тому такі 
гарантії мають бути надані у контракті, або у ін-
шому документі, який є невід’ємною частиною
контракту.

Іншою умовою надання дозвільного доку-
мента може бути умова надання сертифікату
підтвердження доставки товарів до кінцевого
споживача, тому підприємству рекомендується
отримати письмові гарантії кінцевого спожи-
вача про надання такого документа.

* відносно документів про гарантії див. стат -
ті 1 та 16 Закону [1], а також Положен ня [12].

Крок восьмий: 
отримання дозвільних документів
Якщо підприємство здійснило усі необхідні

кроки, зазначені у попередніх підпунктах, то
воно може звертатися до Держекспорткон-
тролю за отриманням відповідних дозвільних
документів. 

Для отримання дозвільних документів під-
приємство має надати до Держекспорткон-
тролю заяву встановленого зразка та пов’язані
з нею документи. Типи таких документів та їх
кількість залежать від виду конкретної міжна-
родної передачі товарів та бажаного виду до-
звільного документа (разовий, генеральний чи
відкритий). 

Конкретні обсяги та види документів, що
подаються до Держекспортконтролю, визначені
у Порядку [5] (стосується товарів військового
призначення) та Порядку[6] (стосується товарів
подвійного використання).

Відносно будь-яких інших товарів, які не 
визначені у списках, але відносно яких можуть

бути застосовані процедури експортного 
контролю, документи рекомендується подавати
згідно з Порядком [6]. 

* відносно дозвільних документів див.
статті 1, 15 та 16 Закону [1] , а також Порядок
[5], Порядок [6] та Інструкцію [7].

За видачу дозвільних документів стягу-
ється плата, тому, перш ніж їх отримати, підпри-
ємство повинне сплатити необхідні кошти на
рахунок Державного казначейства України та
отримати підтвердження про таку сплату.  

* відносно сплати за отримання дозвільних
документів див. статтю 30 Закону [1], а також
Порядок [13].

Крок дев’ятий: 
здійснення міжнародної передачі 

товарів
Дозвільні документи Держекспортконт -

ролю, які отримало підприємство, є однією з
підстав для митного оформлення зазначених у
цих документах товарів та здійснення їх міжна-
родних передач. За формальними ознаками
міжнародна передача може вважатися здійсне-
ною з моменту виконання умов доставки това-
рів, які зазначені у зовнішньоекономічному
договорі (контракті) згідно з ІНКОТЕРМС [14]. 

Разом з тим завершення доставки товарів
згідно з умовами контракту не звільняє україн-
ське підприємство від інших процедур, які 
передбачені вимогами експортного контролю
(контроль доставки товарів кінцевому спожи-
вачу та контроль кінцевого використання това-
рів за призначенням, а також звітування до
Держ експортконтролю про підсумки кон-
тролю).

Крок десятий: 
контроль доставки товарів споживачу
Згідно з законодавством з експортного

контролю, контроль доставки товарів кінцевому
споживачу може здійснюватися шляхом отри-
мання підприємством достовірних даних про
таку доставку та подання до Держекспорткон-
тролю звітних документів про це. 

У випадках, коли умовами дозвільного до-
кумента, яке отримало підприємство, є подання
до Держекспортконтролю відповідного серти-
фіката підтвердження доставки, підприємство
має отримати такий сертифікат від іноземного
партнера та надати його до Держекспорт -
контролю. Слід підкреслити, що сертифікат під-
твердження доставки має бути оформлений

8
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уповноваженим на це державним органом дер-
жави призначення товарів.

* відносно контролю доставки товарів див.
статтю 19 Закону [1], а також Положення [12] 
та Наказ [11]. 

Крок одинадцятий:
контроль кінцевого використання това-

рів
Підприємство, яке здійснило відповідну

міжнародну передачу товарів та отримало під-
твердження про доставку товарів кінцевому
споживачу, може вважати таку передачу завер-
шеною «за фактом».

Проте завершення передачі не є гарантією
наступного використання товарів за їх призна-
ченням, яке визначено у відповідних сертифіка-
тах кінцевого споживача. 

Саме тому законодавством з екс -
порт ного контролю передбачено, що у
разі експорту товарів підприємство-
експортер має вживати заходів для 
проведення перевірки кінцевого вико-
ристання товарів і надавати про це інфор-
мацію до Держекспортконтролю, а також
сприяти державним органам України у
проведенні таких перевірок.

Таким чином, українське підприємство-
експортер має з’ясувати з іноземним імпорте-
ром та кінцевим споживачем процедури такого
контролю під час фактичного використання цих
товарів іноземним споживачем. 

* відносно контролю використання товарів
див. статті 19 та 22 Закону [1], а також Поло-
ження [12] та Наказ [11].

Крок дванадцятий:  
звітування
Звітність підприємства до Держекспорт -

контролю є одним з важливих інструментів 
системи експортного контролю. Завдяки впро-
вадженню системи звітності Держекспорткон-
троль та інші державні органи мають зворотний
зв’язок з підприємствами, які отримали до-
звільні документи. 

Підприємства, які отримали дозвільні 
документи, подають до Держекспортконтролю
звітну інформацію про:

• підсумки проведення переговорів, під
час яких укладено зовнішньоекономічний дого-
вір (контракт) про експорт товарів, на поставки

яких до відповідної іноземної держави встанов-
лено часткове ембарго;

• фактичне використання дозволів на
право експорту/імпорту товарів;

• підсумки перевірки доставки та кінце-
вого використання товарів, що експортовані з
України.

Наданням звітної інформації підприємство
фактично замикає коло кроків, пов’язаних із
плануванням міжнародної передачі товарів, її
здійсненням, контролем доставки товарів та їх
використанням за призначенням. 

* відносно звітності див. статті 19 та 22 
Закону [1], а також Порядок [5] , Порядок [6] та
Наказ [11]. 

Крок , якого не треба робити: 
порушення законодавства з експор-

тного контролю
Підприємці повинні розуміти, що не -

санк ціоновані або здійснені з певними пору-
шеннями міжнародні передачі «чутливих»
товарів створюють реальну загрозу націо-
нальним інтересам, міжнародній стабіль-
ності, миру та безпеці, тому ступінь
відповідальності за такі порушення є 
надзвичайно високою. 

* відносно порушень законодавства у га-
лузі державного експортного контролю див.
статті 24 та 25 Закону [1], а також статті 188, 
212 [4] Кодексу 15 та статтю 333 Кодексу [16].

За порушення законодавства з експор-
тного контролю підприємства караються вели-
чезними штрафами, а винний у цьому персонал
несе за це адміністративну або кримінальну від-
повідальність. 

Приклад:
За порушення законодавства з експорт -

ного контролю на підприємство може бути на-
кладено штраф розміром до 150 відсотків
вартості товарів.

До винних у порушеннях співробітників під-
приємства можуть бути застосовані заходи
кримінального та адміністративного пока-
рання, які передбачають величезні штрафи,
ув’язнення та позбавлення права займати від-
повідні посади. 

* * *
Викладені у статті кроки підприємств 

на шляху до здійснення ними міжнародних
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передач товарів в умовах застосування 
експортного контролю надають персоналу
підприємств можливість орієнтуватися у

процедурах, законодавстві та інструментах
експортного контролю.

10

Список літератури:

1. Закон України № 549-IV від 20 лютого 2003 року зі змінами, що внесені Законом України № 2561-VI від 
23 вересня 2010 року.

2. Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 р. № 31 «Про затвердження «Інструкції про реєстрацію в 
Держекспорт  контролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних 
передач товарів», який зареєстрований в Мінюсті України 15.06.2009 р. за № 637/1653.

3. «Методичні рекомендації щодо створення суб’єктами систем внутрішньофірмового експортного контролю», 
затверджені наказом Держекспортконтролю від 12.11.2006 № 412.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1080 «Про затвердження Порядку державної
атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів». 

5. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення,
затверд жений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.

6. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86.

7. Наказ Держекспортконтролю від 9.01.2004 р. № 5 «Про затвердження «Інструкції щодо порядку заповнення
заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового
вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення перегово-
рів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних
сертифікатів України», який зареєстрований в Мінюсті України 21.01.2004 р. за № 90/8689.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 «Про затвердження Положення про порядок на-
дання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту то-
варів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю».

9. Наказ Держекспортконтролю від 08.07.2005 р. № 193 «Про затвердження «Інструкції про порядок запов-
нення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового при-
значення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», який зареєстрований в
Мінюсті України 10.10.2005 р. за № 1174/1454.

10. Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів військового призначення та подвійного
використання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 р. № 125.

11. Наказ Держекспортконтролю від 5.10.2009 р. № 86 «Про затвердження форми висновку щодо можливості 
проведення переговорів, форми звітів та встановлення строків звітності», який зареєстрований в Мінюсті
України 28.10.2009 р. за № 3994/17010.

12. Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань
щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 р. № 920.

13. «Порядок справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі докумен-
тів у галузі державного експортного контролю і перелік платних адміністративних послуг, що надаються 
Державною службою експортного контролю, та розмір плати за їх надання», затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13.06.2011 р. №  746.

14. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
16. Кримінальний кодекс України.



№ 4, 2011

БЕЗПЕКА ТА 
НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗМЗ

ВІСНИК ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
EXPORT CONTROL NEWSLETTER

Еволюція поглядів на проблему
ядерного нерозповсюдження

Практично одночасно зі створенням і «ус-
пішним застосуванням» ядерної зброї виникло
усвідомлення того, чим загрожує людству вико-
ристання ядерної енергії у військових цілях.  На
держави, які стали володарями ядерної зброї,
лягла величезна відповідальність за недопу-
щення такого розвитку подій, який призвів би до
обміну ядерними ударами і означав би фактичну
загибель цивілізації. Незважаючи на це, загаль-
ним фоном у 1940–1950 рр. було «романтичне
захоплення» атомом, коли наукові дослідження,
технологічні розробки і промислове викорис-
тання розгорталися по широкому спектру на-
прямів, охоплюючи як мирні, так і воєнні аспекти
використання ядерної енергії1. В результаті світ
опинився в ситуації, коли згідно з прогнозами
початку 1960-х років передбачалося різке зрос-
тання кількості держав, які будуть володіти
ядерною зброєю. 

У відомому меморандумі міністра оборони
США Р. Макнамари (Robert McNamara), який він
направив президенту США Д. Ф. Кеннеді у лю-
тому 1963 р., повідомлялося, що у найближчі 
10 років можна очікувати появи восьми держав-
володарок ядерної зброї2. Місяць потому пре-

зидент Кеннеді на прес-конференції зробив
прогноз, що до 1970-х років від 15 до 25 держав
у світі будуть мати ядерну зброю3. 

Безконтрольний процес розповсюдження
ядерних технологій став викликати велику стур-
бованість у міжнародного співтовариства щодо
створення ядерної зброї (ЯЗ). Деякі країни схи-
лялися до відмови від ядерного вибору, але, на-
томість, воліли отримати за це або гарантії своєї
безпеки, або зобов’язання від, перш за все, су-
сідніх країн відмовитися від військових ядерних
програм.

Пошук широкого міжнародного консенсусу
здійснювався через досягнення компромісу між
державами, які мали намір добровільно відмо-
витися від створення ЯЗ при збереженні права
на мирне використання ядерної енергії, та
ядерними державами, які повинні були взамін
надати так звані «негативні гарантії»4, як ком-
пенсацію за відмову самостійно забезпечувати
національну безпеку за допомогою ЯЗ.

Врешті-решт, все це знайшло своє відобра-
ження в ініційованій Ірландією резолюції 1665
(XVI) Генеральної Асамблеї ООН, яка була 
прий нята у грудні 1961 р. і фактично створила
умови для укладання договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї. Проте, остаточну

редакцію Договору про нерозповсюдження
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Деякі міркування про місце 
України у глобальних процесах 
ядерного нерозповсюдження і 
роззброєння

Кондратов С. І.
Національний інститут стратегічних досліджень
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ядерної зброї (ДНЯЗ) було прийнято лише у
червні 1968 р. У липні того ж року його було від-
крито для підписання. ДНЯЗ набув чинності 
5 березня 1970 р., після того, як держави-депо-
зитарії — Велика Британія (підписала договір 
у 1968 р.), СРСР (1968 р.) і США (1968 р.), а
також 40 інших країн здали свої ратифікаційні
грамоти. Франція і КНР підписали Договір у
1992 р. 

Важливою подією в історії режиму нероз-
повсюдження ядерної зброї стало приєднання
до ДНЯЗ у 1991 р. як неядерної держави Пів-
денно-Африканської Республіки, яка свого часу
(до 1989 р.) самостійно виготовила 6 ядерних
боєзарядів, але у подальшому демонтувала їх та
знищила. 

Що стосується нашої держави, то Верховна
Рада прийняла Закон про приєднання до ДНЯЗ
як держави, що не володіє ЯЗ, у липні 1994 р. У
грудні 1994 р. Україна разом з Білорусією і Ка-
захстаном підписали ідентичні Будапештські
меморандуми, відповідно до яких вони отри-
мали гарантії безпеки від держав-депозитаріїв
договору – Великої Британії, Росії та США.
Китай і Франція не погодилися на такий крок і
надали гарантії зазначеним трьом державам в
іншому форматі, зробивши окремі заяви з поси-
ланням на Статут ООН і Заключний акт Наради
з питань безпеки і співробітництва в Європі.

Ще однією важливою датою в історії ДНЯЗ
є 11 травня 1995 р., коли більш ніж 170 країн-
учасниць домовилися про продовження дії
ДНЯЗ на невизначений термін без будь-яких до-
даткових умов. 

Глобальні тенденції: ідея світу без
ядерної зброї стає все привабливішою

Відомий у світі вчений і борець за ядерне
роззброєння Дейвід Крігер (David Krieger)
зазначає, що «взаємозв’язок між ядерним 
нерозповсюдженням і ядерним роззброєнням
складає стрижень ДНЯЗ із того моменту, як його
було відкрито для підписання у 1968 р. і введено
у дію в 1970 р.5».

Він вважає, що «ядерні держави 
завжди викривляли дух Договору, під-

креслюючи значення нерозповсюджен -
ня, тоді як центральна домовленість по-
лягала у тому, що в обмін на згоду
держав, що не володіють ЯЗ, не докла-
дати зусиль для її створення, держави,
що володіють ЯЗ, погодилися вести пе-
реговори у дусі доброї волі для досяг-
нення ядерного роззброєння». 

Тому, на думку Крігера (David Krieger),
більш правильною для ДНЯЗ була б така назва:
«Договір про ядерне нерозповсюдження і роз-
зброєння». 

Якщо після введення в дію ДНЯЗ ідею ядер-
ного роззброєння підтримували держави, які
належали до Руху неприєднання та пацифістсь -
ко налаштовані видатні вчені і громадські діячі
країн Заходу (А. Ейнштейн, Б. Рассел та ін.), то
згодом ситуація почала змінюватися. Все
більше політиків стало «переходити» до табору
палких противників ЯЗ, серйозно активізува-
лися неурядові організації, які виступають за
ядерне роззброєння. 

Ця тенденція особливо посилилася в ос-
танні 10–15 років. Свідченнями цього можуть
бути: створення у 1995 р. глобальної мережі
«Abolition 2000 Global Network to Eliminate Nu-
clear Weapons6», звернення  50-ти видатних 
лідерів сучасності, у т.ч. 35 нобелівських лау-
реатів, у якому стверджувалося, що ЯЗ стано-
вить загрозу для людства і усього живого на
нашій планеті. Це звернення було опубліковане
в газеті «Нью-Йорк Таймс» (New York Times) в
день відкриття Оглядової конференції ДНЯЗ
2000 р. У ньому були перелічені конкретні
кроки, які необхідно зробити на шляху до світу
без ядерної зброї, серед яких слід згадати за-
клик розпочати переговори щодо прийняття
Конвенції про заборону ядерної зброї, модель-
ний текст якої було передано на розгляд Гене-
ральної Асамблеї ООН делегаціями Коста-Ріки
та Малайзії. 

На самій Оглядовій конференції ДНЯЗ 
2000 р. держави-сторони ДНЯЗ ухвалили кон-
сенсусом завершальний документ7, який у роз-
ділі, присвяченому виконанню Статті VI ДНЯЗ,
містив перелік тринадцяти практичних кроків на

12

5 Про прес-конференцію повідомлялося у газеті The New York Times від 23 березня 1963 р. Press Conference, March
21, 1963, Public Papers of the President of the United States: John F. Kennedy, 1963 (Washington, D.C.: U.S. Government
Printing Office, 1964), p. 280. 

6 http://www.wslfweb.org/abolition/a2000.htm 
7 http://www.armscontrol.org/act/2000_06/docjun 
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шляху до ядерного роззброєння», що означало
серйозний прогрес у цьому напрямі, принаймні,
на рівні прийняття зобов’язань. Серед зазначе-
них важливих кроків варто виділити ті, що сто-
суються якнайшвидшого введення в дію
Договору про всеосяжну заборону випробувань
ядерної зброї (ДВЗВЯЗ)8; мораторію на випро-
бування ядерної зброї до введення в дію
ДВЗВЯЗ; необхідності розпочати переговори на
недискримінаційній і багатосторонній основі
стосовно Договору про заборону виробництва
розщеплюваних матеріалів тощо. 

Про серйозні зміни у відношенні до про-
блеми ядерного роззброєння свідчить той факт,
що у січні 2007р., коли чотири видатні політики
США – колишні держсекретарі Джордж Шульц
(George Shultz) та Генрі Кіссінджер (Henry
Kissinger), колишній міністр оборони Уільям
Перрі (William Perry) і колишній глава сенат-
ського комітету з питань збройних сил Сем Нанн
(Sam Nunn) опублікували статтю у впливовій
американській газеті «Уолл Стріт Джорнел» (Wall
Street Journal)9, в якій закликали по-новому по-
дивитися на проблему знищення ЯЗ. Колишні
прихильники ЯЗ висловили згоду з ядерними
аболіціоністами, стверджуючи, що «опора на
ядерну зброю з метою стримування стає дедалі
небезпечнішою і менш ефективною». Вони по-
передили, що світ зараз знаходиться «на краю
прірви у вигляді нової небезпечної ядерної
ери…, яка буде більше залежати від випадкових
обставин, у більшій мірі спричиняти психоло-
гічну дезорієнтацію, а з економічної точки зору
стане більш витратною, навіть у порівнянні з за-
ходами стримування у період холодної війни». У
цій статті видатні політики заявили, що вони
«підтримують мету звільнити світ від ядерної
зброї і закликають енергійно працювати для її
до сяг нення...». 

Рік потому, у січні 2008 р., ці самі автори
опублікували другу статтю у тій самій газеті, де
ще рішучіше висловили свою позицію на під-
тримку ліквідації ЯЗ шляхом виконання поетап-
них заходів. Щоправда, у третій своїй статті 
«Як захистити наше ядерне стримування», яку
«четвірка» опублікувала у тій самій газеті у січні 
2010 р.10, йдеться про необхідність підтриму-
вати технічну і фізичну безпеку ЯЗ, а також за-

безпечувати її надійність. Автори високо оці -
нили діяльність американських лабораторій, які
працюють над цими питаннями, а також над
удосконаленням ЯЗ. У цій тезі містився заклик
«четвірки» рухатися двома паралельними шля-
хами – посилювати заходи щодо контролю та
нерозповсюдження і одночасно підтримувати
можливості США з точки зору стримування. Ця
стаття викликала критичні коментарі з боку
ядерних аболіціоністів, які з ентузіазмом сприй-
няли перші статті «четвірки» і той резонанс, який
вони мали у світі, але були розчаровані «відсту-
пом» авторів на позиції удосконалення ЯЗ. 

«Четвірка» продовжила традицію щорічно
публікувати концептуальні статті з питань конт -
ролю над ядерними озброєннями. 7 березня
2011 р. Wall Street Journal надрукувала чергову
статтю чотирьох авторів «Стримування в епоху
ядерного розповсюдження»11, в якій вони оці-
нюють ядерне стримування в сучасних умовах
як занадто ризиковане і таке, що, по суті, може
бути корисним лише для запобігання найбільш
катастрофічним сценаріям. Наводячи історичні
приклади неефективності ядерного стриму-
вання, такі, як введення радянських військ в
Угорщину (1956) і в Чехословаччину (1968),
війни у Кореї та В’єтнамі, вторгнення СРСР в
Афганістан (1979) і розпад Радянського Союзу,
автори державами звертають увагу на те, що
величезні ядерні арсенали не допомогли ні
СРСР, ні США у цих ситуаціях.

Разом з тим, у статті висловлена точка
зору, що іноді ЯЗ може розглядатися як засіб за-
безпечення національної безпеки, коли, на-
приклад, неминучою стає оволодіння ЯЗ
су сідньою державою, або коли дуже серйозною
вважається загроза застосування звичайних 
озброєнь. Вихід із цієї ситуації автори вбачають
у досягненні цілей стримування за рахунок роз-
витку його неядерних засобів і підвищення ста-
більності у неспокійних регіонах. 

Після завершення президентства Джор-
джа Буша (молодшого), який дуже скептично
ставився до ідеї ядерного роззброєння, при-
хильники ядерного роззброєння отримали до-
сить потужну підтримку в особі нового
президента США Барака Обами, який 5 квітня
2009 р. у Празі під час свого першого великого

13

8 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU96338.html 
9 http://www.nuclearsecurityproject.org/publications/a-world-free-of-nuclear-weapons
10 http://www.nuclearsecurityproject.org/publications/how-to-protect-our-nuclear-deterrent-012010 
11 http://www.nti.org/c_press/Deterrence_in_the_Age_of_Nuclear_Proliferation.pdf 
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виступу щодо зовнішньої політики сказав, що
Америка, як єдина країна, котра застосувала
[ядерну] зброю, несе моральну відповідаль-
ність за перехід до нової ери ядерного роззбро-
єння, спрямованого на знищення ядерних
арсеналів. Обама пообіцяв, що впродовж його
президентства США будуть домагатися зміц-
нення миру і безпеки шляхом звільнення світу
від ядерної зброї.

Такі плани лідера наймогутнішої країни
світу не могли не призвести до позитивних 
зрушень у напрямі зменшення ролі ЯЗ при за-
безпеченні глобальної безпеки. Свідченням
цьому можна вважати одне із положень Страте-
гічної концепції НАТО, прийнятої 19 листопада 
2010 року12. В ній, зокрема, зазначається: «Ми
сповнені рішучості домагатися безпечнішого
світу для всіх і створювати умови для світу без
ядерної зброї відповідно до Договору про не-
розповсюдження зброї масового знищення
таким шляхом, який би зміцнював міжнародну
стабільність і базувався на принципі рівної без-
пеки для всіх».

Звичайно, скептики можуть послатися на
те, що Росія та США у своїх чинних стратегічних
документах, все ж таки, або розглядають ЯЗ як
основу національної оборони (Росія)13, або від-
водять їй «фундаментальну роль» у стримуванні
нападу на них та їх союзників і партнерів
(США)14. Ті ж самі скептики можуть віднести такі
згадування про світ, вільний від ЯЗ до категорії
дій, які російський експерт В. Орлов дотепно на-
звав «ритуальними танцями»15. Проте у сукуп-
ності наведені факти та описані вище події
достатньо чітко висвітлюють зростання попу-
лярності ідеї світу, вільного від ЯЗ. 

На тлі цих глобальних процесів видається
доцільним дещо по-іншому подивитися на роль
України у процесах ядерного роззброєння і
ядерного нерозповсюдження, а також протидії
ядерному тероризму. Згода України відмови-
тися від ЯЗ була високо оцінена міжнародним
співтовариством, особливо тією його частиною,
яка чітко усвідомлювала загрози і ризики,
пов’язані з цим найпотужнішим видом зброї ма-
сового знищення. Разом з тим, всередині

країни цей історичний крок тодішнього політич-
ного керівництва неодноразово піддавався
жорсткій і далеко не завжди коректній критиці з
боку різних політичних сил і окремих політиків,
особливо у ті періоди, коли в Україні спалаху-
вала дискусія щодо ролі ядерного фактору 
в забезпеченні національної безпеки. В залеж-
ності від політичних уподобань, критики звину-
вачували тодішнє українське керівництво або 
за саму відмову від ЯЗ, або за недостатність от-
риманих взамін гарантій.

Під тиском таких оцінок, настроїв і обгово-
рень прихильники цього рішення, серед яких є і
безпосередні учасники тих подій, часто були
змушені займати суто оборонні позиції, що, на
мій погляд, сприяло формуванню в експерт -
ному середовищі недостатньо реалістичних
уявлень про реальні можливості тодішнього ук-
раїнського керівництва. При цьому варто зва-
жити на критичну ситуацію, яка склалася
навколо ДНЯЗ після розпаду СРСР, а також на
той факт, що історичні прецеденти відмови від
ЯЗ відбувалися у спосіб, який не можна назвати
повністю добровільним. Останнє стосується як
колишніх радянських республік, так і ПАР.

У випадку ПАР таке рішення стало резуль-
татом впливу таких основних факторів, як зрос-
тання політичних і економічних проблем,
викликаних ізоляцією країни, усвідомлення не-
минучості змін у державному устрої в результаті
відміни апартеїду і приходу до влади представ-
ників Африканського національного конгресу, а
також політичний тиск ззовні (особливо з боку
США).

У випадку ж колишніх республік СРСР, зов-
нішній тиск, можна сказати, здійснювався з усіх
боків – і з боку США, і з боку Росії, і з боку євро-
пейських країн та міжнародних організацій. І це
зрозуміло, оскільки від рішень України, Білорусії
та Казахстану, по суті, залежала подальша доля
ДНЯЗ і міжнародного режиму ядерного нероз-
повсюдження. Тож говорити про «добровільну
відмову» можна лише у тому сенсі, що колишні
радянські республіки пішли назустріч світовому
співтовариству, не чекаючи якихось санкцій або
навіть силових акцій з його боку. І це підтвер-

14

12 http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/819.htm 
13 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (2009г.), http://www.scrf.gov.ru/do-

cuments/99.html 
14 U.S. Nuclear Posture Review Report, April 2010, http://www.america.gov/st/texttrans-english/2010/April/

20100406164540xjsnommis0.8453791.html#  
15 http://pircenter.org/data/publications/yki05-2010.html#l4
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джує висновок американського експерта Сте-
фена Бургесса (Stephen F. Burgess), який свого
часу відзначив, що «у порівнянні з усталеними
політичними режимами Південна Африка та інші
держави, що знаходяться у процесі політичних
перетворень, очевидно, виявляються більш чут-
ливими до зовнішнього і внутрішнього тиску,
який здійснюється з метою нерозповсюдження
ядерної зброї»16.

Навіть якщо прийняти позицію тих, хто вва-
жає, що ЯЗ є найефективнішим засобом за-
хисту суверенітету країни, то беззаперечним
здається висновок про те, що одразу ж після на-
буття своєї незалежності Україна була занадто
слабкою і уразливою, щоб протистояти зовніш-
ньому тиску. До того ж у суспільстві не було єд-
ності щодо геополітичного вибору країни, і за
таких умов ЯЗ могла би стати, навпаки, каталі-
затором розпаду України. Ще одним непрямим
свідченням неможливості іншого на той момент
рішення на користь ядерного статусу держави
були відмови Білорусії та Казахстану від ядер-
них арсеналів. 

Що стосується проблеми недостатності га-
рантій безпеки, наданих Україні у рамках Буда-
пештського меморандуму, то для подальшого
обговорення хотілось би спочатку послатися на
думку відомого українського дипломата Воло-
димира Василенка, яку він висловив під час ін-
терв’ю для газети «День», відповідаючи на
питання щодо ефективності гарантій, наданих
цим меморандумом: «Його [Будапештський 
меморандум – С.К.] можна назвати документом,
який підтверджує вже існуючі юридичні 
гарантії, що містяться у Статуті ООН, у Заключ-
ному акті НБСЄ (нині — ОБСЄ) або ж у Договорі
про нерозповсюдження ядерної зброї. Єдиною
гарантією можна назвати шостий пункт мемо-
рандуму, в якому говориться, що Україна, США,
РФ, Велика Британія будуть проводити консуль-
тації у випадку виникнення ситуації, внаслідок
якої постане питання стосовно виконання ними
взятих зобов’язань. Цей пункт є хоч і невелич-
ким, але успіхом української дипломатії 
(виділено автором). Він запровадив інститут
обов’язкових консультацій на вимогу України у
тому разі, якщо виникне загроза її безпеці як
без’ядерної держави. Але це положення Буда-
пештського меморандуму зобов’язує ядерні

держави лише сісти за стіл переговорів для об-
говорення питання безпеки України. І не більше.
При цьому підписів Франції й Китаю під цим
меморандумом немає. Тобто Франція й
Китай відмовилися визнати зобов’язання
сісти за стіл переговорів за вимогою України
(виділено автором). Вони зробили окремі заяви,
які мають посилання на Статут ООН і Заключний
акт НБСЄ, але в цих заявах немає положення
про те, що вони зобов’язуються на вимогу або
на прохання України проводити консультації. Чи
серйозно вважати Будапештський меморандум
основою майбутньої безпеки України?». 

Як бачимо, В. Василенко, без сумніву, поді-
ляє точку зору про недостатність гарантій,
наданих Будапештським меморандумом, з
чим, з одного боку, важко не погодитися, але, з
іншого, якщо уважно прочитати цитату, з неї ви-
пливає, що наш шанований дипломат фактично
визнає той факт, що меморандум був результа-
том компромісу. При цьому, навіть рівень таких
«недостатніх» для України гарантій виявився за-
надто високим для Франції та Китаю, які надали
гарантії безпеки в іншому форматі. 

Переходячи до сьогодення, стосовно пи-
тання, наскільки перспективними для України
можуть бути її зусилля щодо перегляду поло-
жень Будапештського меморандуму або отри-
мання взамін якихось інших гарантій, хотілось
би висловити такі міркування.

1. З плином часу історичне рішення Ук-
раїни про відмову від ЯЗ поступово відходить на
другий план, що зменшує можливості для отри-
мання Україною підтримки від міжнародного
співтовариства в її спробах переглянути надані
гарантії.

2. Позиція України у питанні перегляду на-
даних Будапештським меморандумом гарантій
виглядала би переконливішою, якби їй вдалося
узгодити і скоординувати свою політику в цьому
питанні з Білорусією і Казахстаном, які отри-
мали аналогічні гарантії.

3. Процес перегляду положень багатосто-
роннього міжнародного договору неможливий
за відсутності зацікавленості у всіх сторін 
договору. В такому випадку сторона, яка має
намір домагатися його перегляду, повинна
мати достатньо сильні важелі впливу для того,
щоб хоча б «посадити» усі сторони за стіл пере-

15

16 Stephen F. Burgess, South Africa's Nuclear Weapons Policies, The Nonproliferation Review, Nov 2006, Vol. 13, #3, pp.
519-526.
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говорів. При цьому критики меморандуму 
вказують на те, що він не «спрацював» у най-
більш загрозливі для національної безпеки
кризи – під час конфлікту навколо острова
Тузла, а також у ході так званих «газових війн».
Реалістична оцінка цих подій не дозволяє 
припускати можливості безпосереднього про-
тистояння ядерних держав, викликаних причи-
нами такого масштабу. До того ж, європейські
країни відповідальність за «газові війни» на 
офіційному рівні здебільшого покладали на
обидві сторони конфлікту. 

4. Перегляд гарантій безпеки, передбаче-
них Будапештським меморандумом, міг би бути
здійснений у рамках більш загальних вищезга-
даних негативних гарантій безпеки, які біль-
шість неядерних держав воліла б отримати від
ядерних держав відповідно до духу і букви
ДНЯЗ. Враховуючи це, не варто сподіватися, що
світове співтовариство активно підтримає на-
дання Україні, в якості виключення серед інших
неядерних держав, додаткових гарантій без-
пеки з боку ядерних держав. 

5. Ідея перегляду Будапештського мемо-
рандуму набула особливої популярності напри-
кінці президентської каденції Віктора Ющенка,
коли в російсько-українських відносинах спо -
стерігалась стійка тенденція до їх стрімкого за-
гострення. Тоді ж на дипломатичному рівні за
ініціативи України було проведено низку кон-
сультацій з метою отримання більш дієвих 
гарантій безпеки від держав-гарантів. Про
ефективність цих дій можна зробити висновки,
спираючись на досягнуті результати. До того ж,
у грудні 2009 р., у зв’язку із закінченням терміну
дії Договору про скорочення і обмеження стра-
тегічних наступальних озброєнь (СНО) і него-
товністю на той момент нового двостороннього
договору, президент Росії Медведєв і прези-
дент США Обама ще раз підтвердили гарантії
безпеки Україні, Казахстану і Білорусі, як не-
ядерним державам.

Підсумовуючи, можна зазначити, що поча-
ток процесу «перезавантаження» у російсько-
американських відносинах та перемога Віктора
Януковича на президентських виборах, карди-
нально змінили ситуацію у політичному трикут-
нику "Київ–Москва–Вашингтон", в результаті
чого питання перегляду Будапештського мемо-
рандуму практично втратило свою гостроту,
хоча, як свідчать останні події, це далеко не оз-
начає повну безхмарність та безконфліктність у
зазначеному трикутнику.

Висновки та пропозиції
1. Якщо відмова України від ЯЗ в обмін на

позитивні гарантії безпеки розглядається у ка-
тегоріях політичного реалізму як чинник сили,
прихильниками якого є ті, хто вірить у важли-
вість та незамінність ЯЗ для забезпечення на-
ціональної безпеки, то впливовість України, 
як молодої за віком держави, на жаль, 
недостатня для того, щоб змусити, при-
наймні у найближчій перспективі, держави-
гаранти переглянути надані ними гарантії
безпеки.

2. Якщо ж це історичне рішення України
розглядати з точки зору глобальної безпеки і
процесів універсалізації ідеалів ядерного роз-
зброєння і ядерного нерозповсюдження (тобто
у рамках ліберальної і неоліберальної пара-
дигм), прихильниками якої є ті, хто виступає за
контроль над ядерними озброєннями і за
ядерне роззброєння, кінцевою метою якого має
бути «світ без ядерної зброї», то внесок нашої
країни можна розцінювати як видатний. Але в
зазначену систему координат не дуже добре
«вписуються» спроби України отримати «особ-
ливі»  гарантії, відмінні від тих, які мають інші не-
ядерні держави у рамках ДНЯЗ, у т.ч. і ті, які
разом з Україною відмовилися від ЯЗ.

3. Враховуючи попередні висновки, а
також виходячи з того, що у 2010 р. наша країна
в черговий раз зробила серйозний внесок у
зменшення ядерних загроз, пов’язаних з мож-
ливістю зловмисного використання високозба-
гаченого урану (в першу чергу в терористичних
цілях), вибір такої політики Україною у сфері
ядерного роззброєння і ядерного нерозпов-
сюдження, боротьби з ядерним тероризмом ви-
глядає найбільш виправданим, як з етичної, так
і з практичної точок зору. 

Дійсно, свого часу відмова України від 
ЯЗ була подією глобального масштабу, потен-
ціал якої нашою країною не було повністю вико-
ристано саме у рамках ліберальної парадигми.
Враховуючи ще не вичерпані сприятливі 
історичні умови, створені значним внеском 
України в успішне проведення минулорічного
Вашингтонського саміту з (фізичної) ядерної
безпеки, а також зростання популярності ідеї
світу, вільного від ядерної зброї, наша країна
могла би виступити з ініціативою створення коа-
ліції держав, які відмовилися від ЯЗ або від
ядерних військових програм, а також запросити
до їх складу ті країни, які поділяють ідеї реаль-

16
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ного зменшення ролі ЯЗ у міжнародній політиці
та готові на рішучі конкретні кроки у цьому на-
прямі. Іншим варіантом активізації зовнішньо-
політичної ролі України у цій сфері могло би
стати приєднання нашої країни до міжнародної
групи Друзів ДНЯЗ (Friends of the Non-Prolifera-
tion Treaty)17.  

4. Поєднання зусиль України із зусиллями
інших миролюбних держав могло би сприяти
підвищенню авторитету нашої країни на міжна-
родній арені, створити більш сприятливі умови

для відновлення дискусії про недостатність га-
рантій безпеки, які надані ядерними державами
неядерним країнам у рамках ДНЯЗ, Будапешт-
ського меморандуму та інших міжнародних до-
говорів. Саме у контексті такої стратегії
попередні історичні рішення України у сфері 
ядерного роззброєння і ядерного нерозпов-
сюдження можуть бути вибудувані у логічний
ланцюг послідовних дій, спрямованих на досяг-
нення безпечнішого світу – світу, вільного від
ядерної зброї.

17

17 Ця група включає такі країни: Австралію, Німеччину, Канаду, Мексику, Нідерланди, ОАЕ, Польщу, Туреччину, Чилі
та Японію. Група виступає за посилення ролі ДНЯЗ, активізацію зусиль щодо ядерного нерозповсюдження і роз-
зброєння. 
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З метою забезпечення виконання заходів,
визначених Програмою економічних реформ на
2010–2014 роки «Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава», та посилення координації роботи
дер жавних органів з її реалізації Президентом
України видано Указ від 27 квітня 2011 р. 
№ 504/2011 [1], яким затверджено Національ-
ний план дій на 2011 рік щодо впровадження за-
значеної Програми економічних реформ.

Розділ 9 «Дерегуляція та розвиток підпри-
ємництва» Національного плану дій включає 35
завдань та виконання 104 відповідних заходів
для забезпечення дерегуляції та розвитку гос-
подарської діяльності.

Згідно з Законом України від 5 квітня 
2007 р. № 877-V «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» [2] уповноважені центральні 
ор га-ни виконавчої влади здійснюють планові 
та по запланові заходи державного нагляду 
(контролю) щодо виявлення та запобігання 
порушенням вимог законодавства суб'єктами
господарювання та забезпечення інтересів 
суспільства, зокрема належної якості про-
дукції, робіт та послуг, прийнятного рівня не-
безпеки для населення, навколишнього при -
 родного сере довища. Такі заходи державного
нагляду (контролю) здійснюються шляхом про-
ведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень
та інших дій. 

Відповідно до статті 5 Закону [2] орган дер-
жавного нагляду (контролю) визначає у віднесе-
ній до його компетенції сфері критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від здійснення госпо-

дарської діяльності. У межах переліку питань
кожен орган державного нагляду (контролю) 
залежно від цілей заходу має визначити ті пи-
тання, щодо яких буде здійснюватися держав-
ний нагляд (контроль). Відповідно до доручень
Кабінету Міністрів України у 2010–2011 роках
центральними органами виконавчої влади роз-
почалася робота з визначення таких критеріїв у
відповідних сферах господарської діяльності та
затвердження їх постановами Уряду України.
Таке доручення Кабінету Міністрів України щодо
необхідності визначення критеріїв, за якими оці-
нюється ступінь ризику від здійснення госпо-
дарської діяльності, пов’язаної з міжнародними
передачами товарів військового призначення та
подвійного використання отримав і Держекс-
портконтроль України. 

Держекспортконтроль України, проаналі-
зувавши законодавчу базу в галузі державно го
експортного контролю та положення Закону [2]
розробив проект Закону України «Про вне-
сення зміни до статті 2 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності». Внесені
зміни передбачають, що положення Закону [2]
не поширюється на відносини, що виникають
під час здійснення заходів державного експор-
тного контролю. Верховною Радою України 
цей законопроект було прийнято 31 травня
2011 р. —Закон України від 31 травня 2011 р.
№ 3437-VI [3].

Цей закон дозволяє уникнути як дублю-
вання заходів з контролю за господарською ді-
яльністю суб’єктів здійснення міжнародних
передач товарів у відповідних сферах, так і по-

Питання дерегуляції господарської
діяльності, пов’язаної з 
міжнародними передачами товарів
військового призначення та 
подвійного використання

Лазаренко Ю. Г.
начальник відділу Державної служби 

експортного контролю України
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кладання на Держекспортконтроль України
функцій державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, яка не пов’язана з
реалізацією заходів державної політики в галузі
державного експортного контролю, здійснюва-
ної Держекспортконтролем відповідно до За-
кону України «Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання» [4].

Наступним питанням дерегуляції господар-
ської діяльності у сфері міжнародних передач
товарів, що підлягають експортному контролю,
є спрощення відповідної дозвільної системи. 

На цей час Держекспортконтролем України
розроблено проект постанови Кабінету Мініс-
трів України «Про внесення змін до деяких по-
станов Кабінету Міністрів України в галузі
державного експортного контролю» [5]. Зазна-
ченим проектом постанови, серед іншого, 
передбачається виключення з переліків доку-
ментів, що подаються до Держекспорткон-
тролю України, копій свідоцтв, посвідчень та
інших документів, що видавалися Держекспорт -
контролем України суб’єктам господарювання.
Також передбачається виключення такого 
терміна як «на вимогу Держекспортконтролю».
Наприклад, в Порядках здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного вико-
ристання, затверджених відповідно постано-
вами Кабінету Міністрів України від 20 лис  -
топада 2003 р. № 1807 [6] та від 28 січня 
2004 р. № 86 [7], виключається положення
щодо необхідності подання «висновків міністер-
ства, іншого центрального органу виконавчої
влади, до сфери управління якого належить
суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнарод-
ної передачі товарів (на вимогу Держекспорт -
контролю)».

Крім того, у зв’язку з прийняттям Закону
України від 23 вересня 2010 р. № 2561-VІ «Про
внесення змін до Закону України “Про держав-
ний контроль за міжнародними передачами то-
варів військового призначення та подвійного
використання» [8], Держекспортконтроль Ук-
раїни готує проект регуляторного акта щодо
внесення змін до Порядків [6] та [7].

В цьому проекті, серед іншого, суттєво ско-
рочено перелік документів, які мають подава-
тися суб’єктами здійснення міжнародних
передач товарів для отримання дозвільних до-
кументів у галузі державного експортного кон-
тролю.

У той же час, при здійсненні заходів з дере-
гуляції процедур державного експортного кон-
тролю необхідно враховувати міжнародні
зобов’язання України щодо нерозповсюдження
зброї масового знищення, засобів її доставки,
обмеження передач звичайних видів озбро-
єння. 

У проектах нових Порядків здійснення 
державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та по-
двійного використання планується виключити
вимоги щодо необхідності подання разом із
заявою про отримання генерального до-
зволу чи висновку документа, який містить
підтвердження кінцевого споживача про намір
імпорту визначених у заяві товарів та гарантії
щодо їх використання виключно у заявлених
цілях (абзац восьмий п. 11 Порядку [6], та абзац
восьмий п. 12 Порядку [7].

Також у цих проектах планується внести ок-
ремі розділи, в яких будуть визначені переліки
документів, які необхідно подати заявникам в
залежності від виду міжнародної передачі, а
також вимоги до документів, що подаються для
отримання дозволів чи висновків.

Крім того, з метою реалізації положень
статті 18 Закону [6] щодо спрощення встанов-
леного на цей час «жорсткого» контролю за про-
веденням переговорів щодо здійснення
експорту товарів військового призначення, роз-
роблено відповідний проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку
державного експортного контролю за прове-
денням переговорів щодо здійснення експорту
товарів та загальних вимог до зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів» [5]. 

На теперішній час, згідно з чинним Поло-
женням про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (кон-
трактів) про здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного
використання, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 04.02.1998 № 125
[9], державний експортний контроль здійсню-
ється у відношенні усього експорту товарів вій-
ськового призначення, незалежно від того,
існує чи не існує ембарго відносно інозем-
ної держави.

Положеннями зазначеного вище проекту
постанови встановлюється, що процедури дер-
жавного експортного контролю застосовуються
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тільки до переговорів, що проводяться відносно
експорту товарів військового призначення та
подвійного використання до іноземних держав,
щодо яких встановлено ембарго. У разі, якщо
такі переговори стосуються експорту до інозем-
них держав, щодо яких відсутнє ембарго,
суб’єкти здійснення міжнародних передач 
товарів можуть проводити їх без отримання 
відповідних висновків Держекспортконтролю
України. 

Прийняття зазначеного проекту постанови
дозволить привести положення регуляторного
акта Уряду України щодо контролю за прове-
денням переговорів [9] до положень ст. 18 За-

кону України від 23 вересня 2010 р. № 2561-VІ
[6], що сприятиме дерегуляції у сфері міжна-
родних передач товарів, що підлягають держав-
ному експортному контролю.

За розрахунками Держекспортконтролю
України, у результаті реалізації оновленої зако-
нодавчої норми державного контролю за про-
веденням таких переговорів, кількість звернень
суб’єктів господарювання до Держекспорткон-
тролю України за отриманням висновків на
право проведення з іноземними суб’єктами пе-
реговорів зменшиться у п’ятнадцять–двадцять
разів, з понад 400 до близько 20–30 звернень на
рік.
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Незалежно від власного бажання кожен
громадянин періодично змушений звертатися
до органів виконавчої влади за отриманням 
паспорта чи оформленням субсидії, за реєстра-
цією свого підприємства як суб’єкта міжнарод-
них передач товарів чи для отримання
по свідчення водія і з сотнями інших подібних
справ. В Україні ці питання вирішуються у ре-
жимі «виконавчо-розпорядчої діяльності органів
державного управління». У багатьох сучасних
демократичних державах подібну діяльність ор-
ганів влади прийнято іменувати «адміністратив-
ними послугами». Перефразовуючи відомий
вислів «як корабель назвеш, так він і попливе»,
можна сказати, що мета такого переймену-
вання полягає у принциповій зміні ставлення
держави в особі органів влади та їх службовців
до громадян. Це ставлення повинно бути анало-
гічним ставленню до клієнта у приватному сек-
торі. При цьому мова йде зовсім не про плату, а,
насамперед, про якість надання адміністратив-
них послуг.

Принцип «громадянин перш за все» озна-
чає гарантію того, що Державна служба екс -
порт ного контролю України (надалі – Держ-
 екс портконтроль України) повинна забезпечити
найвищу якість обслуговування громадян. Дер-
жавні службовці Держекспортконтролю України

мають налаштуватися на те, що Уряд нашої
країни буде кардинально змінювати стиль ве-
дення справ, який існував за минулої влади. 
Необхідною є реформа практики управління ви-
конавчими органами державної влади для до-
сягнення якісно нового рівня надання послуг, які
відповідають або перевищують стандарти об-
слуговування, існуючі у приватному секторі. 

Практичне застосування Закону України від
20.02.2003 р. № 549-IV (зі змінами, внесеними
згідно з Законом № 2561-VI (2561-17) від
23.09.2010) «Про державний контроль за міжна-
родними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» (на-
далі – Закон № 549) підтвердило на практиці,
що введені цим законом норми стали надійним
підґрунтям функціонування державної системи
експортного контролю України. На підставі 
ст. 30 Закону № 549 та на виконання пункту 
2 постанови Кабінету Міністрів України від
05.01.2011 № 33 «Деякі питання надання плат-
них адміністративних послуг» Держекспорткон-
тролем України було удосконалено та оновлено
справляння плати за оформлення та видачу до-
кументів у галузі державного експортного кон-
тролю України. Так, постановою Кабінету
Міністрів України від 13.07.2011 року № 746
«Про затвердження Порядку справляння плати

Роз’яснення та аналіз змін основних 
положень постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.07. 2011 р. № 746 
«Про затвердження Порядку справляння
плати за надання платних адміністративних
послуг з оформлення та видачі документів
у галузі державного експортного контролю 
і переліку платних адміністративних 
послуг, що надаються Державною 
службою експортного контролю, 
та розміру плати за їх надання»

Владіміров Т. О.
Головний спеціаліст

Держекспортконтролю України
Аспірант Національної академії державного

управління при Президентові України
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за надання платних адміністративних послуг з
оформлення та видачі документів у галузі дер-
жавного експортного контролю і переліку плат-
них адміністративних послуг, що надаються
Державною службою експортного контролю, та
розміру плати за їх надання» (надалі – Поста-
нова № 746) було затверджено:

1) перелік платних адміністративних по-
слуг, що надаються Держекспортконтролем 
України;

2) розмір плати за надання Держекспор-
тконтролем України адміністративних послуг;

3) порядок справляння плати за надання
платних адміністративних послуг з оформлення
та видачі документів у галузі державного екс-
портного контролю у відповідністі до Закону 
№ 549;

4) новий, удосконалений порядок справ-
ляння плати за видачу документів у галузі дер-
жавного експортного контролю.

При цьому, Постановою № 746 не передба-
чено:

1) збільшення типів (видів) документів у га-
лузі державного експортного контролю;

2) збільшення розміру плати за документи
у галузі державного експортного контролю, 
які оформляються та видаються Держекспорт -
контролем України у результаті надання адмініс-
тративних послуг, що відповідає дорученню
Кабінету Міністрів України від 24.04.2011 
№ 14221/1/1-11.

Зміни й доповнення, що внесені до 
пункту 1 Постанови № 746, стосуються двох ба-
зових аспектів. 

По-перше, це введення нових суб’єктів, з
яких справляється плата за надання платних ад-
міністративних послуг у галузі державного екс-
портного контролю, а саме:

- іноземні суб’єкти господарської та іншої
діяльності (плата справляється в залежності від
типу документа або вартості контракту та пере-
раховується до Державного бюджету України на
відповідні рахунки, відкриті в органах Державної
служби казначейства України (додаток 1));

- військові формування, правоохоронні ор-
гани, органи та підрозділи цивільного захисту
України. 

З військових формувань, правоохоронних
органів, органів та підрозділів цивільного за-
хисту України, якщо вони звернулись за надан-
ням платної адміністративної послуги як окремі
суб’єкти господарської та іншої діяльності,
плата справляється в залежності від типу доку-

мента або вартості контракту. У разі звернення
зазначених органів за наданням платної адмі-
ністративної послуги як центральних органів
виконавчої влади України плата не справля-
ється (ст. 30 Закону № 549).

По-друге, затверджено Перелік платних
адміністративних послуг (типів документів), що
надаються Держекспортконтролем України:

1) посвідчення про реєстрацію суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів (вне-
сення змін до такого посвідчення);

2) висновок на проведення переговорів
(разовий, генеральний, відкритий);

3) висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів (разовий, гене-
ральний, відкритий);

4) висновок на транзит товарів територією
України;

5) дозвіл на здійснення експорту/імпорту
товарів (разовий, генеральний, відкритий);

6) міжнародний імпортний сертифікат або
інший документ про державні гарантії (зо-
бов’язання) щодо використання у заявлених
цілях товарів.

Практичне застосування постанови Кабі-
нету Міністрів України від 28 липня 2003 р. 
№ 1166 «Про затвердження порядку справ-
ляння і розміру плати за видачу документів у 
галузі державного експортного контролю»
(втратила чинність з прийняттям Постанови 
№ 746) виявило низку проблем, що потребу-
вали змін, вдосконалення або перегляду.

Так, згідно з пунктом 2 Постанови № 746,
введено чітку регуляцію процедур справляння
та розміру плати за надання платних адміністра-
тивних послуг. Плата буде справлятися:

- окремо за надання кожної адміністратив-
ної послуги (типу документа), тобто за кожен
виданий дозвіл, висновок, посвідчення про ре-
єстрацію, міжнародний імпортний сертифікат,
або інший документ про державні гарантії (зо-
бов’язання) щодо використання у заявлених
цілях товарів;

- за видачу дозволів (висновків) замість
тих, що були видані раніше, а також у разі вне-
сення до раніше виданих дозволів (висновків)
будь-яких змін;

- виходячи із загальної вартості, визначеної
в контракті на момент його укладення або вихо-
дячи з вартості, визначеної у додатковій угоді до
контракту, згідно з якою збільшується вартість
контракту – у разі оформлення та видачі разо-
вих дозволів на здійснення експорту/імпорту
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товарів в залежності від кількості оформлених
дозволів1;

- в обсязі, передбаченому для оформлення
та видачі посвідчення про реєстрацію суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів, у разі
внесення змін до такого посвідчення.

Згідно з пунктом 3. нового Порядку справ-
ляння плати за надання платних адміністратив-
них послуг, визначено перелік документів, які
необхідно надати до Держекспортконтролю Ук-
раїни для отримання дозвільних документів у
галузі державного експортного контролю, а
саме:

1)  довіреність на ім’я уповноваженої особи
платника;

2) оригінал або копію (засвідчену печаткою
та підписами відповідальних осіб підприємства)
платіжного доручення про перерахування в 
повному обсязі до бюджету плати за надання
адміністративної послуги;

3) довідку відповідного органу, що контро-
лює справляння надходжень бюджету, про фак-
тичне надходження коштів до бюджету. Органи,
що контролюють справляння надходжень бюд-
жету визначені постановою Кабінету Міністрів
України від 16.02.2011 р. № 106 «Деякі питання
ведення обліку податків і зборів (обов’язкових
платежів) та інших доходів бюджету».

Крім того, врегульовано питання частко-
вого використання (невикористання) докумен-
тів та необхідності повторного отримання таких
документів. Плата за їх оформлення та видачу
справляється виходячи із загальної вартості,
визначеної в контракті на момент його укла-
дання. Зазначеними змінами також встанов-
лено, що плата за оформлення та видачу
невикористаних платниками документів не по-
вертається.

Перелік платних адміністративних послуг,
що надаються Держекспортконтролем України
та розмір плати за їх надання наведено у До-
датку 2.

Висновки
Таким чином, до основних змін Порядку

справляння плати за видачу документів у галузі
експортного контролю належать:

1. справляння плати за надання разових
дозволів чи висновків з іноземних суб’єктів гос-
подарської або іншої діяльності;

2. справляння плати у разі часткового вико-
ристання (невикористання) дозвільних доку-
ментів та необхідності повторного отримання
таких документів;

3. справляння плати у разі будь-яких змін
вартості контракту;

4. справляння плати за видачу дозволів 
(висновків) замість тих, що були видані раніше,
а також у разі внесення до раніше виданих 
дозволів (висновків) змін, які не впливають на
загальну вартість контракту;

5. справляння плати у разі подовження тер-
міну дії дозволів (висновків);

6. справляння плати окремо за кожен разо-
вий дозвіл на здійснення експорту/імпорту за
контрактом (договором);

7. справляння плати за інші документи про
державні гарантії (зобов’язання) щодо викорис-
тання у заявлених цілях товарів.

Як підсумок можна також додати, що про-
цедура надання адміністративних послуг Держ-
експортконтролем України буде і надалі
постійно вдосконалюватися шляхом реалізації
новацій та інших ініціатив. Суб’єкти здійснення
міжнародних передач товарів мають право на
якість обслуговування, у тому числі і на якість
адміністративних послуг. Необхідність вдоско-
налення якості базується на очікуванні заявни-
ків.  Якість – це завжди питання людських
цінностей та пріоритетів. Оскільки ці цінності та
уподобання мають тенденції змінюватися з
часом, то і стандарти та критерії якості мають
бути адекватними часу. Саме тому надання якіс-
них адміністративних послуг – умова позитивної
роботи Держекспортконтролю України.

1 Приклад. При оформленні та видачі разового дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом вар-
тістю 30 тис. грн. надається № 274783 00,01,02,03. Кількість наданих дозволів дорівнює чотирьом. Розмір плати
разового дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю до 50 тис. грн. включно ста-
новить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Загальна сума, яку необхідно сплатити 20 х 4 = 80 неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян.
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Додаток 1

Тимчасові реквізити рахунків для перерахування платежів 
іноземними суб’єктами господарської та іншої діяльності2

Одержувач – УДК у Подільському районі м. Києва, ідентифікаційний код 26077939;
Банк одержувача – ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019.

2 Уточнюються кожен раз у телефонному режимі перед перерахуванням коштів. 

Документ
Код бюджетної 

класифікації
Розрахунковий 

рахунок
Призначення 

платежу

Дозвіл/висновок 24060300 31111115700008 Інші надходження

Міжнародний імпортний сертифікат
або інший документ про державні га-
рантії (зобов’язання) щодо викорис-

тання у заявлених цілях товарів

22011800 33212896700008
Плата за ліцензії та

сертифікати
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Додаток 2

Перелік платних адміністративних послуг, 
що надаються Державною службою експортного 
контролю України та розмір плати за їх надання

3 Неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.
4 Безоплатна основа – це подарунок, вивезення/ввезення продукції або зразку на виставку (без визначення вартості),

надання безкоштовного зразку на випробування тощо.

 
Найменування послуги 

Розмір плати за 
надання послуги, 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян3 

 
Сума в 

грн. 

1. Оформлення та видача посвідчення про 
реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів 

200 3400 

2. Оформлення та видача висновку на 
проведення переговорів: 

� разовий висновок 
� генеральний висновок 
� відкритий висновок 

 
 

20 
30 

100 

 
 

340 
510 

1700 
3. Оформлення та видача висновку на здійснення 
тимчасового ввезення/вивезення товарів: 

� разовий висновок 
� генеральний висновок 
� відкритий висновок 

 
 

5 
10 
20 

 
 

85 
170 
340 

4. Оформлення та видача висновку на транзит 
товарів територією України 

 
50 

 
850 

5. Оформлення та видача дозволу на здійснення 
експорту/імпорту товарів: 

� генеральний дозвіл 
� генеральний дозвіл на здійснення 
експорту/імпорту товарів на безоплатній 
основі (у тому числі гарантійне 
обслуговування або ремонт і постачання 
запасних частин за рекламаційними актами) 
� відкритий дозвіл 
� відкритий дозвіл на здійснення 
експорту/імпорту товарів на безоплатній 
основі (у тому числі гарантійне 
обслуговування або ремонт і постачання 
запасних частин за рекламаційними актами) 
� разовий дозвіл на здійснення 
експорту/імпорту товарів на безоплатній 
основі4 
� разовий дозвіл на здійснення 
експорту/імпорту товарів за контрактом 
вартістю: 
� до 50 тис. грн. включно 
� від 50 тис. до 500 тис. грн. включно 
� від 500 тис. до 5 000 тис. грн. включно 
� від 5 000 тис. до 50 000 тис. грн. включно 
� понад 50 000 тис. грн.  

 
 

150 
 

10 
 
 

250 
 

20 
 
 

5 
 
 
 

20 
30 
60 

100 
200 

 
 

2550 
 

170 
 
 

4250 
 

340 
 
 

85 
 
 
 

340 
510 

1020 
1700 
3400 

6. Оформлення та видача міжнародного 
імпортного сертифіката або інших документів про 
державні гарантії (зобов’язання) щодо 
використання у заявлених цілях товарів 

50 850 
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З метою визначення основних напрямів ре-
формування існуючої системи експортного кон-
тролю Європейського Союзу у червні 2011 року
Комісією ЄС було розроблено документ «Зе-
лена книга. Система контролю Європейського
Союзу над експортом подвійного використання:
забезпечення безпеки та конкурентоспромож-
ності у світі, що змінюється»1. Цей документ 
поклав початок широким публічним консульта-
ціям щодо системи контролю Європейського
Союзу над експортом товарів та технологій по-
двійного використання, які мають допомогти
виявити сильні та слабкі сторони існуючої сис-
теми контролю. Отримана в ході консультацій
інформація буде також використана під час 
проведення дискусій щодо внесення змін та до-
повнень до контрольного списку ЄС та для під -
готовки підсумкового звіту щодо перегляду
існуючої системи, який має бути опублікованим
на початку 2012 року та поданим на розгляд Єв-
ропарламенту та Раді Європи. 

Автори документа, поміж іншого, вважа-
ють, що реформи у сфері експортного кон-
тролю, що здійснюються партнерами ЄС,
особливо США, чітко продемонстрували еконо-
мічне значення експортного контролю та необ-
хідність нових зусиль у напрямку зміцнення
конкурентоспроможності європейського екс-
порту при одночасному гарантуванні найвищих
рівнів безпеки.  У зв’язку з оприлюдненням 
Зеленої Книги Комісія підкреслює свій намір 
«продовжити розвивати заходи експортного
контролю з метою спрощення та посилення

транспарентності інфраструктури підприєм-
ницької діяльності для експортерів країн-членів
ЄС, які одночасно робитимуть внесок у зміц-
нення міжнародної безпеки». 

За своєю структурою Книга розділена на
три частини: перша присвячена більш широ-
кому контексту експортного контролю, друга –
докладній інформації щодо діючої системи 
контролю, запровадженої Регламентом (ЄС)
428/20092, третя – можливим напрямам еволю-
ції системи контролю над експортом подвійного
використання.

У вступній частині Зеленої Книги зазнача-
ється, що в різних країнах-членах ЄС застосо-
вуються різні підходи до експортного контролю.
Діапазон цих підходів простягається від надзви-
чайно жорстких експортних обмежень у деяких
країнах до використання національних заходів,
які дозволяють окремим експортерам у деяких
країнах експортувати вироби подвійного вико-
ристання з мінімальними труднощами. Так, у
четвертому розділі Книги зазначається, що при-
чиною таких розбіжностей є те, що практична
імплементація основного законодавчого акта
ЄС (Регламенту 428/2009) щодо експортного
контролю над виробами подвійного викорис-
тання відбувається у значній мірі за розсудом
країн-членів. Відмінності між національними
підходами можуть бути розділені на три широкі
категорії:

1. Адміністративна – держави-члени
мають різні підходи до таких питань, як реєстра-
ційні вимоги до експортерів та вимоги щодо

Реформування системи 
експортного контролю 
Європейського Союзу

Бовенко О. Я.
Науково-технічний центр експорту та імпорту 
спеціальних технологій, техніки та матеріалів

1 Green Paper. The dual-use export control system of the European Union: ensuring security and competitiveness in a chan-
ging world. Brussels, 30.6.2011 (COM (2011) 393 final.

2 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
brokering and transit of dual-use items. Official Journal of the Europe Union, 29.5.2009, L134.
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звітності. Крім того, окремі держави-члени ви-
магають від експортерів імплементації програм
внутрішньофірмового контролю перед набуттям
права на експорт виробів подвійного викорис-
тання, в той час як інші країни не вимагають
такої імплементації.

2. Матеріально-правова – держави-
члени по-різному використовують дозволи (лі-
цензії), передбачені Регламентом 428/2009.
Наприклад, кілька держав-членів імплементу-
вали Національні Генеральні дозволи на екс-
порт, що спростило здійснення експорту, в той
же час експортерам з інших країн такі спрощені
заходи не є доступними. 

3. Оперативна – держави-члени по-різ-
ному інтерпретують позиції контрольного
списку та по-різному використовують поло-
ження Регламенту щодо всеохоплюючого кон-
тролю (catch-all controls).

Експорт виробів подвійного використання,
здійснюваний приблизно 5 тисячами компаній,
складає до 10% загального експорту ЄС. Галузь
виробів подвійного використання є великим
наймачем висококваліфікованих спеціалістів,
які є ключовим фактором конкурентоспромож-
ності Європейського Союзу. У зв’язку з цим під-
розділом Книги експортерів просять відповісти
на два запитання, що стосуються їхньої оцінки
важливості сфери подвійного використання для
економіки ЄС та для їх власного бізнесу. Ще
одне запитання звернено до компетентних уря-
дових органів і стосується кількісної оцінки екс-
порту подвійного використання у відношенні до
усього експорту. 

Якщо кілька десятків років тому контрольо-
вані товари можна було знайти у дуже обмеже-
ному колі передових країн, то сьогодні коло
постачальників таких товарів значно розшири-
лось. Багато країн-постачальників усвідомили
цю тенденцію і розпочали реформи з метою по-
силення конкурентоспроможності національної
промисловості та експорту, одночасно підтри-
муючи прийнятні рівні безпеки. Згадані ре-
форми, насамперед базуються на заходах
спрощення експорту у відношенні до менш чут-
ливого експорту та менш чутливих місць при-
значення. Але на цей час система експортного
контролю ЄС залишається фрагментованою і не
забезпечує максимально зближених стандартів
для експортерів.

П’ятий розділ Зеленої Книги присвячений
розгляду контролю подвійного використання в

ЄС у відповідності до Регламенту 428/2009. У
цьому розділі розглядаються ті положення Рег-
ламенту, які мають або суперечливий характер,
або викликають сумніви щодо достатності окре-
мого виду контролю, або застосовуються у різ-
них країнах-членах настільки по-різному, що
втрачають свою початкову мету. Так, в одній
країні правило всеохоплюючого контролю може
застосовуватися до конкретного виробу, тоді як
в іншій країні-члені ЄС до такого ж виробу це
правило не застосовується. Це може спричи-
нити певні ризики як щодо безпеки, так і з еко-
номічної точки зору.  З точки зору безпеки, може
статися так, що такий самий виріб є доступним
в іншій країні і може бути придбаним без зайвих
проблем, і не завжди для легітимних цілей, тоді
як в іншій країні наявність процедур, пов’язаних
із всеохоплюючим контролем (отримання ліцен-
зії), відвертає від неї законослухняних покупців,
які цінують свій час.

Схожа ситуація виникає і у відношенні 
контролю за транзитом, згідно з яким держа-
вам-членам надається право забороняти конк-
ретний транзит товарів третьої країни, але
територіальна юридична сила такої заборони
обмежується державою-членом, яка видає 
дозвіл. 

Ще однією проблемою двоїстості застосу-
вання норм Регламенту є перелік критеріїв, які
мають застосовуватися при розгляді заяв на 
отримання дозволу. Недоліком є надто загаль-
ний характер цих критеріїв, що дозволяє їх різну
інтерпретацію у різних країнах-членах ЄС.

Шостий розділ Книги пропонує концепцію
нової моделі експортного контролю ЄС, основ-
ними вимогами якої є:

- спільний підхід усіх органів експортного
контролю до оцінки ризиків;

- більший та здійснюваний систематично
обмін інформацією щодо підозрілих трансакцій
та виданих ліцензій;

- розробка спільного підходу до всеохоп-
люючого контролю;

- узгоджене правозастосування в усіх
країнах ЄС разом з покращеним доступом мит-
ниць до релевантної інформації.

Згідно з цією моделлю держави-члени ма-
тимуть змогу проводити спільну/скоординовану
політику в галузі експортного контролю, яка пе-
редбачає таке:

- однакове ставлення до експортерів;
- покращення клімату для бізнесової ді-

яльності;
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- посилення контролю за найризиковані-
шими трансакціями;

- зміцнення режиму контролю над експор-
том та одночасне зростання конкурентоспро-
можності країн-членів ЄС.

Як наголошується у Зеленій Книзі, для до-
сягнення необхідного рівня гармонізації щодо
процедур експортного контролю необхідно уз-
годити спільний підхід до оцінки ризиків, що ви-
користовуватиметься у всіх країнах ЄС у процесі
прийняття рішень в галузі експортного кон-
тролю, та налагодити ефективний обмін інфор-
мацією. Це має забезпечити прийняття схожих
рішень у схожих ситуаціях, у тому числі й у від-
ношенні всеохоплюючого контролю. 

Повний доступ до інформації надасть лі-
цензійним органам солідну основу для при-
йняття кваліфікованих рішень стосовно
конкретних експортних трансакцій. У теперішніх
умовах рівень обміну інформацією між краї-
нами-членами залишається досить низьким та
обмежується тільки даними стосовно виданих
відмов для застосування принципу «no-under-
cut»3 . Для того, щоб забезпечити систематич-
ний інформаційний обмін з питань експортного
контролю у межах ЄС, згідно з положеннями Зе-
леної Книги, така інформація повинна включати
як мінімум наступне:

- подробиці щодо ліцензій, виданих дер-
жавами-членами ЄС;

- подробиці щодо експортерів, які займа-
ються експортом виробів подвійного викорис-
тання;

- подробиці щодо експортерів, зареєс-
трованих як користувачі генеральних дозволів
на експорт;

- інформацію про підозрілих суб’єктів, які
намагаються придбати вироби подвійного ви-
користання.

У шостому розділі Книги вказуються дві
специфічні проблеми, з якими стикаються дер-
жави-члени ЄС при застосуванні всеохоплю -
ючого експортного контролю.

1. Якщо одна з держав-членів застосовує
всеохоплюючий контроль, тобто вимагає дозвіл
на експорт виробу подвійного використання, не
внесеного у контрольний список, інша держава
ЄС може дозволити цей експорт без будь-яких

обмежень. Діючий Регламент (ЄС) № 428/2009
передбачає тільки інформування інших держав
щодо запровадження такого контролю, але не
вимагає дій у відповідності до такої інформації.
Таким чином, у межах ЄС не створюється одно-
рідне конкурентне середовище;

2. Якщо одна з держав-членів видає від-
мову в експорті після запровадження всеохоп-
люючого контролю, інша держава-член не
обов’язково робить кроки для імплементації
принципу «no-undercut». Хоча Регламент вима-
гає від держав-учасниць звертатися до переліку
чинних відмов та проводити консультації з ін-
шими державами у випадках, пов’язаних із 
застосуванням всеохоплюючого контролю, у
деяких державах-членах процес видачі дозволу
може зовсім не застосовуватися. Тобто така
держава може продовжувати торгувати такими
виробами без будь-яких обмежень, що оче-
видно порушує принцип однорідного конкурен-
тного середовища для експортерів ЄС і ставить
під сумнів питання застосування такого кон-
тролю. 

Іншою проблемою на шляху повністю 
інтегрованого ринку виробів подвійного вико-
ристання є те, що передачі окремих виробів 
подвійного використання4 у межах ЄС підляга-
ють, по суті, таким самим ліцензійним процеду-
рам, як і експорт до третіх країн. Ця проблема
загострюється у зв’язку з відсутністю чітких
гармонізованих процедур для надання дозволів
на передачу в межах ЄС. Часом це призводить
до того, що деякі компанії намагаються уникати
співпраці між сусідніми країнами, які по -
требують виконання виснажливих ліцензійних
процедур.

Останній розділ Зеленої Книги, сьомий, 
окреслює запланований графік здійснення на-
ступних кроків на шляху до внесення необхідних
поправок до Регламенту:

- 31 жовтня 2011 р.– завершення консуль-
тацій;

- січень 2012 р. – звіт про результати, до-
сягнуті у процесі обговорення Зеленої Книги;

- вересень 2012 р. – офіційний звіт для 
Європарламенту та Ради у відповідності до
Статті 25;

3 «не підірвати режим».
4 Це стосується виробів Додатку ІІ до Регламенту (ЄС) № 428\2009
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- 2013–2014 р.р. – пропозиції щодо вне-
сення поправок до Регламенту ЄС.

Ще одним кроком до реформування сис-
теми експортного контролю ЄС в сфері товарів
подвійного використання є публікація Пропози-
цій стосовно внесення змін до Регламенту
428/20095. Перша пропозиція стосується 
прийняття нового Генерального дозволу ЄС 
на експорт, друга — оперативного оновлення
Єдиного контрольного списку товарів подвій-
ного використання шляхом видання підзакон-
них актів, які би оновлювали Додаток І до
Регламенту 428/2009 (контрольний список) на
регулярній основі одразу після прийняття відпо-
відних рішень міжнародними режимами експор-
тного контролю. 

Реформа у сфері експортного контролю
над товарами подвійного використання, розпо-
чата в Європейському Союзі, безумовно ма-
тиме вплив на національну систему експортного
контролю України, яка продовжує офіційно про-
голошений курс на євроінтеграцію, одним з
ключових моментів якого є гармонізація україн-
ського законодавства, у тому числі в галузі екс-
портного контролю, з законодавством ЄС. 

Ми і надалі будемо відслідковувати процес
реформування у сфері контролю над товарами
подвійного використання в Європейському
Союзі, та інформувати про його хід читачів Віс-
ника. 

5 Proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 428/2009 of 5
May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.
Brussels, 7.11.2011 COM (2011) 704 final, 2011/0310 (COD).
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Оновлення нормативно-правової бази у 
галузі експортного контролю призводить до не-
обхідності корегування системи внутрішньофір-
мового експортного контролю (СВФЕК) на
підприємствах та у компаніях, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність та міжнародні
передачі товарів, що підлягають державному
експортному контролю. До цього також під-
штовхують світові тенденції на ринках продажу
товарів (технологій) військового призначення та
подвійного використання, коли на ринки вихо-
дять потужні недержавні компанії, які працюють
як продавці, посередники або кінцеві споживачі,
та які не завжди дотримуються виконання між-
народних вимог щодо нерозповсюдження зброї
масового знищення або щодо обмеження про-
дажу звичайних видів озброєння, і для яких го-
ловним є отримання надприбутків (особливо в
умовах економічної кризи).

Аналіз ефективності застосування

У державній компанії «Артем» СВФЕК було
розроблено та впроваджено у 2003 році із на-
бранням чинності Постанови Кабінету Міністрів
України від 17.07.2003 р. № 1080 «Про затвер-
дження Порядку державної атестації системи
внутрішньофірмового експортного контролю,
створеної суб’єктом здійснення міжнародних
передач товарів» і Положення про СВФЕК Ком-
панії на даний час має вже третю редакцію.

Служба експортного контролю Компанії
(підрозділ, який відповідає за дотримання
вимог законодавства у сфері державного екс-
портного контролю та розвиток СВФЕК на під-
приємстві) за останні роки перетворилася у
своєрідний аналітично-консультативний центр,
який, окрім відповідних функцій контролю та от-

римання дозволів/висновків, здійснює прогно-
зування ризиків за своїм  напрямком на стадії
планування зовнішньоекономічної діяльності
підприємства та надає консультації з питань
експортного контролю дочірнім підприємствам
Компанії, потенційним замовникам (посередни-
кам) своєї продукції, здійснює обмін досвідом з
аналогічними підрозділами підприємств авіа-
ційної галузі з різних регіонів України.

Зі змінами у державному законодавстві по-
трібно більш ретельно аналізувати та контролю-
вати такі етапи зовнішньоекономічної діяльності
щодо міжнародних передач контрольованих то-
варів:

- комерційна пропозиція покупця щодо
придбання товарів (технологій) подвійного ви-
користання, аналіз щодо можливості їх вико-
ристання не за основним призначенням;

- підготовка (розробка вимог) до прове-
дення переговорів щодо країн/суб’єктів, на які
розповсюджується обмеження  відносно поста-
чання певних видів товарів;

- ретельний аналіз договорів (контрактів)
із включенням  до їх змісту вимог щодо надання
відповідних повноважень та документів про га-
рантії;

- перевірка кінцевого використання своєї
продукції з різних інформаційних джерел.

Спеціалісти підрозділу, що відповідає 
за дотримання вимог державного експортного
контролю на підприємстві, повинні чітко 
усвідомлювати ефективність СВФЕК свого під-
приємства та можливості її удосконалення ви-
ходячи зі специфіки підприємства. Для цього
потрібно визначити критерії ефективності
СВФЕК, за якими можна визначити три варі-
анти її стану:

Внутрішньофірмовий експортний
контроль у державній компанії
(практика та ефективність застосування)

Наквакін О.С.
ДАХК «Артем»
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• СВФЕК ефективна і допомагає підпри-
ємству у здійсненні зовнішньоекономічної ді-
яльності;

• СВФЕК не достатньо ефективна, є за-
тримки та зупинки у зовнішньоекономічній 
діяльності з контрольованими товарами, необ-
хідна доробка певних положень, інструкцій,
прий няття допоміжних заходів тощо; 

• СВФЕК фактично існує тільки на папері,
є принципові помилки при міжнародних переда-
чах товарів та серйозні зауваження (штрафні
санкції) від Держекспортконтролю України, із-
за чого підприємство працює неритмічно, 
зі значними затримками в отриманні виснов-
ків/дозволів і таке інше (не кажучи вже про на-
слідки такої роботи на міжнародному рівні з
іноземними партнерами).

Якими ж можуть бути критерії ефективності
СВФЕК підприємства (компанії, організації), що
здійснює міжнародні передачі контрольованих
товарів?

• Відсутність накладених на підприємство
санкцій від державних контролюючих органів
щодо обмеження або припинення його зовніш-
ньоекономічної діяльності, яка нанесла шкоду
національним інтересам України. 

• Відсутність у підприємства не поодиноких
штрафних санкцій (штрафів) від Держекспор-
тконтролю за скоєні правопорушення законо-
давства у сфері експортного контролю. 

• Відсутність у підприємства значної кіль-
кості письмових зауважень Держекспорткон-
тролю за достатньо короткий період часу щодо
обсягу та характеру документів (наявності в 
поданих документах помилок), які підприємство
подає у своїх заявах на отримання висновків/
дозволів на міжнародні передачі товарів.

• Успішна зовнішньоекономічна діяльність
підприємства у сфері військово-технічного спів-
робітництва (наявність достатньо великої кіль-
кості зовнішньоекономічних контрактів, участь у
міжнародній кооперації та міждержавних уго-
дах) впродовж значного часу з отриманням від-
повідних прибутків без значних правопорушень
законодавства.

• Високий авторитет (рейтинг) підприєм-
ства та його торгової марки на міжнародних
ринках на підставі ділового партнерства, дотри-
мання взятих на себе міжнародних зобов’язань,
угод, контрактних умов та термінів виконання
договорів (контрактів).

Вищенаведений перелік можливих крите-
ріїв представлено з урахуванням досвіду роботи

Компанії, яка працює на ринку озброєнь вже
більше 50 років.

Практика застосування

Впровадження та застосування різних ор-
ганізаційних стандартів на державних підприєм-
ствах не є складним питанням з огляду на те, що
у таких організаціях, окрім славетної історії, є і
відповідна корпоративна культура взаємовідно-
син між підрозділами та спеціалістами, розу-
міння колективу працювати на єдиний результат
та обов’язкове виконання діючих законодавчих
актів у будь-якій сфері діяльності підприємства.
Не виключенням є СВФЕК нашої Компанії.

Як відомо, скільки існує людство, у торгівлі
виключно важливими були якість та ціна товару.
А якість військової та спеціальної техніки, 
від застосування якої безпосередньо залежать
людські життя, має особливе значення. Тому у
Компанії було розроблено «Керівництво з
якості» виготовленої продукції (стандарт під-
приємства), до якого СВФЕК увійшла складо-
вою частиною. 

Стандарт підприємства СТП 143 07699.154-
2006 (методика якості) визначає перелік проце-
сів, їх порядок та взаємодію у підготовці,
відпрацюванні та прийнятті рішень щодо стра-
тегічного планування у Компанії з метою забез-
печення вимог та відповідності стандартам
ДСТУ ISO 9001, EN 9100, AQAP-2110. Вимоги
стандарту СТП 143 07699.154-2006 є обов’яз-
ковими для усіх працівників апарату управління
Компанією, її структурних підрозділів, а також
підприємств, пов’язаних із Компанією догово-
рами (контрактами) на продукцію фірмового за-
казу та виконанням «Спільної угоди про
розроблення та впровадження системи управ-
ління якістю» (за версією ДСТУ ISO 9001) від
25.12.2002 р. № 11/45-17.

У розробленому «Керівництві з якості» дуже
корисними з позиції СВФЕК є такі розділи, як
«Стратегічне планування», «Маркетинг», «Поря-
док формування фірмового замовлення», «По-
рядок формування, аналізу, укладення та
контроль виконання зовнішньоекономічного
контракту» тощо. Спеціалісти Служби експорт -
ного контролю Компанії оперативно (з наявних
баз даних) мають змогу отримати необхідну їм
інформацію, яку вони можуть використовувати
у своїй роботі. 

У спрощеному вигляді схема експертизи
товарів, ліцензування та контролю відповідно до
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«Порядку формування, аналізу, укладення та
контролю виконання зовнішньоекономічного
контракту» має такий вигляд.

Етап виконання зовнішньоекономічного
контракту / Вид контролю

1. Комерційна пропозиція від Покупця  /
Аналіз товару, чи є він продукцією власного

виробництва.
2. Визначення необхідності отримання до-

зволу на міжнародну передачу товару /
Ідентифікація товару та його класифікація

відповідно до національних контрольних Спис-
ків товарів.

3. Аналіз ризиків та можливості міжнарод-
ної передачі товару кінцевому споживачу (посе-
реднику) /

Аналіз повноважень та «історії правопору-
шень» (чорні списки) у кінцевого споживача (по-
середника) з міжнародних баз даних.

4. Запит повноважень та реєстраційних до-
кументів у Покупця /

Перевірка повноважень та реєстраційних
документів Покупця та їх верифікація.

5. Подання заяви до Держекспортконтролю
на отримання дозволу на переговори /

Перевірка документів заявника та погод-
ження проведення переговорів з державними
органами.

6. Передконтрактні та контрактні перего-
вори /

Контроль переговорів, змісту проекту кон-
тракту, звіт щодо проведених переговорів.

7. Аналіз підписаного зовнішньоекономіч-
ного контракту /

Аналіз та контроль зобов’язань та гарантій
кінцевого споживача (посередника).

8. Подання заявки до Держекспорткон-
тролю на отримання дозволу на міжнародну пе-
редачу /

Перевірка документів заявника та надання
дозволу Держекспортконтролю на міжнародну
передачу товару.

9. Митне оформлення товару  /
Перевірка документів після митного офор-

млення товару (аналіз митної декларації). 
10. Відвантаження та перевезення товару /
Контроль відвантаження (пакування) та пе-

ревезення товару (аналіз супровідних та транс-
портних документів).

11. Контроль доставки товару /
Супровід доставки товару уповноваженою

особою або отримання від Замовника доку-
мента про підтвердження доставки товару. 

12. Гарантійне супроводження викорис-
тання експортованої продукції /

Контроль кінцевого використання товару у
Замовника.

Вибір моделі СВФЕК

Вибір такої схеми контролю виконання зов-
нішньоекономічного контракту та моделі
СВФЕК базується на «Методичних рекоменда-
ціях щодо створення суб’єктами здійснення
міжнародних передач товарів систем внутріш-
ньофірмового експортного контролю» (наказ
Держекспортконтролю № 412 від 17.11.06 р.) з
урахуванням специфіки виробничої структури
Компанії та технології взаємодії її підрозділів.

У СВФЕК Компанії закладені такі базові по-
ложення:

- керівник Служби експортного контролю 
та співробітники цього підрозділу безпосеред-
ньо підпорядковуються керівнику Компанії та
його заступнику з питань зовнішньоекономічної
діяльності.

 - дотримання принципу максимальної цен-
тралізації щодо експертизи та погодження зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів). Усі
без виключення зовнішньоекономічні договори
(контракти) Компанії та її філіалів проходять
експертизу та погодження у Службі екс портного
контролю. До того ж, фахівці договірних підроз-
ділів обізнані таким чином, що експертизу про-
ходять також договори на поставки «чутливих»
товарів в межах України з метою отримання від
покупців-резедентів України необхідних гаран-
тійних документів щодо кінцевого використання
продукції Компанії або можливості перепро-
дажу її за кордон.

- оптимізація роботи СВФЕК (об’єднання
етапів контролю) з метою спрощення процедур
контролю та скорочення часу на ліцензування та
відвантаження товарів.  Прямий контакт (керів-
ників, фахівців) між договірними підрозділами
та Службою експортного контролю, об’єднання
функцій контролю у підрозділах, які відповіда-
ють за пакування та маркування, відвантаження
(перевезення) та митне оформлення продукції.

 - впровадження дієвої схеми ознайом-
лення з вимогами законодавства у сфері екс-
портного контролю керівництва Компанії та
працівників підрозділів, задіяних у міжнародних
передачах контрольованих товарів. На нашу
думку, запорукою успіху в дотриманні вимог за-
конодавства є обізнаність в питаннях експор-
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тного контролю у першу чергу працівників дого-
вірних підрозділів, які, згідно зі   своїми посадо-
вими інструкціями, безпосередньо працюють з
представниками Замовника та беруть участь у
складанні договору (контракту).

У Компанії «Артем» усі без виключення фа-
хівці Відділу зовнішньоекономічної діяльності
обізнані як з основами експортного контролю в
Україні, так і з міжнародними вимогами з цього
питання. Навчання проводять фахівці Служби
експортного контролю з підключенням за необ-
хідності експертів Держекспортконтролю Ук-
раїни. Рівень взаємодії та довіри у цих двох
підрозділах настільки високий, що відсутня
зайва службова переписка. Відповідальний за
договір (контракт) сам формує по змісту вимоги
щодо експортного контролю, складає зразки
сертифікатів кінцевого споживача або доставки
товару, отримує документи щодо повноважень
та реєстрації покупця, заповнює внутрішні звіти
про здійснені міжнародні передачі за Генераль-
ними та Відкритими дозволами. У процесі 
контролю виконання договору (контракту) з 
питань експортного контролю задіяні вже не 
2-3 фахівці підрозділу експортного контролю, а
ще 10–12 фахівців підрозділу зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Така схема взаємодії підрозділів дозволяє
опрацьовувати значні масиви інформації у стис-
лий час без зниження якості експортного 
контролю, проводити прогнозування зовніш-
ньоекономічної діяльності Компанії та поперед-
жувати можливі правопорушення законо -
давства на ранніх етапах цієї діяльності.

У Компанії розроблені та впроваджені внут-
рішні (заводські) підпрограми контролю експор-
тно-імпортних операцій:

- програма моніторингу етапів підготовки
до експорту основної продукції та імпорту ком-
плектуючих виробів у режимі «гарячої лінії» 
для керівництва Компанії та керівників підрозді-
лів, задіяних у експорті/імпорті товарів, від по-
дачі заявок на дозволи до надання звітів у
Держекспортконтроль щодо здійснених поста-
вок (програма контролює процес ліцензування
та одержання дозвільних документів щодо ім-
порту комплектуючих для товарів військового
призначення для складального виробництва);

- програма оптимізації процесу ліцензу-
вання (має вигляд мережі — графіка), за якою
вибирається оптимальний шлях узгодження до-
кументів (з точки зору економії часу) для одер-
жання дозволів державних органів на імпорт

комплектуючих виробів та експорт основної
продукції;

- програма підготовки вимог для прове-
дення переговорів (аналіз ризиків) та до змісту
зовнішньоекономічного договору (контракту)
щодо імпортерів, посередників та країн.

Вдосконалення СВФЕК

До питань, які потребують доопрацювання
та вдосконалення у СВФЕК підприємства, варто
віднести:

- облік та аналіз відмінностей та змін у за-
конодавстві імпортерів відносно змісту та об-
сягу документів про надання гарантій та
повноважень, узгодження вимог імпортерів
щодо змісту зовнішньоекономічного договору
(контракту);

- контроль обсягів надання послуг з га-
рантійного та післягарантійного обслуговування
експортованої продукції та несанкціонованої
передачі технологій;

- комплексне навчання спеціалістів (знан -
ня техніки, економіки, міжнародного права), за-
провадження постійних курсів підвищення
кваліфікації у сфері експортного контролю, ви-
дання практичних посібників з ідентифікації та
класифікації контрольованих товарів. 

Висновки та рекомендації

1. Можливості підприємства, яке має атес-
товану СВФЕК, отримувати Генеральні та Від-
криті дозволи/висновки у Держекспортконтролі
України важко переоцінити. Особливо це важ-
ливо для серійних підприємств оборонного
комплексу з достатньо великими виробничими
програмами та значним міжнародним вій-
ськово-технічним співробітництвом (коопера-
цією).

Відомо, що у бізнесі ніщо так дорого не ці-
ниться, як час. Сучасна практика зовнішньоеко-
номічної діяльності впродовж дії конкретного
договору (контракту) диктує часті зміни реквізи-
тів покупців/продавців, корегування ціни за
товар та вибір виду валюти, зміни щодо кіль-
кості товару та термінів його поставки. А наяв-
ність у підприємства Генеральних та Відкритих
дозволів/висновків дає можливість оперативно
враховувати необхідні зміни щодо експортно-
імпортних операцій без ризиків зриву чи зу-
пинки виробничих програм за відсутності
необхідних ліцензій. Генеральні та Відкриті до-
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зволи/висновки дають можливість підприєм-
ству працювати ритмічно, без остраху підпасти
під штрафні санкції за невиконання договірних
зобов’язань та термінів поставки продукції.

2. Наскільки ефективно працює СВФЕК під-
приємства (компанії, організації) суб’єкт здійс-
нення міжнародних передач товарів повинен, у
першу чергу, оцінити сам (див. вище наведені
критерії ефективності). 

Ні в якому разі СВФЕК, яка впроваджена на
підприємстві, не повинна гальмувати зовніш-
ньоекономічну діяльність цього підприємства.
Система, маючи функції контролю та можли-
вість оперативного втручання у процес міжна-
родних передач товарів з метою недопущення
порушення законодавства, має допомагати
підприємству у здійсненні зовнішньоекономіч-
ної діяльності з контрольованими товарами.

3. Практика показує, що правильно органі-
зована СВФЕК має бути максимально набли-
жена до завдань і специфіки підприємства та
обсягів його зовнішньоекономічної діяльності,
комплексно вирішувати питання проведення
експертизи товарів та контролю їх міжнародної
передачі.

Всеохоплююча (складна) СВФЕК не завжди
буває ефективна. Вона має бути не громіздкою,
працездатною, зрозумілою керівництву та фа-
хівцям на самому підприємстві, де вона фун-
кціонує. За наявності СВФЕК легше та
безпечніше працювати, є можливість уникнути
багатьох помилок, навіть коли виникають форс-
мажорні обставини при виконанні договору
(контракту).

Украй важливою є просвітницька робота,
навчання фахівців та розповсюдження знань з
експортного контролю серед працівників (під-
розділів) підприємства.

На нашу думку, корегування (вдоскона-
лення) СВФЕК підприємства (компанії, органі-
зації) повинно відбуватися відразу ж зі змінами
законодавства у сфері експортного контролю. У
2012 році достатня кількість потужних держав-
них та недержавних підприємств будуть прохо-
дити чергову державну переатестацію своїх
СВФЕК, тому вже зараз не завадить критично
проаналізувати свою СВФЕК на підприємстві,
оновити її або вдосконалити у відповідності до
вимог сьогодення.
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Питання: Згідно з Законом України від
20.02.03 № 549-IV «Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання», 
попередня ідентифікація товарів, а також здійс-
нення необхідних заходів, пов’язаних з 
отриманням дозвільних документів на право
здійснення міжнародних передач таких товарів
є обов’язком суб’єкта господарювання та
суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15
цього Закону. Поряд із вищезазначеним, жод-
ний нормативно-правовий акт у галузі держав-
ного експортного контролю України не містить
тлумачення терміна «попередня ідентифікація
товарів», а також пояснень, що саме включає ця
процедура та як вона повинна проводитись
суб’єктом господарювання. Чи могли би ви на-
дати відповідь по суті цих питань?

Погоджуюсь з автором питання, визна-
чення терміна «попередня ідентифікація това-
рів» у законодавстві в галузі державного
експортного контролю України відсутнє. Проте
така ситуація у жодному разі не повинна викли-
кати занепокоєння у суб’єктів господарювання,
оскільки цим же законодавством затверджене
досить вичерпне визначення терміна «іденти-
фікація товарів», під яким розуміється про-
цес встановлення відповідності конкретних
товарів, які є об'єктами міжнародних пере-
дач, найменуванню та опису товарів, внесе-
них до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю (стаття
5 Закону України від 20.02.03 № 549-IV «Про
державний контроль за міжнародними переда-
чами товарів військового призначення та по-
двійного використання»). 

Згідно з вищезазначеним законом, цей
процес є одним із найважливіших методів здійс-
нення державного експортного контролю,

оскіль ки за його результатами ініціюється певна
процедура такого контролю, або приймається
рішення про відсутність необхідності у ньому.
Ідентифікацію товарів здійснює Держекспор-
тконтроль України (пункт 13. Постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.07.97 № 767
«Про затвердження Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного
експорт ного контролю»), а «попередню іденти-
фікацію товарів», тобто ідентифікацію, яка 
передує зверненню до Держекспортконтролю
Ук раї ни, здійснює безпосередньо суб’єкт гос-
подарювання України. Все досить логічно та
зрозуміло, у зв’язку з чим законодавчо затвер-
джувати такий термін та його визначення необ-
хідності не виникало.

У контексті поставленого питання вважаю
за необхідне звернути увагу на те, що у відпо-
відності до вищезазначеної постанови суб'єкт
господарювання України має право доручити
проведення попередньої ідентифікації товарів
юридичній особі, яка одержала в установле-
ному порядку повноваження на здійснення такої
діяльності. Цей шлях вважається найбільш 
прийнятним для суб’єктів, яким бракує часу або
бажання вникати у тонкощі такого процесу. Пе-
релік вказаних юридичних осіб, прізвища їх
штатних та позаштатних експертів, а також від-
повідні позиції (розділи, пункти) списків товарів
подвійного використання, міжнародні передачі
яких підлягають державному контролю, щодо
яких ці експерти мають право проводити екс-
пертизу, наведені на офіційному web-сайті Дер-
жавної служби експортного контролю України у
розділі «Попередня ідентифікація товарів» за
електронною адресою: www.dsecu.gov.ua.

У разі, якщо суб’єктом господарювання
(далі – суб’єкт) прийняте рішення скориста-
тися послугами юридичної особи, яка одер-
жала в установленому порядку повноваження

Грицай Є. О.
начальник відділу Державної служби 

експортного контролю України

Запитуйте: відповідаємо



ВІСНИК ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
EXPORT CONTROL NEWSLETTER

ЗАПИТУЙТЕ: ВІДПОВІДАЄМО
№ 4, 2011

36

на здійснення діяльності щодо попередньої
ідентифікації товарів, йому необхідно взяти до
уваги таке:

- висновок недержавної експертизи щодо
ідентифікації товару, який буде отриманий
суб’єктом за результатами проведення експер-
тизи уповноваженою юридичною особою, буде
мати для Держекспортконтролю України, або
для іншого державного органу виключно реко-
мендаційний характер. Більш того, у разі,
якщо такий висновок буде оформ лений з пору-
шенням вимог, передбачених Інструкцією про
порядок надання юридичним особам повнова-
жень на проведення недержавної експертизи
товарів у галузі державного експортного кон-
тролю, затвердженою наказом Держекспор-
тконтролю України від 15.03.06 № 82, що
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
29.03.06 за № 345/12219, він взагалі береться
до уваги при розгляді звернення не буде;

- вказаний висновок не буде містити відо-
мостей щодо відповідності або невідповідності
товару, який є об’єктом експертизи, тим това-
рам, найменування та опис яких наведені у
Списку товарів військового призначення, міжна-
родні передачі яких підлягають державному
контролю, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.03 № 1807, оскільки
відображення цих відомостей у висновку вихо-
дить за межі повноважень таких юридичних
осіб;

- наявність у матеріалах звернення суб’єкта
висновку недержавної експертизи не дає та-
кому суб’єкту будь-яких преференцій під час
розгляду його звернення Держекспортконтро-
лем України, крім цього, суб’єкт не уникає необ-
хідності оформлення, підписання та подання до
Держекспортконтролю України довідки щодо
попередньої ідентифікації товарів;

- висновок недержавної експертизи щодо
ідентифікації товару є обмежено інформатив-
ним для суб’єкта та Держекспортконтролю Ук-
раїни, оскільки немає в Україні жодної
юридичної особи чи експерта, повноваження
яких охоплювали б усі існуючі позиції списків то-
варів подвійного використання, міжнародні пе-
редачі яких підлягають державному контролю;

- делегувати уповноваженій юридичній
особі або хоча б розділити з нею відповідаль-
ність за достовірність та повноту відомостей, 
які стосуються ідентифікації товару та які зазна-
чаються у матеріалах звернення, суб’єкта не
вдасться.

Треба зауважити, що цей шлях не єдиний.
Є інший, більш складний, проте не без переваг.

Узагальнюючи положення пунктів 4 та 7 Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 05.07.97 
№ 767 «Про затвердження Положення про 
порядок проведення експертизи в галузі дер-
жавного експортного контролю», суб’єкт госпо -
дарювання України, який зацікавлений у
проведенні державної експертизи товару з
метою визначення віднесення (або не відне-
сення) його до відповідних позицій списків то-
варів, міжнародні передачі яких підлягають
державному контролю, виступаючи замовни-
ком такої експертизи, може з мотивованим 
запитом звер нутися до центрального органу
виконавчої влади або іншого державного ор-
гану (до компетенції яких відноситься товар) та
отримати за результатами такої експертизи
відповідний вис новок.

Цей висновок буде вважатися висновком
державної експертизи, у зв’язку з чим, згідно з
пунктом 7 вищезазначеної Постанови, він є
обов’язковим для розгляду Держекспорткон-
тролем України та іншими органами виконавчої
влади з метою прийняття відповідних рішень.
Проте, його наявність у матеріалах звернення
суб’єкта також не дасть змоги уникнути необхід-
ності оформлення, підписання та подання до
Держекспортконтролю України довідки щодо
попередньої ідентифікації товарів.

І, нарешті, останній шлях, який полягає у
проведенні попередньої ідентифікації товару
безпосередньо суб’єктом господарювання Ук-
раїни, тобто мова йде про фактичне виконання
ним своїх обов’язків, передбачених Законом Ук-
раїни від 20.02.03 № 549-IV «Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного вико-
ристання». Результатом такої процедури є
оформлення довідки щодо попередньої іденти-
фікації товарів.

Як правило, вся процедура складається з
послідовного пошуку відповідей на питання, які
викладені у зображеному на малюнку алгоритмі,
а також наступних основних етапів:

- пошук інформації про об’єкт експертизи
(товар, міжнародні передачі якого суб’єкт має
намір здійснювати), її систематизація та оцінка
на предмет достовірності, а іноді суперечли-
вості;

- оцінка об’єкта експертизи з точки зору
його спеціального призначення або, простіше
кажучи, відповідь на питання, чи є він «спеці-
ально призначеним для військового викорис-
тання»?;

- визначення загальноприйнятого техніч-
ного найменування об’єкта експертизи, його
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характеристик, опису, сфери використання, хі-
мічного складу, марки, ґатунку, типу, моделі,
кількісних співвідношень у ньому відповідних
складових (в залежності від об’єкта експер-
тизи), а також інших критеріїв, які можуть вказу-
вати на його належність до однорідної групи
виробів, класу речовин, матеріалів, технологій,
програмного забезпечення, послуг (технічної
допомоги) тощо, визначених у списках товарів,
міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному контролю;

- порівняння визначених у попередньому
абзаці ознак, які притаманні об’єкту експертизи
з тими, що відповідають аналогічним товарам,
наведеним у списках товарів, міжнародні пере-
дачі яких підлягають державному контролю;

- визначення за результатами порівняння
відповідних позицій (підпозицій) списків това-

рів, міжнародні передачі яких підлягають дер-
жавному контролю, яким відповідає об’єкт екс-
пертизи;

- оформлення та підписання довідки щодо
попередньої ідентифікації товарів, а також ано-
тованого опису (у разі, коли об’єктом експер-
тизи виступає технологія чи послуга).

Детальні рекомендації стосовно запов-
нення кожної графи вищезазначеної довідки ви-
кладені у Додатку 4 до Інструкції про реєстрацію
у Держекспортконтролі України суб’єктів під-
приємницької діяльності України як суб’єктів
здійснення міжнародних передач товарів, за-
твердженої наказом Держекспортконтролю Ук-
раїни від 27.04.09 № 31, що зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 15.07.09 за 
№ 637/16653.

Питання, які розглядаються під час проведення попередньої ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного контролю
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У період з 30 жовтня до 5 листопада 
2011 року відбувся візит до США української
делегації, очолюваної Головою Державної
служби експортного контролю України Демьо-
хіним Володимиром Анатолійовичем. Візит від-
бувся на виконання відповідного доручення
Кабінету Міністрів України в рамках реалізації
американської урядової Програми з експорт -
ного контролю та безпеки кордонів (EXBS) і
Угоди між Міністерством оборони Сполучених
Штатів Америки і Міністерством економіки та 
з питань європейської інтеграції України щодо
надання Україні допомоги, пов'язаної із вдоско-
наленням системи експортного контролю з
метою запобігання розповсюдженню зброї ма-
сового знищення з України, підписаної 22 жов-
тня 2001 року.

Візит та заходи, що передували його про-
веденню, були спрямовані на поглиблення та
подальший розвиток двостороннього співробіт-
ництва України в галузі експортного контролю,
посилення впливу України та підвищення її 
авторитету як держави-експортера контрольо-
ваних товарів, поширення інформації про екс-
портний контроль в Україні, пошук спільних
шляхів оперативного реагування на виклики
сьогодення, пов'язані з неконтрольованим роз-
повсюдженням зброї масового знищення, сис-
тем її доставки та відповідних технологій,
небезпекою виникнення й загострення регіо-
нальних збройних конфліктів, поширенням між-
народної злочинності і тероризму, а також
залучення міжнародної технічної допомоги для

подальшої розбудови державної системи екс-
портного контролю України. 

До складу української делегації увійшли
представники центральних органів виконавчої
влади та інших організацій, діяльність яких
пов’язана зі сферою експортного контролю, а
саме: Міністерства закордонних справ України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Головного управління роз-
відки Міноборони України, Державного косміч-
ного агентства України, Державної митної
служби України, Державної прикордонної
служби України та Державної компанії «Укр-
спецекспорт».

Під час заходу була проведена зустріч з По-
мічником Державного секретаря США з питань
міжнародної безпеки та нерозповсюдження То-
масом Кантріменом. Крім того, делегація Ук-
раїни відвідала Державний департамент та
Міністерства торгівлі США, Центр контролю за
імміграцією та порушень у сфері експорту Мініс-
терства внутрішньої безпеки США, здійснила
обмін досвідом з представниками Департа-
менту оборони США та Департаменту енерге-
тики США, служб митного та прикордонного
захисту, великих корпорацій США в галузі вій-
ськово-технічного співробітництва (далі – ВТС)
Northrop Grumman та Boeing.

Під час зустрічі Голови Державної служби
експортного контролю України В. А. Демьохіна
з Помічником Державного секретаря США з пи-
тань запобігання розповсюдженню ядерної, хі-
мічної та біологічної зброї Томасом Кантріменом

Інформаційне повідомлення
щодо візиту делегації України до 
Сполучених Штатів Америки у рамках
двостороннього співробітництва 
в галузі експортного контролю
(30 жовтня – 5 листопада 2011 р., 
м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки)

Чечеюк Л. В.
начальник відділу інформаційно-аналітичної 

роботи,організації СВФЕК, забезпечення 
зв’язків з громадськістю і ЗМІ
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було обговорено питання співробітництва у га-
лузі експортного контролю та обміну інформа-
цією у сфері нерозповсюдження. 

Томас Кантрімен зазначив, що Сполучені
Штати Америки мають широкі можливості у
сфері верифікації експорту та його контролю,
запровадженні процедур всеохоплюючого екс-
портного контролю (т.зв. «catch-all») і готові
сприяти українській стороні у вирішенні конк-
ретних проблем у цій сфері. Було підкреслено,
що державна система експортного контролю
України створювалася за сприяння американ-
ської сторони та висловлено сподівання на
встановлення більш тісних та довірливих відно-
син у сфері експортного контролю. Великий ін-
терес української сторони викликали реформи
системи експортного контролю в США.

Пан Кантрімен підтвердив пріоритетність
співпраці України та США у сфері нерозповсюд-
ження, високо оцінив результати 11-ї Міжна-
родної Конференції з питань експортного
контролю, яка була проведена у Києві в 
2010 році та висловися за встановлення «гаря-
чої лінії» на рівні послів обох держав для опера-
тивного обміну інформацією. 

Під час обговорень українська сторона 
наголосила, що запровадження реформ в
експорт ному контролі в Україні є відповіддю на
поставлене Президентом України В. Ф. Януко-
вичем завдання щодо нарощування експор-
тного потенціалу українських підприємств, у
тому числі оборонної галузі.

Глава делегації України підкреслив, що Ук-
раїна продовжуватиме здійснювати суверенну
політику у галузі ВТС, водночас дотримуючись
своїх міжнародних зобов’язань, що випливають
із членства нашої держави в ООН, ОБСЄ та
участі в усіх без виключення міжнародних режи-
мах експортного контролю. Наразі відбувається
реформа структур, причетних до здійснення
військово-технічного співробітництва, створено
концерн  «Укроборонпром».

Українська сторона зацікавлена виконувати
спільні з США програми у космічній та оборонній
сферах. Водночас комерційні інтереси не мають
превалювати над питаннями безпеки. Якщо іс-
нуватимуть серйозні аргументи щодо доціль-
ності припинення переговорів або поставок,
українська сторона буде уважно їх вивчати та
приймати відповідні рішення. За підсумками
зустрічі сторони домовилися продовжити обмін
думками у сфері нерозповсюдження та екс -
порт ного контролю з Посольством України в

США та під час візиту до Вашингтону заступника
Міністра закордонних справ України – керівника
апарату Міністерства закордонних справ Ук-
раїни П. А. Клімкіна.

У рамках зустрічі в Департаменті внутріш-
ньої безпеки США заступником Директора Де-
партаменту Метью Кінгом, Директором Центру
експортного правозастосування Крейгом Хейлі
та спеціальним агентом зазначеного Департа-
менту Майклом Кохраном українську делегацію
було проінформовано щодо реформування сис-
теми експортного контролю США. Основною
метою такого реформування є докорінна 
структурна перебудова системи ліцензійних 
органів та списків контрольованих товарів, пе-
регляд обмежень на експорт продукції амери-
канських оборонних компаній з одночасним
зосередженням головних зусиль на контролі за
розповсюдженням найбільш критичних товарів
і технологій. Основним напрямом реформу-
вання є створення (визначення) єдиного ліцен-
зійного органу. 

На цей час питаннями ліцензування опіку-
ються Державний Департамент США, Департа-
мент торгівлі США та Департамент оборони
США. Така система, як зазначила американська
сторона, послаблює можливість належного кон-
тролю за здійсненням міжнародних передач то-
варів і технологій, які мають бути захищені з
точки зору національної безпеки, призводить до
дублювання функцій та створює додаткові на-
вантаження на експортерів під час визначення,
до якого саме органу звертатися за отриман-
ням відповідного ліцензійного документа.

З метою вирішення цих проблем у період
реформування був створений міжвідомчий Ко-
ординаційний центр, до функцій якого входить
забезпечення оперативного міжвідомчого по-
годження питань ліцензування та правозастосу-
вання в галузі експортного контролю, а також
завдання інформаційного центру для експорте-
рів. Діяльність такого Центру сприяє посиленню
системи безпеки в сфері експорту.

У цьому відношенні цілком позитивно був
сприйнятий досвід України зі створення та
ефективного функціонування Державної служби
експортного контролю України як центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує реа-
лізацію політики в галузі експортного контролю,
виконання повного комплексу процедур ліцен-
зування та координацію оперативного міжві-
домчого погодження проблемних питань з
єдиного центру.
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Важливим напрямом реформування є мо-
дифікація списків товарів, що підлягають екс-
портному контролю, яка полягає в об’єднанні
списків товарів військового призначення та по-
двійного використання з розподілом за так зва-
ними «рівнями важливості» з точки зору їх
застосування та відпрацювання нових критеріїв
оцінки можливості експорту таких товарів. Од-
ночасно в рамках реформи здійснюватиметься
впровадження загальної електронної системи
обміну інформацією, яка дозволить створити
єдину систему електронного документообігу з
питань ліцензування.

Зі свого боку українською делегацією була
представлена інформація щодо діючої на цей
час системи експортного контролю України, ос-
новних етапів її реформування, нормативно-
правового забезпечення цієї галузі та
здійснення заходів зі зменшення регуляторного
впливу на експортерів, механізмів вдоскона-
лення системи правозастосування та поперед-
ження правопорушень у галузі експортного
контролю та різних аспектів співробітництва з
підприємствами.

Під час роботи в Міністерстві торгівлі США
делегацію України прийняв заступник Поміч-
ника Міністра торгівлі з питань управління екс-
портом Мартін Борман. Представники України
мали нагоду ознайомитися з основними підхо-
дами Міністерства як уповноваженого 
Президентом США органу для здійснення екс-
портного контролю щодо принципів форму-

вання контрольних списків, підтвердження кін-
цевих користувачів, взаємодії з виробниками
продукції, правозастосування при здійсненні
експортного контролю.

Протягом візиту відбулося спілкування чле-
нів делегації України з посадовцями офісу Мі-
ністра оборони США щодо формування
політики експортних обмежень, Департаменту
енергетики США — щодо реалізації Міжнарод-
ної програми експортного контролю в галузі не-
розповсюдження ядерної зброї, Програми з
експортного контролю та безпеки кордонів
(EXBS), а також програми «Друга лінія захисту».
Були також проведені переговори з представ-
никами корпорацій ВТС США Northrop Grumman
та Boeing.

Під час перебування делегації у Вашингтоні
її члени виступили з презентаціями та допові-
дями.

У цілому візит делегації України підтвердив
дух стратегічного партнерства між Україною та
США у такій чутливій сфері, як нерозповсюд-
ження та експортний контроль. Рівень та тема-
тика обговорень засвідчили наявність значного
потенціалу у розвитку відносин між двома дер-
жавами у галузі експортного контролю.

Проведення подібних заходів за участю ор-
ганів виконавчої влади України та за підтримки
Уряду України сприятиме формуванню гнучкої,
адекватної викликам сьогодення політики Ук-
раїни у галузі державного експортного конт -
ролю.


