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Ринкова трансформація підприємств пов'язана з кардинальними змінами в 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, з потребою активізації господарської 
діяльності, а також інтеграцією у світове господарство. Серед економічних проблем, 
що постають перед економікою України, на перший план наукового пошуку виходять 
питання підвищення економічної ефективності промислового підприємства. Одним з 
напрямків вирішення даної проблеми – це насамперед обґрунтування шляхів 
поліпшення функціонування господарського механізму підприємства, пов'язаних із 
глибокою зміною в методології та методах планування, прогнозування та управління 
у зв'язку з адаптацією до світової економіки. Такий механізм має бути націлений як 
на окремі сторони діяльності, так і взагалі на підприємство. Тому важливим напрямом 
сучасної економічної науки і практики є вдосконалення методів економічних 
перетворень на підприємствах в цілому та у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
зокрема. При цьому доречно відмітити, що експортна діяльність як запорука сталого 
розвитку підприємства в належній мірі залежить від торгово-митних відносин держав. 
Операції з давальницькою сировиною ефективні в умовах світової фінансової кризи 
та при невизначеності торгових відносин між країнами.  

В Митному кодексі України з урахуванням змін від 01.06.2012 року визначено, 
що режим переробки – це переробка іноземних товарів без застосування заходів 
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого 
реекспорту. Альтернатива – режим імпорту. Зміни в Податковому кодексі України 
наголошують, що давальницька сировина - це власність замовника, що передається 
для переробки з метою одержання готової продукції за відповідну плату. Замість 
податкових векселів право на відстрочку митних платежів дає дозвіл митних органів 
заявнику на підставі зовнішньоекономічного контракту з технологічними схемами 
переробки,  нормами витрат та виходу готової продукції. На термін дії дозволу 
надається умовне повне звільнення від митних платежів при переміщенні сировини в 
режим переробки. Реекспорт продукції переробки звільняється від оподаткування. 
Строк переробки -  замість «вексельних» 90 днів - визначається митницею відповідно 
до технічного регламенту процесів переробки,  але граничний - 365 днів. Завершення 
операції з давальницькою сировиною - реекспорт продуктів переробки, або 
переміщення в режим імпорту тільки з обов'язковим декларуванням давальницької 
продукції для вільного обороту. При реекспорті додатково вкладені українські товари 
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декларуються із зазначенням кількості і вартості, з можливістю заявити їх у режим 
експорту. Отже, операції з давальницькою схемою передбачають закупівлю 
підприємством сировини та переміщення її в митний режим переробки, який 
завершується шляхом реекспорту готової продукції на адресу замовника.  

Перевагою експортних операцій з давальницькою сировиною є те, що база 
оподаткування при ввезенні готової продукції структурована, отже, немає ризику 
підняття митної вартості. Схема з використанням давальницької сировини актуальна 
у випадку, коли мито на готову продукцію нижче мита на сировину.  

Недолік експортних операцій з давальницькою сировиною - залежність 
життєздатності схеми від митної політики країн. Рішення про переміщення товарів у 
режим переробки повністю знаходиться в компетенції митних органів країн 
замовника і переробника, і у випадку, якщо угода суперечить геополітичним, 
фіскальним інтересам держав або зачіпає інтереси вітчизняних виробників обох країн, 
виникає ризик відмови у режимі переробки на будь-якому етапі переробки. Постійний 
контроль з боку митних, податкових, контролюючих правоохоронних органів на всіх 
етапах переробки з правом доступу до виробництва та всіх комерційних документів 
також важко віднести до позитивних сторін операцій з давальницькою сировиною. 

Щодо ризиків, то можна відмітити ризик невизнання режиму переробки на 
будь-якому етапі переробки, який виникає при операціях з давальницькою сировиною 
без фактичного ввезення її в країну-замовника. Перевагою в цьому випадку є 
відсутність зайвих логістичних витрат, але при цьому законодавчо втрачається 
можливість підтвердження основної умови режиму переробки - ідентифікації товару 
переробки в продукті переробки (як підтвердження факту виготовлення готової 
продукції саме з тієї партії давальницької сировини, яке увійшло в країну-
переробника). 

З вищезазначеного можна відмітити, що в умовах нестабільних торгово-митних 
відносин держав зовнішньоекономічні операції з переробки давальницької сировини 
можуть знайти своє місце в діяльності як підприємства-замовника, так і 
підприємства-переробника. Перевагою для замовника є можливість отримання 
якісного товару з мінімальною сплатою мита. Підприємство-переробник має свій 
інтерес, насамперед, у завантаженні своїх потужностей та зниженні постійних витрат, 
а також у можливості представляти свою продукцію на світових ринках. Отже, 
операції з давальницькою сировиною можуть стати панацеєю у питаннях 
ефективності використання обладнання підприємств, що призведе до підвищення 
фінансового становища підприємства взагалі. 
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Стійке функціонування підприємства в умовах ринкової економіки залежить 
від того, наскільки воно має гнучку виробничу програму. Від виконання плану 
виробництва і реалізації продукції залежать такі ключові показники роботи 
підприємства, як собівартість, прибуток, рентабельність. Актуальність даної теми 


