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1. Квотування 

 
Під квотуванням (лат. quote - "скільки") у загальному випадку 

розуміють установлення державними органами, відповідно до національного 
законодавства та міжнародних договорів, обмежень щодо виробництва 
товарів, експортно-імпортних поставок тощо. Зазначимо, що ст. 1 Закону про 
ЗЕД передбачає застосування певних видів квот. 

В Україні діють шість видів експортних (імпортних) квот 
(контингентів): 

- квоти (контингенти) глобальні - квоти, які встановлюються щодо 
товару (товарів) без визначення конкретних країн (груп країн), куди товар 
(товари) експортується або з яких він (вони) імпортується; 

- квоти (контингенти) групові - квоти, які встановлюються щодо товару 
(товарів) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з 
яких він (вони) імпортується, 

- квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, які встановлюються щодо 
товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може 
експортуватися або з якої він (вони) може імпортуватися; 

- квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного 
товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або 
антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом 
установленого строку та який визначається в натуральних та/ або вартісних 
одиницях виміру; 

- квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного 
товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/ або 
компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом 
установленого строку та який визначається в і натуральних та/або вартісних 
одиницях виміру; 

- квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару 
(товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних 
заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого 
строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях 
виміру. 



Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид 
квоти. 

 
2. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій 
 

Основним законодавчим актом, що регулює здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності в нашій державі, є Закон України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. № 959-XII (далі - Закон про 
ЗЕД). 

Відповідно статті 16 «Ліцензування зовнішньоекономічних операцій» 
Закону про ЗЕД ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається 
як комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 
економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів. 

Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі 
автоматичного або неавтоматичного ліцензування. 

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних 
дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання 
суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом 
визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не 
встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Автоматичне 
ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення 
та видачі ліцензії не справляє обмежувального впливу на товари, експорт 
(імпорт) яких підлягає ліцензуванню. 

Автоматичне ліцензування імпорту має бути скасовано в разі 
припинення обставин, що були підставою для його запровадження, а також у 
разі існування інших процедур, за допомогою яких можна розв'язати 
завдання, для вирішення яких запроваджується автоматичне ліцензування. 

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс 
адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики 
з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення 
протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких 
встановлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне 
ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення 
та видачі ліцензії використовується в разі встановлення квот (кількісних або 
інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів. 

Ліцензування експорту (імпорту) товарів 
здійснюється автоматично (щодо товарів, для яких не встановлено квоти) 
або не автоматично (щодо товарів, для яких встановлено квоти). 

Кількісні обмеження застосовуються виключно на недискримінаційній 
основі, тобто ніякі заборони чи обмеження не застосовуються Україною 
щодо імпорту будь-якого товару на територію України чи щодо експорту 
будь-якого товару, призначеного для території будь-якої держави, якщо 
тільки імпорт аналогічного товару з усіх третіх держав в Україну або експорт 



до всіх третіх держав є аналогічним чином забороненим чи обмеженим, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України. 

Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі: 
− значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому 

ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо 
сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, продукції харчової 
промисловості та промислових товарів широкого вжитку першої 
необхідності або інших товарів. Таке ліцензування має тимчасовий 
характер і застосовується до моменту відновлення рівноваги щодо певних 
товарів на внутрішньому ринку; 

− необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або 
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, 
національного багатства художнього, історичного чи археологічного 
значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно 
до вимог державної безпеки; 

− експорту золота та срібла, крім банківських металів; 
− необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного 

товаровиробника в разі обмеження експорту вітчизняних матеріалів, 
необхідних для забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів 
вітчизняної переробної промисловості протягом періодів, коли внутрішня 
ціна на такі матеріали тримається на рівні, нижчому за світову ціну, за 
умови впровадження Кабінетом Міністрів України плану стабілізації та за 
умови, що такі обмеження не повинні призводити до зростання експорту 
товарів такої галузі вітчизняної промисловості. Такі заходи застосовуються 
виключно на недискримінаційній основі; 

− необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських 
прав; 

− необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України. 
Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в разі: 

− різкого погіршення стану платіжного балансу та зовнішніх платежів (якщо 
інші заходи є неефективними); 

− різкого скорочення або мінімального розміру золотовалютних резервів; 
− необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або 

рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, 
національного багатства художнього, історичного чи археологічного 
значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно 
до вимог державної безпеки; 

− імпорту золота та срібла, крім банківських металів; 
− необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного 

товаровиробника у випадках зростання імпорту в Україну, що завдає 
значної шкоди або загрожує завданням значної шкоди національному 
товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару. Таке 
ліцензування має тимчасовий характер і застосовується на строк, який дає 
змогу не допустити завдання значної шкоди або компенсувати завдану 



значну шкоду національному товаровиробнику і дає йому можливість 
відновити його прибутковість; 

− необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських 
прав; 

− необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України; 
− необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або 

недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань. 
Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) 

товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), 
приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері економічного розвитку, з визначенням переліку конкретних товарів, 
експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування та 
кількісних або інших обмежень щодо кожного товару. 

У разі застосування захисних заходів щодо захисту вітчизняного 
товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензування 
приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із 
законодавством. 

Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид 
ліцензії. 

Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного 
розвитку, а також у межах наданих ним повноважень - відповідним 
республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурним 
підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій. 

Ліцензії видаються на підставі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, що подаються за формою, встановленою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері економічного розвитку. 

Для одержання ліцензії заявники звертаються, як правило, до одного 
органу виконавчої влади. У разі необхідності в одержанні погодження 
можливе звернення до кількох органів виконавчої влади, але не більше ніж 
до трьох. 

Розгляд заявок на одержання ліцензій може здійснюватися в порядку їх 
надходження, який визначається за датами реєстрації заявок, або одночасно 
після закінчення оголошеного строку їх приймання. 

У заявці на одержання ліцензії зазначаються такі дані: повне 
найменування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, прізвище та ім'я 
його керівника, найменування та код товару (товарів) згідно з Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), 
найменування виробника, споживача товару (товарів), код та назва держави 
(держав) походження і призначення - у разі експорту, код та назва держави 
(держав) походження і відправлення - у разі імпорту, строк дії ліцензії, 
кількість та вартість товару (товарів), код і назва митниці, повні 



найменування та адреси продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу, 
основна та додаткова одиниці виміру товару (товарів), погодження з 
органами виконавчої влади (у разі необхідності), підстава для запиту ліцензії, 
особливі умови ліцензії. 

При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які 
вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у заявці та 
зовнішньоекономічному договорі (контракті). 

Заявка не може бути відхилена в разі допущення незначних помилок у 
документах, які подаються для одержання ліцензії, якщо вони не змінюють 
основних даних, що містяться в заявці. Основними вважаються дані, 
передбачені умовами зовнішньоекономічного договору (контракту). 

У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк 
видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання 
заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим 
вимогам. Не може бути відмовлено у видачі ліцензії, якщо всі необхідні 
документи подані і відповідають встановленим вимогам. 

У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування: 
строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх 

одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше 
60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі 
вони розглядаються одночасно; 

ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із зазначенням 
строку дії ліцензії; 

якщо на момент подання заявки (у разі застосування процедури 
розгляду в порядку надходження) встановлені квоти (кількісні або інші 
обмеження) вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт, що квоти 
(кількісні або інші обмеження) вичерпані, суб'єкт зовнішньоекономічної 
діяльності, який подав відповідну заявку, повідомляється письмово протягом 
семи робочих днів від дати її одержання; 

рішення про видачу ліцензії приймається з урахуванням даних щодо 
використання раніше одержаних ліцензій за умови додержання суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції. 

При розгляді поданих заявок одночасно, у разі запровадження 
неавтоматичного ліцензування вперше, розподіл квот здійснюється 
пропорційно обсягам, зазначеним у заявках суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Неавтоматичне ліцензування не повинно справляти обмежувального 
або такого, що порушує торгівлю, впливу на товари на доповнення до того 
впливу, що виникає внаслідок запровадження режиму неавтоматичного 
ліцензування. 

Забороняється обмеження імпорту товарів, щодо яких встановлюються 
певні квоти, до повного використання таких квот. 

Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи оформлено з 
додержанням вимог, установлених законодавством. Термін дії ліцензії має 



передбачати виконання зобов'язань отримувача ліцензії за 
зовнішньоекономічним договором (контрактом), але не перевищувати термін 
дії кількісних обмежень. 

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути вмотивованим, 
прийнятим у строки, встановлені для розгляду заявок, і надсилається 
(видається) заявникові у письмовій формі. 

У разі відмови у видачі ліцензії заявник має право на оскарження 
рішення згідно із законодавством. 

За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого встановлюється 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних із 
застосуванням процедури ліцензування. 

Випуск у відповідний митний режим товарів, експорт (імпорт) яких 
підлягає ліцензуванню, здійснюється митними органами на підставі 
відповідної ліцензії, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного 
розвитку, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного 
кодексу України. 

У митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються 
навалом, не може бути відмовлено у разі, коли вартість, кількість або вага 
таких товарів незначною мірою відрізняються від тих, що зазначені у 
ліцензії. Гранична різниця таких значень встановлюється Кабінетом 
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного 
розвитку. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, вносить до 
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для 
міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого 
електронним цифровим підписом, видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, 
що підлягають ліцензуванню, в день видачі таких ліцензій. 

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця 
подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, інформацію про 
обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями. 

Ліцензування товарообмінних (бартерних) операцій здійснюється в 
тому разі, якщо предметом цих операцій є товари, експорт (імпорт) яких 
підлягає ліцензуванню. 

Ліцензування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної 
і прибуткової продукції, одержаної інвестором у власність на умовах угоди 
про розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог Закону України "Про 
угоди про розподіл продукції". Запровадження будь-яких обмежень щодо 
експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не 
допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції. 

Встановлені статтею 16 процедури ліцензування не поширюються на 
експорт (імпорт) товарів, зазначених у статті 20 Закону. 



Перелік товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, 
інформація про строк дії ліцензій та внесення будь-яких змін до них, порядок 
подання та розгляду заявок опубліковуються в офіційних друкованих 
виданнях України з повідомленням відповідного комітету СОТ протягом 60 
днів з дня опублікування та наданням копій цих публікацій. 

Публікація повинна включати таку інформацію: 
перелік товарів, що підлягають процедурам ліцензування; 
контактний пункт для надання інформації про право на одержання 

ліцензії; 
адміністративний орган (органи) для подання заявок на ліцензію; 
дату і назву публікації, в якій викладено процедури ліцензування; 
зазначення того, чи є ліцензування автоматичним або неавтоматичним; 
адміністративні цілі - у випадку процедур автоматичного ліцензування 

імпорту; 
зазначення заходів, що застосовуються через процедури ліцензування, - 

у випадку процедур неавтоматичного ліцензування імпорту; 
очікуваний термін тривалості процедури ліцензування, якщо його може 

бути встановлено з певною мірою ймовірності, а якщо ні - то причину, чому 
цю інформацію не може бути надано. 

У разі якщо квота розподіляється серед держав-постачальників, 
інформація про розподіл квоти підлягає опублікуванню з повідомленням про 
це інших держав, заінтересованих у постачанні в Україну певних товарів. 

 
Офіційне опублікування здійснюється за 21 день до дати 

запровадження режиму ліцензування, але не пізніше зазначеної дати. 
На запит заінтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися 

відповідна інформація щодо: 
порядку застосування обмежень; 
кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у разі 

необхідності обсягу та/або вартості товарів; 
розподілу ліцензій серед держав-постачальників; 
статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів. 
Дія статті 16 не поширюється на операції Національного банку 

України, які здійснюються ним відповідно до Закону України "Про 
Національний банк України". 

Здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою 
накладення штрафу у сумі 10 відсотків вартості проведеної операції, 
перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних 
валют, установленим Національним банком України на день здійснення такої 
операції. 

Штрафи стягуються податковими органами на підставі відповідних 
рішень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, у порядку, 
визначеному Податковим кодексом України. 



Згідно з п. 25 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів 
господарської діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VIII до переліку видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, входить ліцензування 
ЗЕД, яке здійснюється відповідно до ст. 16 Закону про ЗЕД.  Ліцензування 
зовнішньоекономічних операцій визначають як комплекс адміністративних 
дій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - 
Мінекономіки) із надання дозволу на здійснення суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів. Цей документ 
передбачає ліцензування певних видів операцій. 

Види ліцензій, що застосовуються в ЗЕД 
Ліцензія спеціальна - Належним чином оформлене право на імпорт в 

Україну протягом установленого строку певного товару, який є об'єктом 
спеціального розслідування або спеціальних заходів  

Ліцензія відкрита (індивідуальна) - Дозвіл на експорт (імпорт) товару 
протягом певного періоду часу (але не менш як один місяць) із визначенням 
його загального обсягу 

Ліцензія генеральна - Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції 
щодо певного товару та (або) з певною країною (групою країн) протягом 
періоду дії режиму ліцензування щодо цього товару 

Ліцензія експортна (імпортна) - Належним чином оформлене право на 
експорт (імпорт) протягом установленого строку певних товарів або 
валютних коштів із метою інвестицій і кредитування 

Ліцензія разова (індивідуальна) - Разовий дозвіл, що має іменний 
характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним 
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що 
є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції 

 
 


