




Чи є перехід до використання цифрових технологій 
на транспорті вагомим чинником успішного росту та 
розвитку сфери перевезень вантажів? Європа очікує 
від цифровізації вантажних перевезень заощадження 
коштів, часу, мінімізацію ризиків для здоров’я 
працівників у епоху пандемії та покращення ситуації 
з екологією.

Україна теж крокує до цифрових технологій на 
транспорті — у 2020 році наша держава приєдналася 
до Додаткового протоколу Конвенції про договір 
міжнародного автомобільного перевезення вантажів 
про електронну накладну (КДПВ).

Те, наскільки Україна готова до впровадження 
електронної міжнародної товарно-транспортної 
накладної (е-CMR) та яку «домашню роботу» слід 
виконати для цього, можна дізнатися з цього звіту
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ГЛОСАРІЙ

CEF 
(Connecting Europe Facility) 

e-CMR

eDelivery

eSignature

TEN-T 
(Trans-European Transport Network)

TRACEKA 
(Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia)

Бенілюкс

ВРУ

Міжнародна програма, що підтримує єдиний 
цифровий ринок ЄС та фінансує ряд цифрових 
проєктів, відомих як Building Blocks

Електронна версія міжнародної товарно-
транспортної накладної 

Один із CEF Building Вlocks, що формує технічні 
характеристики та стандарти, програмне 
забезпечення та допоміжні послуги, що 
дозволяють проєктам створювати мережу вузлів 
для безпечного цифрового обміну даними

Один із CEF Building Вlocks, що є набором 
безкоштовних стандартів, інструментів та послуг, 
які допомагають державним адміністраціям та 
бізнесу пришвидшити створення та перевірку 
електронних підписів у всіх європейських 
державах-членах

Транс’європейська транспортна мережа, що 
охоплює впровадження та розвиток залізничних 
ліній, доріг, судноплавних шляхів, портів, 
аеропортів та залізничних терміналів. Кінцевою 
метою є усунення прогалин та технічних бар’єрів 
посилення згуртованості в ЄС

Міжнародна програма з утворення та 
функціонування транспортного коридору, 
спрямованого на розвиток економічних відносин, 
торгівлі та транспортного сполучення в регіонах 
Чорноморського басейну, Південного Кавказу та 
Центральної Азії

Регіон Європи, що охоплює Бельгію, Нідерланди та 
Люксембург

Верховна Рада України

У звіті використовуються терміни та скорочення в наступних значеннях: 
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Довірчий 
список 

ДПС

ЄС

КДПВ

КМУ

МВС

МЗС

Мінекономіки

Мінфін

Мінцифра

Мін`юст

Мультимодальне перевезення

НПА

Угода про асоціацію, УА

Електронна 
довірча 
послуга

Держспецзв̀язку

Перелік кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг та інформації про послуги, що 
ними надаються

Державна податкова служба України

Європейський союз

Конвенція про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів

Кабінет Міністрів України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство економіки України

Міністерство фінансів України

Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство юстиції України

Перевезення вантажів, що виконується 
щонайменше двома видами транспорту

Нормативно-правовий акт

Угода про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони

Послуга, яка надається для забезпечення 
електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які 
довіряють надавачу електронних довірчих послуг 
щодо надання такої послуги

Державна служба спеціального зв̀язку та захисту 
інформації України
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МЕТОДОЛОГІЯ
Методологія підготовлена з використанням Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, Конвенції про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), посібника «Методологія 
перевірки відповідності законодавству ЄС і складання таблиць відповідності», 
Регламенту Кабінету Міністрів України, наукових публікацій щодо можливості 
впровадження e-CMR.

Метою стало дослідження нормативного стану готовності України до 
впровадження міжнародної електронної накладної е-CMR для здійснення 
транскордонного обміну даними з країнами ЄС у сфері автомобільних 
вантажоперевезень. Крім цього, приділена увага економічному аспекту 
впровадження e-CMR через аналіз стану міжнародних автомобільних 
вантажоперевезень в Україні за останні 2 роки.

Підходи
В основі методології дослідження закладено метод порівняльного аналізу 
щодо актів, прийнятих ЄС (що пов’язані із застосуванням та використанням 
e-CMR) та чинною українською нормативною базою.

Збір інформації проводився з відкритих джерел, зокрема з:

• офіційних сайтів інституцій ЄС та України, органів державної влади, що 
забезпечують виконання міжнародних вантажних перевезень;

• дашбордів;

• звітів про імплементацію законодавства від Європейської Комісії та звітів 
про імплементацію від національних органів держав-членів ЄС;

• оглядів проєктів актів ЄС, правовому аналізу та звітів щодо адаптації 
законодавства ЄС в Україні  ;

• бюлетенів, довідок, наукових публікацій.
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Етапи:
1Збір, обробка інформації

У ході цього етапу зібрали перелік нормативних вимог, які існують в ЄС  
та Україні й систематизували їх за сферами: 

  http://eu-ua.org/analityka. 1

2Дослідники не брали до уваги положення законодавства ЄС у тому випадку, якщо такі мають факультативний характер, 
регіональні угоди співробітництва між частиною країн ЄС, або адресовані лише окремим державам-членам ЄС. 
При цьому враховано зміст преамбул до актів ЄС, адже вона є невіддільною частиною того чи іншого акту та 
перевірено надалі, чи буде зображено належним чином зміст преамбули в українських нормативно-правових актах.

1

2

http://eu-ua.org/analityka


09Для порівняння положень актів ЄС та України дослідники застосовували 
текстуальний аналіз, який передбачав визначення змісту акту та порівняння 
чинних політик ЄС з наявними українськими актами-відповідниками у 
регулюванні. За результатами аналізу дослідники давали відповідь на 
питання: наскільки українське законодавство виконує/враховує чинні акти 
ЄС у сферах, що стосуються впровадження e-CMR?

2

3

4

Консолідація інформації, порівняння, опис

Підготовка результатів аналізу

Формування висновків та рекомендацій до звіту

• Зобов’язання України за Угодою про асоціацію в частині вимог, що 
стосуються впровадження e-CMR; 

• Вимоги, що стосуються впровадження та використання в ЄС e-CMR;

• Вимоги, що стосуються здійснення митного контролю та транскордонного 
обміну даними за участі e-CMR.

Враховували правові властивості документів, які розподіляють на 
регламенти, директиви, рішення, рекомендації  .

Окремо розглянуто економічний аспект впровадження е-CMR в Україні, 
який базується на отриманих статистичних даних сектору автомобільних 
міжнародних вантажоперевезень за останні 2 роки та їх внеску в українську 
економіку.

Опрацювавши законодавчу базу, інформацію з відкритих джерел, 
оцінивши результати, узагальнили сукупні дані в очікуваних результатах  
законотворчої діяльності України. Дослідники дали оцінку поточному 
та майбутньому регуляторному впливу норм, актів на досягнення цілей, 
зафіксованих в Угоді про асоціацію та утворенні національної платформи 
е-CMR.

Висновки та рекомендації ґрунтуються на наявних даних дослідження, 
враховують положення Угоди про асоціацію, інших міжнародних зобов’язань 
у контексті співпраці з ЄС та країнами Східного Партнерства, формують 
бачення на нормотворчий шлях утворення та функціонування системи 
e-CMR в Україні, показують адресатів пропозицій та шляхи їх імплементації.

Відповідно до ст. 288 Договорів про функціонування ЄС. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

3
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РЕЗЮМЕ



Україна є однією з країн, що доєдналася до Конвенції про договір 
міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) та 
Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну. 
Ці два документи є основними, завдяки яким можливе впровадження 
міжнародної  електронної  автомобільної товарно-транспортної 
накладної (e-CMR). Водночас необхідні додаткові домовленості з іншими 
державами щодо взаємовизнання e-CMR.

Також Україні важливо у контексті наближення до законодавства ЄС 
звернути увагу на положення Регламенту про електронну інформацію 
у вантажних перевезеннях (eFTI), зважаючи на те, що Регламент 
безпосередньо впливає на впровадження e-CMR на території ЄС.

Міжнародні вантажні перевезення здебільшого є предметом для 
укладання комерційних угод з перевезення. Виявили, що транскордонна 
безпаперова торгівля в Україні перебуває на стартовому рівні 
розвитку — 33% зі 100% можливих в оцінці Глобального опитування ООН 
з питань спрощення торгівлі та впровадження безпаперової торгівлі.

У міжнародному автомобільному сполученні вага перевезеного вантажу 
відносно загальної маси перевезень співвідноситься у межах 5-6%, 
що свідчить про переважну внутрішню орієнтованість автомобільних 
вантажних перевезень. Найбільше у міжнародному сполученні за останні 
2 роки перевозили харчових продуктів, меблів, деревини, металів і 
виробів з них, будівельних матеріалів.
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В рамках дослідження з’ясували, що e-CMR може заощаджувати кошти, 
у порівнянні з обслуговуванням її паперового аналога. Серед аналізу 
європейських локальних платформ та пілотних проєктів із використанням 
e-CMR встановили, що в середньому електронний варіант e-CMR є 
втричі економнішим у порівнянні  з використанням  паперового аналога. 
Крім того, Єврокомісія оцінила потенційний економічний ефект від 
впровадження e-CMR у 27 мільярдів євро заощаджень у період з 2018 по 
2040 роки.

Щодо Угоди про асоціацію України та ЄС, то вона не містить прямого 
зобов’язання української сторони до впровадження електронного 
рішення для міжнародної товарно-транспортної накладної. Проте 
аналіз Угоди та Плану її виконання показав, що існує ряд положень,  
виконання яких сприятиме впровадженню e-CMR. Норми стосуються 
розвитку мультимодальної транспортної мережі, електронної торгівлі, 
електронних комунікацій,  довірчих послуг,  електронних підписів, захисту 
персональних даних тощо. 

Серед зазначених сфер виокремили ті, що потребують подальшого 
нормативного регулювання та ті, що вже були приведені у відповідність 
до взятих зобов’язань. 



Зручність та простота операцій, 
доступність і ощадливість 
у використанні є далеко не 
повним переліком переваг  у 
використанні електронних 
систем. Економічну сферу 
просувають та супроводжують 
цифрові рішення.    

Не виключенням є і сектор 
транспорту, зокрема й 
автомобільних вантажних 
перевезень.

Перевезення автомобільним 
транспортом можуть бути як 
внутрішніми (всередині країни), 
так і зовнішніми (у міжнародному 
сполученні).

Такі перевезення виконуються 
з обов’язковим застосуванням 
CMR — міжнародної товарно-
транспортної накладної. 

Цей документ закріплений 
Конвенцією про договір 
міжнародного автомобільного 
перевезення вантажів ще у 
1956 році. Конвенцією щодо 
CMR послуговуються у більш 
ніж 50 державах-учасницях 
договору. Переважна більшість 
з них є країнами Європи та 
Центральної Азії.

ВСТУП



Сама ж накладна є підтвердженням укладеного договору перевезення 
і містить основну інформацію про відправника, перевізника, 
вантажоодержувача, маршрут, особливості самого вантажу тощо. 
Дані переважно фіксуються на папері та створюються щонайменше 
у 3 оригінальних примірниках, з яких перший примірник передається 
відправнику, другий – супроводжує вантаж та передається отримувачу, а 
третій – залишається у перевізника.

Паперові накладні потрібно надрукувати на папері, отримати власноручні 
підписи учасників перевезення, перевірити коректність заповнення та 
заархівувати для зберігання. Це потребує певних витрат: людського 
ресурсу, часу, матеріалу для друку накладних. У підсумку маємо мільйони 
аркушів паперу, які використовуються разово, а потім лежать в архівах.

Та є й альтернативний варіант розвитку цієї ситуації. У 2008 році був 
прийнятий Додатковий протокол до Конвенції, який дозволив обмінюватися 
електронними накладними. Наразі більшість країн-учасниць цього 
Додаткового протоколу перебувають у пошуках чи розробці єдиного 
цифрового рішення для утворення та обміну електронних міжнародних 
накладних.  Україна  теж має власні напрацювання, пов’язані з 
цифровізацією внутрішніх вантажних перевезень.

У цьому звіті ми вирішили дослідити, наскільки Україна готова до 
впровадження системи e-CMR та обміну її електронними даними з 
країнами ЄС та Східного Партнерства.

Цей звіт може стати корисним стейкхолдерам процесу цифровізації 
транспортної сфери:
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бізнесу, який здійснює міжнародні автомобільні вантажні 
перевезення;

органам влади: Міністерству інфраструктури України, 
Міністерству цифрової трансформації України,  
Державній службі України з безпеки на транспорті (далі  —  
Укртрансбезпека) та Державній митній службі України;

громадськості, що працює у сфері розвитку міжнародних 
вантажоперевезень.





РОЗДІЛ 1

Економічні передумови 
впровадження е-CMR 
в Україні

1.1. Безпаперова міжнародна торгівля, 
показники перевезень автомобільним 
транспортом

Створення повноцінно функціонуючої системи 
електронного документообігу товарно-
транспортної накладної обумовлене чималою 
кількістю факторів, зокрема, і економічних, адже 
впровадження e-CMR може стати вигідним у 
грошовому еквіваленті як бізнесу, так і державі. 
Цей розділ вміщує в собі короткий аналіз стану 
міжнародних автомобільних вантажоперевезень 
в Україну та з України, містить розрахунки 
заощаджених коштів завдяки електронній накладній, 
формує бачення щодо позитивного економічного 
фактора з впровадження e-CMR.

Автор розділу — Віталій Набок.4
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Міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом 
здійснюються на комерційній основі. Регіональні комісії Організації 
Об’єднаних Націй з 2015 року проводять Глобальне дослідження з питань 
цифровізації та стійкості торгівлі (раніше відоме як Глобальне опитування 
ООН з питань спрощення торгівлі та впровадження безпаперової торгівлі) 
з метою огляду реформ щодо сприяння торгівлі у відповідних державах-
членах.

Для аналізу були підібрані останні актуальні дані з дашборду Глобального 
дослідження щодо окремих аспектів ведення безпаперових операцій. 
Глобальне дослідження проводиться шляхом опитування обраних 
респондентів країн. Респонденти за спеціальною формою заповнюють 
опитувальник та докладають до нього підтверджуючі документи  — факти 
до оцінок в опитувальнику. 

Результати опитування дають можливість оцінити нинішній стан розвитку 
безпаперової комерції  України у порівнянні з країнами розвинених 
економік, країнами нашого регіону (Південна та Східна Європа, 
Центральна Азія) та середнім світовим розвитком.

Щоб допомогти країнам визначити та скоротити час та вартість транскордонної торгівлі, Регіональні комісії 
ООН спільно проводять Глобальне дослідження ООН з питань цифрового розвитку та сталого сприяння 
торгівлі. Наразі дослідження охоплює 143 економіки по всьому світу та 58 заходів, пов’язаних з Угодою СОТ 
про спрощення торгівлі (TFA), а також з новими регіональними та глобальними ініціативами щодо електронної 
торгівлі. Опитування призвело до підготовки Глобального звіту та п’яти регіональних звітів, які мають на меті 
надати вичерпну інформацію для політиків щодо використання торгівлі як ключового засобу впровадження 
Порядку денного для сталого розвитку на період до 2030 року.
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Найбільше балів у відсотковому перерахунку —  73,3%, Україна отримала 
у сфері заходів прозорості, таких як публікація нормативних актів у 
Інтернеті, консультації зі стейкхолдерами щодо проєктів нормативних актів, 
попереднє інформування про введення нових актів у дію тощо. Найменшу ж 
оцінку Україна отримала у галузі транскордонної безпаперової торгівлі — 
33,3%. Щодо цього показника, то позиціями для оцінки стали: регулювання 
електронних транзакцій, наявність органу з електронної сертифікації, 
можливість електронно обмінюватися митною декларацією, безпаперовий 
збір платежу з документарного акредитива. Попри це, світові тенденції 
розвитку міжнародної торгівлі без паперів не надто випереджають 
українські, відтак держава має потенціал до отримання вищої оцінки у 
цій сфері шляхом здійснення відповідних реформ та удосконалення уже 
наявних процесів.

Як можна побачити з візуалізації, з 5 осей-характеристик Україна має 
нижчий за світовий рівні:

Порівняння сфер спрощення торгівлі та спрощення безпаперової торгівлі
Глобальне дослідження ООН з питань цифровізації та стійкості торгівлі, Україна, 2021 рік
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транскордонної безпаперової торгівлі (33,3% України та 38,3% 
середній показник по світу);
безпаперової торгівлі (62,9% України та 64,2% середній показник по 
світу);
інституційної організованості та співпраці (62,9% України та 69,1% 
середній показник по світу);
формальностей у безпаперовій торгівлі (66,6% України та 75,2% 
середній показник по світу);
прозорості (73,3% України та 79,1% середній показник по світу).

6

6
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Значно більший розрив існує за цими ж критеріями у порівнянні з групою 
країн, що мають розвинену економіку (від 17% до 24%). 

Особливої уваги потребує низький показник міжкордонної безпаперової 
торгівлі. Як в Україні, так і в середньому по світу, він не отримав балів 
більше ніж 40% зі 100% можливих. Розвинені країни також у підсумку за цим 
показником отримали майже 58%.

Відтак сфера транскордонної безпаперової торгівлі, за фактами, 
наданими від респондентів, є загалом слабо розвиненою та може бути 
потенційним полем для росту торговельних зв’язків.

Крім міжнародної оцінки стану транскордонної безпаперової торгівлі, 
Державна служба статистики України збирає інформацію про 
перевезення, у тому числі ті, що здійснюються у міжнародному сполученні. 
Сюди входить інформація про вивезення з країни, ввезення в країну та 
перевезення вантажів за кордоном автомобільним вантажним транспортом 
на комерційній основі  .

Офіційна статистика перевезень автомобільним транспортом за останні 
роки виглядає наступним чином:

Перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному 
сполученні, експорт/імпорт

* — без урахування здійснення перевезень фізичними особами-підприємцями
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Перевезено, тисяч тонн*

Період І квартал 
2021

2020 рік

1 955 1 849

8 173

2 310

10 109

2019 рік

І квартал 12 місяців І квартал  12 місяців

Найменше відставання у порівнянні зі світовими показниками помітне у 
безпаперовій торгівлі, найбільше — у формальностях безпаперової торгівлі. 
Хоча за розвитком прозорості Україна має найвищий бал у перерахунок 
на відсотки серед 5 осей-характеристик.

7
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Кількість дійсних ліцензій

З них виданих фізичним особам-підприємцям

Дата 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

8 839

6 540

8 216
7 984

10 400
11 639

РОЗДІЛ 1. Економічні передумови впровадження е-CMR в Україні

Як бачимо, у 2019 році було перевезено 10 млн тонн вантажу. Це все одно, 
що українськими дорогами державного значення цей вантаж доправили 
б понад 25 тисяч вантажівок із максимальною завантаженістю у 40 тонн.

У 2020 році сукупна вага  перевезеного вантажу у міжнародному 
сполученні зменшилася у порівнянні з 2019 роком майже на 20% або ж на 
2 млн тонн. 

За перший квартал 2021 року усього перевезено 1, 9 млн тонн вантажу, 
що є більшим на майже 6% за аналогічний період попереднього року. 
Проте обсяги перевезень першого кварталу 2021 року ще не досягли 
докарантинних значень — перевезеного вантажу у 2019 році за І квартал 
було більше на 18%.

Таким чином, у розрізі статистичних даних помітно, що 2020 рік з поміж 
досліджуваних став менш продуктивним для вантажних перевезень. 
Водночас наявні дані за І квартал 2021 року у порівнянні з аналогічним 
періодом попередніх років дозволяють стверджувати, що перевізники 
повертаються до значень перевезених вантажів перед пандемією.

Перевезення вантажів здійснюється на комерційній основі. Українське 
законодавство передбачає ліцензування такого виду діяльності. Юридичні 
особи та фізичні особи-підприємці, які бажають здійснювати перевезення 
вантажу, зокрема у міжнародному сполученні, повинні мати відповідну 
ліцензію, що посвідчує їх право на ведення відповідної господарської 
діяльності. Ми порівняли кількість дійсних ліцензій на початок кожного з 
досліджуваних років:

Видані ліцензії в Україні на право міжнародного перевезення вантажів 
вантажними автомобілями 
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Ліцензування господарської діяльності з перевезення вантажів 
здійснюється Укртрансбезпекою. Встановили, що кількість ліцензій на 
провадження діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними 
автомобілями станом на початок кожного року збільшувалася. Приріст 
становив 18% (понад 1500 ліцензій) на початку 2020 року та 12% (понад 1200 
ліцензій) на початку 2021.

Левову частку виданих ліцензій на перевезення вантажів мають фізичні 
особи-підприємці. У співвідношенні до загальної кількості ліцензій таких 
було не менше 2/3 (від 69% на початок 2021 року до 79% на початок 2020 
року).

У перевезеннях, окрім виду вантажу, також варто оцінити і його вагу, як 
один із показників перевезень. Для цього порівняли:

Міжнародні перевезення у структурі автомобільних вантажних перевезень, 
експорт/імпорт, Держстат

20 Усього перевезено, тисяч тонн

З них у міжнародному сполученні, тисяч тонн

І квартал 
2021

32 806

1 955 8 173 10 109

151 920

190 041

2020 2019Період

У міжнародному автомобільному сполученні вага перевезеного вантажу 
відносно загального значення перевезень співвідноситься у межах 5-6%. 
Крім того, Державна служба статистики України систематизує інформацію 
про перевезені вантажі у міжнародному сполученні за Класифікацією видів 
вантажів. 

усю вагу перевезень автотранспортом України 
(внутрішні, імпортно-експортні, транзитні перевезення тощо);

вагу вантажів, перевезених у міжнародному сполученні.



На підставі наявних даних виокремили рейтинг з 5 груп вантажів, які було 
перевезено найбільше у міжнародному автомобільному сполученні. Під час 
складання рейтингу не виділяли окремо інші види вантажів, не віднесені до 
угруповань Класифікації видів вантажів  .

РОЗДІЛ 1. Економічні передумови впровадження е-CMR в Україні

Як можемо зазначити з цієї таблиці, найбільше перевезено завдяки 
автомобільному транспорту за договорами харчової продукції, меблів та 
промислових товарів, деревини та паперу.

Також у І кварталі 2021 року чимало перевозили металів та металевих 
виробів (161 тисяча тонн), хімічних виробів, з гуми чи пластмаси (146 тисяч 
тонн). 
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Перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному 
сполученні, І квартал 2021

Харчові продукти, 
напої та тютюнові 

вироби

Меблі, інші 
промислові 

товари

Деревина 
та вироби 

з деревини

Основні метали; 
готові металеві 

вироби 
(крім машин 

і устаткування)

Речовини 
та продукти 

хімічні

294 
тис. т

219 
тис. т

214 
тис. т

161 
тис. т

146 
тис. т

Державна служба статистики України. Наказ від 04.02.2014 р. № 25 «Про затвердження Класифікації видів 
вантажів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0025832-14#Text. 
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Перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному 
сполученні, 2019 рік

Перші три позиції за обсягами перевезень повторюють ті ж найменування 
І кварталу 2021 року. У 2020 році 4 позицію за вагою перевезеного 
посіли будівельні вироби, скло, цемент, кераміка (563 тисячі тонн). П’ятою 
категорією вантажів цього року стали основні метали, конструкції, дрібні 
металеві вироби (545 тисяч тонн).

Деревина та 
вироби з деревини

Харчові 
продукти, напої 

та тютюнові 
вироби

Меблі, інші 
промислові 

товари

Вироби зі скла, 
будівельні 
матеріали

Машини й 
устаткування

2301
тис. т

1406
тис. т

802 
тис. т

608
тис. т

572 
тис. т

Перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному 
сполученні, 2020 рік

Харчові продукти, 
напої та тютюнові 

вироби

Меблі, інші 
промислові 

товари

Деревина 
та вироби 

з деревини

Вироби зі скла, 
будівельні 
матеріали

Основні 
метали; готові 

металеві 
вироби, 

крім машин і 
устаткування

1312
тис. т

849 
тис. т

848 
тис. т

563 
тис. т

545 
тис. т
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Щодо 2019 року, то тут ситуація різниться за усіма п’ятьма позиціями. 
Перший рядок за найбільшою вагою перевезеного складають деревина, 
папір, друковані матеріали (2301 тисяча тонн). На другій сходинці 
перебувають харчові продукти, напої та тютюнові вироби (1406 тисяч тонн). 
Меблі та промислові товари посіли третю сходинку з загальною кількістю 
перевезеного вантажу у 802 тисячі тонн. Будівельних виробів, скла, 
цементу та кераміки перевезли 608 тисяч тонн. І нарешті, на п’ятій позиції 
за перевезеним вантажем у 2019 році перебувають машини, комп’ютери 
та інше обладнання: зв’язку, медицини тощо загальною вагою близько 572 
тисяч тонн.

Протягом досліджуваного періоду в структурі перевезень вантажів у 
міжнародному сполученні переважають харчові продукти, напої та 
тютюнові вироби, меблі, деревина, вироби з неї, папір. Тобто, автомобільним 
транспортом у міжнародному сполученні здебільшого перевозять 
продукцію харчової, деревної промисловості. Менше у перевезеннях за 
тоннажем становлять метали, продукція з них, будівельні матеріали та 
машини, хімічні продукти та вироби.
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РОЗДІЛ 1

Економічні передумови 
впровадження е-CMR 
в Україні

1.2. Порівняльна характеристика 
витрат на CMR та e-CMR

Перевага e-CMR полягає у менших витратах 
на обслуговування, аніж її паперового варіанту. 
Паперовий аналог потребує значних витрат на 
друк примірників, їх відправлення, архівування.

Розглянемо варіант перевезення з використанням 
паперової накладної та порівняємо із витратами 
по перевезенню за допомогою e-CMR.
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Як бачимо, на повний процес із використанням паперової CMR компаніям 
доводиться витрачати в середньому трохи більш як 6 євро. Порівняємо як 
зміниться ця сума за умови перевезення з використанням e-CMR.

Середні витрати на CMR в країнах Європи

Середні витрати на е-CMR

Випуск CMR

Використання

Архівування

Загалом

Друк

Внесення інформації, підписання

Архівація

1

5

0,31

1,54

Розповсюдження

Виправлення помилок 
(1% від усіх заповнень)

Оновлення статусу накладної

Доставка

3

0,15

3

5

3

20,15

0,93

0,05

0,93

1,54

0,93

6,23

Процес Дія Час, хв Витрати, євро

Випуск CMR

Використання

Архівування

Загалом

Друк

Внесення інформації, підписання

Архівація

0

5

0

1,54

Розповсюдження

Виправлення помилок 
(1% від усіх заповнень)

Оновлення статусу накладної

Доставка

0,5

0

0

0

0

5,5

0,15

0

0

0

0

1,69

Процес Дія Час, хв Витрати, євро
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Transport with PIT: Innovative processes in the transport sector (R-8597) — Hasselt University. 2019

Інше дослідження  показує, що завдяки використанню e-CMR, на одній 
транспортній операції можна заощадити близько 13 євро. Дослідження 
проводили серед 72 компаній регіону Бенілюкс, як і тих, що беруть участь 
у пілотному проєкті з впровадження регіональної платформи е-CMR, так і 
тих, що ще поки використовували паперовий аналог накладної.

Порівняння коштів, витрачених на обслуговування паперової та e-CMR, €

Витрати

Розповсюдження 
накладної

8,95

11,56

2,32

22,83

2,51

6,04

1,16

9,72

Випуск, 
використання 
накладної

Заповнення

Загальна вартість

CMR e-CMR

Як бачимо, вартість процесу з використанням e-CMR стала меншою 
втричі. З кожної потенційної поїздки з 1 товарно-транспортної накладної з 
використанням e-CMR заощаджувалося більш як 4 євро.

Під час дослідження 
відзначено також той 
факт, що компанії, 
які використовували  
e-CMR, заощаджували 
час у порівнянні зі своїми 
колегами, що мали 
паперові накладні.

Так, вантажовідправнику 
потрібно майже на 11 
хвилин менше, щоб 
створити та надіслати 
документ. Перевізник 
економить майже 10 
хвилин на одному 
документі, оскільки 
процес підписання 
займає менше часу. 

9

9
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Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/690797. 

Грецький пілотний проєкт з впровадження e-CMR дав змогу на 95% 
скоротити час очікування водієм на проведення операцій з документами, 
процес підписання накладної сторонами скоротився на 89% та здійснення 
управління документами (передачу та архівацію) – на 87% швидше. 

Заощадження часу на роботу з накладною є вивільненням часу 
працівників, а отже і підвищує їх спроможність до роботи з більшою кількістю 
документів за одну одиницю часу.

Також взято до уваги результати пілоту e-CMR у межах Living Lab №12 
проєкту AEOLIX, що фінансувався ЄС  . На прикладах з провадження таких 
платформ спостерігалися такі результати:

Греція

Варіант накладної Паперова CMR e-CMR

Очікування водієм

Період підписання

Операції з документами

15 хвилин

9 хвилин

14 хвилин

48 секунд

1 хвилина

1 хвилина 48 секунд

Румунія

Варіант накладної Паперова CMR e-CMR

Час на створення 
документу

Час на його підписання

Час на адміністративну 
роботу з документом

12 хвилин

10 хвилин

30 хвилин

2 хвилини

39 секунд

2 хвилини

Особливо швидко відбувається  архівування та оновлення статусу цього 
вантажного документа. Паперова ж накладна сканується, відправляється 
поштою та зберігається фізично. Таким чином усі зацікавлені сторони 
можуть отримати вигоду.

10
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Як бачимо з таблиці, e-CMR показує значні переваги у часі на різні 
операції у порівнянні з паперовими накладними. Заощаджені внаслідок 
використання електронних накладних кошти транспортна компанія може 
витратити на інші сфери розвитку.

Окремо взято до уваги розвиток проєктів з використанням e-CMR у країнах 
Східного Партнерства. Серед них успіхи у розробці платформи e-CMR має 
лише Білорусь з дещо більшою нормативно-правовою базою  .

Разом з тим, на практиці компаніям з перевезення вантажів довелося долати 
виклики щодо додаткового навчання персоналу по роботі в системі та 
закупівлі додаткового обладнання для роботи e-CMR. Сума заощаджених 
коштів за умови впровадження e-CMR  становитиме 20-27 млрд євро. 
Щодо потенційно понесених витрат на обладнання та навчання для усього 
європейського бізнесу то такі можуть становити 4,4 млрд євро.

Розвиток сфери міжнародних автомобільних вантажних перевезень чимало 
залежить від умов, створених для нього: зручному та необтяжливому 
законодавству щодо торгівлі, можливості обмінятися митною декларацією 
та супровідними документами, зокрема CMR/e-CMR, швидко здійснити 
митний платіж чи оплатити рахунок за послугу з перевезення. 

У підсумку, розвиток транскордонної електронної торгівлі як в Україні, так і 
у світі загалом залишається на низькому рівні. Та перш за все слід розуміти, 
що процес цифровізації не притаманний та малодоступний такій сфері, 
як транспорт. Так відбувається тому, що майже усі дії на ньому під час 
перевезення вантажу потребують певних фізичних операцій у просторі.

Україна на початок цього року мала понад 11,5 тисяч ліцензіатів, що мали 
право на ведення господарської діяльності з міжнародного перевезення 
вантажів вантажними автомобілями, що є найбільшою кількістю за останні 
2,5 роки. Перевезення вантажу у міжнародному сполученні за масою 
перевезеного становлять малу частку відносно внутрішніх перевезень. 

Серед аналізу європейських проєктів з використанням e-CMR встановили, 
що ця технологія дозволяє заощаджувати кошти як на адміністративній 
роботі з документами, так і на обміні між учасниками та зберіганні накладних.

Відтак e-CMR надає переваги, що полягають у високій економії, менших 
часових затратах, універсальності для використання у перевезеннях між 
різними країнами.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 940 «О функционировании механизма электронных 
накладных». URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C21900940_1578085200.pdf. 

European Commission Staff Working Document: Executive Summary of the Impact Assessment (SWD(2018) 184 
final). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0184&from=EN. 
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Оцінка виконання 
положень Угоди про 
асоціацію між Україною 
та ЄС у контексті  
впровадження e-CMR

2.1. Положення Угоди про асоціацію, 
їх виконання

Основним документом, що регулює відносини України 
з ЄС, є підписана ще у 2014 році Угода про асоціацію  
(далі — Угода). Її підписання стало початком нового 
етапу співпраці між сторонами.

Тож ми проаналізували Угоду на предмет наявності 
положень, реалізація яких є важливою в контексті 
впровадження міжнародної електронної товарно-
транспортної накладної (e-CMR). Під час аналізу не 
враховували пункти Угоди, які стосуються технічних 
вимог до здійснення автомобільних перевезень, 
оскільки вказане питання не охоплюється предметом 
дослідження.

Угода, серед іншого, передбачає, що ціллю асоціації 
є запровадження умов для посилення економічних та 
торговельних відносин, які вестимуть до поступової 
інтеграції України з внутрішнім ринком ЄС.

 Автор розділу — Вячеслав Курило. 
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Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2653.
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Перелік положень Угоди та обґрунтування їх важливості в 
контексті  впровадження е-CMR

У галузі електронної торгівлі

Задекларовані домовленості

Задекларовані домовленості

Задекларовані домовленості

Задекларовані домовленості

Важливість в контексті е-CMR

Важливість в контексті е-CMR

Важливість в контексті е-CMR

Важливість в контексті е-CMR

У галузі транспорту

У галузі транскордонного співробітництва

У галузі захисту персональних даних

Підтримувати діалог з питань 
регулювання електронної торгівлі, 
що включає, зокрема, питання 
визнання сертифікатів електронних 
підписів.

1. Розширювати та зміцнювати 
співробітництво в галузі 
транспорту;

2. Сприяти інтермодальності 
(сумісності) транспортних систем;

3. Посилювати транспортні зв’язки.

1.Залучати відповідні управлінські 
структури до транскордонного 
співробітництва. 

2. Зміцнювати та заохочувати 
розвиток транспорту, 
комунікаційних мереж.

Забезпечувати належний захист 
персональних даних.

Транскордонне співробітництво 
здійснюється при перевезенні 
вантажів за допомогою e-CMR.

Забезпечення сумісних 
транспортних систем з країнами 
ЄС надасть бізнесу можливість 
користуватися e-CMR.

Обопільне визнання сертифікатів 
електронних підписів, необхідне 
для підписання e-CMR 
учасниками перевезення.

Учасники перевезень з 
використанням e-CMR 
передаватимуть свої персональні 
дані, а тому їх захист має 
відповідати європейським 
стандартам.

РОЗДІЛ 2. Оцінка виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті  впровадження e-CMR
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Невіддільною частиною Угоди є Додатки до неї. Вони, зокрема, визначають 
ті нормативно-правові акти ЄС, до яких Україна має поступово наблизити 
власне законодавство.

Додаток XXXIII , який стосується транспорту, визначає, що Україна та ЄС 
визнають важливість поліпшення транспортних сполучень, щоб зробити їх 
безперешкодними, безпечнішими та надійнішими. 

Крім того, у транспортній сфері було погоджено співпрацю через:

Додаток XXXIII до глави 7 «Транспорт» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво». 
URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/33_Annex.pdf.

Eastern Partnership. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en.

Trans-European Transport Network (TEN-T). URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.

Доповнення XVII-3 до Додатка XVII. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/17_Annexes.pdf.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію 
та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_016-14#Text.
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Окремо, вищевказаний додаток передбачає, що сторони будуть 
співпрацювати з метою створення української стратегічної транспортної 
мережі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T)  . 

Важливо також  зазначити, що Доповнення Додатку  до Угоди про 
асоціацію визначає необхідність впровадження положень Директиви 
№ 1999/93/ЄС  про електронні підписи, що застосовується в межах ЄС. 
Однак, у 2014 році був затверджений новий Регламент № 910/2014/ЄС про 
електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій 
на внутрішньому ринку (далі — Регламент eIDAS), який скасував Директиву           
№ 1999/93/ЄС. 

Запровадження заходів зі спрощення перетину кордонів 
відповідно до положень Угоди в частині митних питань.

Політику співробітництва, вдосконалення адміністративних 
процедур при перетині кордону

Співробітництво у рамках Транспортної панелі Східного 
партнерства
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https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/33_Annex.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/17_Annexes.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_016-14#Text
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Додамо, що у Регламенті eIDAS:

Отже, імплементація Регламенту eIDAS має важливе значення на шляху до 
впровадження e-CMR.
Важливою частиною співпраці з ЄС в рамках Угоди про асоціацію є 
практична реалізація взятих на себе зобов’язань. У червні 2021 року 
Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції 
Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) за сприяння проєкту 
ЄС «Аssociation4U» було публічно представлено звіт про виконання Угоди 
про асоціацію за останні 6 років    (далі — звіт).

У звіті, серед іншого, відзначено завершення спільного пілотного проєкту 
Мінцифри та проєкту ЄС EU4Digital  eSignature щодо використання 
транскордонного електронного підпису. У рамках проєкту Україна та 
Естонія успішно протестували свої електронні підписи. 

Крім того, було реалізовано розпочатий у 2020 році пілотний проєкт між 
Україною та Польщею. У його рамках українські та польські компанії, що 
здійснюють між собою експортно-імпортну діяльність, обмінювалися 
рахунками-фактурами через захищений канал eDelivery  . Розроблені за 
результатами пілоту рекомендації стали основою для створення технічно-
правових механізмів, за допомогою яких українські компанії зможуть 
надсилати та отримувати електронні документи від контрагентів із ЄС та 
інших країн.

Конкретні заходи та часові рамки для наближення законодавства України 
до законодавства ЄС визначені у Плані заходів з виконання Угоди про 
асоціацію    (далі — План заходів).

встановлено умови, на яких держави-члени визнають засоби 
електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб;

встановлено правила щодо довірчих послуг, зокрема щодо 
електронних транзакцій; 

встановлено правові рамки для електронних підписів, електронних 
печаток, електронних позначок часу, електронних документів.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2015-2020. 
URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_final_0.pdf.

Ініціатива EU4Digital. URL: https://eufordigital.eu/uk/.

What is eDelivery? URL: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery.

Постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text.
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https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_fin
https://eufordigital.eu/uk/
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Перелік  завдань  Плану заходів із виконання Угоди про 
асоціацію, які важливі в контексті впровадження e-CMR

Отже, оцінивши стан виконання окремих положень Угоди, визначили 
перелік завдань, які українська сторона зобов’язана виконати в частині 
цифровізації галузі транспорту, вантажоперевезень та електронної 
торгівлі. Це надасть змогу побачити, що необхідно зробити з метою 
створення належних передумов для впровадження e-CMR.

Забезпечення технологічної 
сумісності (інтероперабельності) 
електронних підписів, в тому числі 
транскордонної

Опрацювання національної 
стратегії розвитку інформаційного 
суспільства з ініціативою ЄС 
«Цифровий порядок денний для 
Європи-2020» 

Забезпечення відповідності 
європейським та міжнародним 
стандартам вимог щодо роботи 
з електронними довірчими 
послугами

Створення системи контролю 
за додержанням законодавства 
у сфері електронних довірчих 
послуг

Законодавче врегулювання 
правовідносин у сфері надання 
інформаційних послуг (зокрема 
електронної комерції) відповідно 
до права ЄС

Удосконалення законодавства 
про захист персональних даних 
з метою приведення його у 
відповідність з Регламентом (ЄС) 
2016/679

Законодавче забезпечення 
вільного руху неперсональних 
даних

до 31 грудня 
2023 року

до 31 грудня 
2018 року

до 31 грудня 
2023 року

до 31 грудня 
2020 року*

до 31 грудня 
2023 року

до 25 травня 
2020 року*

до грудня 2023 
року

Регламент (ЄС)
N 910/2014 

-

Регламент (ЄС)
 N 910/2014 

Регламент (ЄС)
N 910/2014

Директива 
2000/31/ЄС

Регламент (ЄС) 
2016/679

Регламент (ЄС) 
2018/1807

Виконано 
частково

Виконано 
частково

Виконано

Виконано

Виконано

Не виконано

Виконано

Найменування завдання Акт права ЄС Стан 
виконання

Строк 
виконання

Дані станом на вересень 2021 року, відповідно до інформації розміщеної на євроінтеграційному порталі — 
https://eu-ua.kmu.gov.ua/.

План передбачає два ідентичних за назвою завдання, але різні за порядком виконання.
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* — строки були продовжені у зв'язку з порушенням строку виконання зобов'язання.

https://eu-ua.kmu.gov.ua/
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асоціацію між Україною 
та ЄС у контексті  
впровадження e-CMR

2.2. Завдання, які має виконати 
українська сторона за Планом заходів 
щодо виконання Угоди про асоціацію

1. Забезпечення технологічної сумісності 
(інтероперабельності) електронних підписів, в 
тому числі транскордонної.

2. Опрацювання національної стратегії розвитку 
інформаційного суспільства з ініціативою ЄС 
«Цифровий порядок денний для Європи — 2020».

3. Удосконалення законодавства про захист 
персональних даних.

4. Співпраця в межах Транспортної панелі Східного 
партнерства щодо розвитку Транс’європейської 
транспортної мережі (TEN-T).
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1. Забезпечення технологічної сумісності (інтероперабельності) 
електронних підписів, в тому числі транскордонної.

Вказане завдання включене до Плану заходів з виконання Угоди на підставі 
Регламенту eIDAS і безпосередньо стосується можливості використання 
e-CMR. 

Станом на вересень 2021 року в межах цього завдання вже були реалізовані 
наступні кроки: 

Однак, поки що невиконаним залишається одне з ключових завдань — не 
забезпечено взаємне визнання сертифікатів відкритих ключів, зокрема 
шляхом укладення міжнародного договору.

Ще у 2019 році Міністерство цифрової трансформації України повідомило, 
що надіслало до ЄС запит щодо укладення двосторонньої угоди про 
взаємне визнання електронних довірчих послуг.

Окремо слід додати, що відповідно до листа      Мінцифри станом на листопад 
2020 року, між Україною та іншими державами не було укладено жодного 
міжнародного договору про взаємне визнання сертифікатів відкритих 
ключів та електронних підписів.

Вказані обставини позбавляють бізнес можливості укладати міждержавні 
контракти за допомогою взаємовизнаних електронних підписів, перевіряти 
електронні підписи, створені іноземцями, та підписувати інші електронні 
документи.

Постанова КМУ від 23.01.2019 № 60 «Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних 
сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної 
системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, 
іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг 
у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2019-%D0%BF#Text.

Постанова КМУ від 07.11.2018 № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку 
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF#Text.

Людмила Рабчинська: Україна та ЄС співпрацюватимуть задля взаємного визнання електронних довірчих послуг. 
URL:https://www.kmu.gov.ua/news/lyudmila-rabchinska-ukrayina-ta-yes-spivpracyuvatimut-zadlya-vzayemnogo-
viznannya-elektronnih-dovirchih-poslug.

Лист Міністерства цифрової трансформації України від 26.11.2020. 
URL: https://infobox.prozorro.org/upload/files/main/1412/553/1c3fc433-002e-43f5-a2d5-abc6287a4182-2.pdf.

прийнято постанову      КМУ, яка визначає механізм взаємного визнання 
українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних 
підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної 
системи центрального засвідчувального органу;

прийнято постанову     КМУ, яка визначає вимоги у сфері електронних 
довірчих послуг та порядок перевірки дотримання вимог 
законодавства у сфері електронних довірчих послуг;  

узгоджено з міжнародними та європейськими стандартами 
національні акти технічного регулювання у сфері електронних 
довірчих послуг.
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Відзначимо, що робота Мінцифри в цьому напрямку не зупиняється. Так, 
було розроблено дворічний робочий план    співпраці між ЄС та Україною 
щодо електронних довірчих послуг (далі — Спільний план). Попри те, 
що Спільний план має неофіційний характер, він має важливе значення 
для забезпечення сумісності електронних підписів і конкретизує кроки, 
спрямовані на просування співробітництва між Україною та ЄС у сфері 
електронних довірчих послуг. 

Відповідно до Спільного плану, до вересня 2021 року українська сторона 
має здійснити наступні кроки:

Мінцифри поступово рухається у напрямку виконання Спільного плану. 
Здійснено перші кроки до взаємного визнання електронних довірчих послуг. 
Міністерство вже взяло участь у спільному пілотному проєкті з Естонією. 
У результаті з’явилася технічна можливість накладати та перевіряти 
електронний підпис Естонії в Україні та навпаки. 

Отже, питання сумісності електронних підписів є важливим для забезпечення 
економічних взаємовідносин з країнами ЄС. Україна продовжує 
імплементувати законодавство ЄС і реалізовувати пілотні проєкти для 
поглиблення наявної співпраці. Однак, на сьогодні процес міжнародних 
вантажних перевезень вимагає не лише послідовних дій від української 
сторони, але і комплексного підходу з боку ЄС.
Виконання окресленого завдання надасть можливість бізнесу 
використовувати взаємовизнані електронні підписи при здійсненні 
міждержавної господарської діяльності.

Спільний робочий план співпраці між ЄС та Україною щодо електронних довірчих послуг з перспективою 
укладення можливої угоди, яка повинна базуватися на наближенні до законодавства та стандартів ЄС. URL:
https://thedigital.gov.ua/news/lyudmila-rabchinska-ukraina-ta-es-spivpratsyuvatimut-zadlya-vzaemnogo-
viznannya-elektronnikh-dovirchikh-poslug.

Формування цифрової довіри за допомогою пілотної ініціативи eSignature. 
URL: https://eufordigital.eu/uk/building-digital-trust-with-the-esignature-pilot-initiative/.

встановити критерії відповідності українських електронних довірчих 
послуг вимогам Регламенту eIDAS;

завершити пілотний проєкт eSignature  , започаткований проєктом 
EU4Digital, для досягнення транскордонного взаємного визнання 
кваліфікованих електронних підписів шляхом забезпечення належної 
перевірки створеного підпису;

запустити пілотний механізм про взаємне визнання е-підписів між 
Україною та Естонією, в продовження проєкту EU4Digital eSignature;

розпочати експертну місію з електронних довірчих послуг та 
електронної ідентифікації, яка оцінить як нормативні, так і технологічні 
вимоги;

провести оцінку законодавства у сфері електронних довірчих послуг 
в Україні.
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2.  Опрацювання  національної  стратегії  розвитку  інформаційного 
суспільства з ініціативою ЄС «Цифровий порядок денний для 
Європи — 2020».

Це положення кореспондує главі 14 Угоди, яка стосується інформаційного 
суспільства. Так, Угодою визначено, що сторони сприяють поступовому 
наближенню до права і нормативно-правової бази ЄС у галузі 
регулювання інформаційного суспільства та електронних комунікацій.

Реалізація заходу передбачає необхідність прийняття проєкту закону 
про державні електронні інформаційні ресурси, що станом на вересень 
2021 року реалізовано не було. Однак, слід зауважити, що вказаний 
проєкт закону   очікує на друге читання. Його метою є утворення єдиної 
сумісної системи публічних електронних реєстрів та визначення єдиних 
вимог до операцій з ними. 

Відповідно до висновку комітету з питань інтеграції України з ЄС , 
закон регулює належне функціонування єдиної інтероперабельної 
системи публічних електронних реєстрів та на рівні ЄС розглядається в 
рамках застосування нової Європейської інтероперабельної системи 
(New European Interoperability Framework  ), яка покликана просувати 
безперебійні послуги та потоки даних для європейських державних 
адміністрацій.

3. Удосконалення законодавства про захист персональних 
даних.

Україна та ЄС в рамках Угоди про асоціацію домовилися забезпечити  
захист персональних даних відповідно до європейських та міжнародних 
стандартів.

Українська сторона поки що не виконала взяті на себе зобов’язання та 
не внесла зміни до Закону України «Про захист персональних даних»   з 
метою приведення його у відповідність до законодавства ЄС. Сам план 
виконання Угоди про асоціацію в частині захисту персональних даних не 
містить конкретного переліку норм, які необхідно імплементувати.

Однак в ньому зазначено акт права ЄС на підставі якого необхідно 
внести зміни — це Регламент ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб у 
зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних   
(далі — Регламент). Він встановлює норми щодо захисту фізичних осіб 
у зв’язку з опрацюванням персональних даних і норми про вільний рух 
персональних даних.

Проєкт Закону про публічні електронні реєстри. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66772.

Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 01.10.2019. 
URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66772.

New European Interoperability Framework. URL: https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf.

Закон України «Про захист персональних даних». URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у 
зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/
ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.
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Наразі  триває розроблення законодавчих пропозицій у сфері захисту 
персональних даних. Зокрема, готується проєкт нової редакції Закону 
України «Про захист персональних даних»   з урахуванням вимог до захисту 
персональних даних у Регламенті. 

Удосконалення захисту персональних даних забезпечить їх належне 
використання і зберігання при здійсненні перевезень з використанням 
e-CMR.

4. Співпраця в межах Транспортної панелі Східного партнерства 
щодо розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Як вже зазначалося, Угода також передбачає співпрацю в рамках 
Східного партнерства. Так, План реалізації Угоди містить в собі наступне 
завдання: реалізація спільних заходів та проєктів у рамках Транспортної 
панелі Східного партнерства  з метою розвитку регіональної транспортної 
мережі, поєднаної з TEN-T.

Політика Транс’європейської транспортної мережі стосується 
впровадження та розвитку загальноєвропейської мережі залізничних 
ліній, доріг, внутрішніх водних шляхів, морських судноплавних шляхів, 
портів, аеропортів та залізничних терміналів. Кінцевою метою є усунення 
прогалин та технічних бар’єрів, а також посилення соціальної, економічної 
та територіальної згуртованості в ЄС.

Окремо слід зазначити, що політика TEN-T також підтримує застосування 
нових цифрових рішень до всіх видів транспорту.

У 2018 році на підставі рішення Європейської комісії     українські шляхи були 
включені до карт опорної мережі TEN-T.

У травні 2018 року КМУ схвалив Національну транспортну стратегію 
України на період до 2030 року (далі — Стратегія). Стратегія 
констатувала, що станом на травень 2018 року спостерігається низький 
рівень сумісності транспортної системи України з Транс’європейською 
транспортною мережею та загальне технологічне відставання.

У контексті e-CMR важливо додати, що план заходів з реалізації 
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року 
передбачає заходи, що сприятимуть забезпеченню міжнародних 
безпаперових транспортних операцій.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2015-2020. 
URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_final_0.pdf.

Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines 
for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA 
relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1315.

New Trans-European Network maps to improve connectivity with Eastern Partnership countries. URL: https://ec.europa.
eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-11-09-ten-t-maps-eastern-partnership_en?fbclid=IwAR0QO3EGz17
WpGkgpFzh4i4yLtrb3FiaipBmFpuSBA7nZ89G54yCcGpPsq8.

Постанова КМУ від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 
2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Постанова КМУ від 07.04.2021 № 321-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-
z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421.
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Положення   плану    реалізації   Національної   транспортної   стратегії 
України до 2030 року, які стосується безпаперової взаємодії

Впровадження інноваційних рішень під час проведення митних та інших 
контрольних процедур у разі здійснення перевезень, а також інтеграція 
систем обміну інформацією між прикордонною та митними службами та 
перевізниками для прискорення проходження процедур контролю

Найменування завдання

У плані інтеграції в TEN-T важливим кроком  для України стало приєднання до 
Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TRACEКA     (далі — Угода).

Угода застосовується під час мультимодальних перевезень вантажів 
між державами — учасницями Основної багатосторонньої угоди про 
міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа — Кавказ — Азія    
й під час транзиту через території цих країн.

ЗУ «Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1036-20#n2.

Основна багатостороння угода про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_022#Text.

Найменування заходу

Найменування заходу

Найменування заходу

Строк виконання

Строк виконання

Строк виконання

Очікуваний результат

Очікуваний результат

Очікуваний результат

1

2

3

впровадження спільного використання контролюючими органами 
електронних даних у пунктах пропуску через державний кордон для 
автомобільного сполучення

запровадження обміну попередньою інформацією про товари та 
транспортні засоби з країнами - членами ЄС

підготовка пропозицій щодо внесення змін до НПА для забезпечення 
переходу на безпаперовий супровід перевезень

2021

2022

2021

забезпечено спільне використання електронних даних у найбільших 
пунктах пропуску для автомобільного сполучення

укладено міжнародну Угоду

проведено аналіз та підготовку пропозицій щодо внесення змін до НПА 
для забезпечення переходу на безпаперовий супровід вантажних, 
мультимодальних перевезень, включаючи міжнародний напрямок 
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Вищезазначений вид перевезеннябазується на документі  
мультимодального перевезення, що являє собою документ, який 
видано у формі коносамента мультимодального перевезення, 
накладної мультимодального перевезення чи в будь-якій іншій законній 
формі та який підтверджує прийняття вантажу до перевезення, а 
також зобов’язання доставити вантаж відповідно до цього договору.

Отже, Угода має безпосереднє відношення до автомобільних 
вантажоперевезень, а тому питання використання накладної 
мультимодального перевезення має також враховуватися при реалізації 
e-CMR.

До того ж з метою імплементації положень Директиви 92/106/ЄЕС щодо 
спільних правил для окремих типів транспортування товарів  було 
розроблено проєкт ЗУ «Про мультимодальні перевезення» . Закон 
потрібен, зокрема, для  розвитку та вдосконалення мультимодальних 
перевезень. Станом на вересень 2021 року проєкт закону готується до 
другого читання. Повноцінна інтеграція у Транс’європейську 
транспортну мережу забезпечить участь українського бізнесу у 
транспортних коридорах ЄС, зокрема й у сфері мультимодальних 
перевезень та матиме важливе значення  при впровадженні e-CMR. 

Отже, загалом Україна вже має певний досвід участі у пілотних 
безпаперових операціях, однак для забезпечення повноцінної взаємодії 
з країнами ЄС необхідне виконання окремих завдань, особливо, це 
стосується імплементації Регламенту eIDAS.

З аналізу стану виконання запланованих заходів, які є важливими в 
контексті впровадження е-CMR, бачимо, що 4 завдання, які стосуються 
цифровізації в галузі транспорту, вантажоперевезень та електронної 
торгівлі, вже виконані. Інші 3 перебувають на етапі виконання або не 
виконані. Зауважимо, що строк виконання заходів щодо забезпечення 
сумісності електронних підписів сплине лише в грудні 2023 року.

Таким чином, українська сторона виконала більш ніж половину завдань. 
Однак, окремі положення, які мають важливе значення в контексті 
впровадження e-CMR, ще потребують реалізації. 

Council Directive COUNCIL DIRECTIVE 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for 
certain types of combined transport of goods between Member States. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31992L0106.

Проєкт Закону України про мультимодальні перевезення. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70239.
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Перелік необхідних  нормативних кроків для виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС в частині, що має відношення 
до e-CMR

Забезпечити взаємне 
визнання сертифікатів 
відкритих ключів шляхом 
укладення міжнародного 
договору. 

Прийняти закон про 
державні електронні 
інформаційні ресурси.

Внести зміни до Закону 
України «Про захист 
персональних даних» 
з метою приведення 
його у відповідність до 
законодавства ЄС.

Внесення змін до вказаного 
закону забезпечить захист 
персональних даних 
відповідно до вимог 
ЄС, зокрема і тих, що 
використовуються в процесі 
автомобільних перевезень 
відповідно до вимог ЄС.

Прийняття закону надасть 
можливість забезпечити 
функціонування українських 
електронних ресурсів в єдиній 
інтероперабельній системі  
публічних електронних реєстрів 
ЄС.  

Бізнес отримає можливість 
укладати міждержавні 
контракти за допомогою 
взаємовизнаних електронних 
підписів, перевіряти електронні 
підписи, створені іноземцями, 
та підписувати інші електронні 
документи.

Мінцифри
Мін’юст
Адміністрація 
Держспецзв’язку
Мінекономіки
Мінфін

Мінцифри 
Мінекономіки
Адміністрація 
Держспецзв’язку
Мін’юст

Уповноважений 
ВРУ з прав людини 
(за згодою)
Мін’юст
Мінфін
Мінекономіки
МВС

Положення що потребує 
реалізації 

Користь від 
впровадження

Відповідальні за 
прийняття змін
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Серед виконаних завдань по нормативному наближенню України до 
стандартів ЄС за Угодою про асоціацію слід відзначити наступні: 

Враховуючи євроінтеграційний курс, держава має продовжувати 
рухатися в напрямку імплементації прийнятих Євросоюзом положень, 
зокрема в галузі вантажних перевезень. У цьому плані варто сказати, 
що План заходів з виконання Угоди про асоціацію не містить положень 
по імплементації Регламенту про електронну інформацію у вантажних 
перевезеннях (eFTI), який своєю чергою є важливою передумовою 
впровадження e-CMR.

затвердження Концепції  розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки, яка передбачала 
заходи, спрямовані на забезпечення сумісності електронних 
підписів та забезпечення транскордонної електронної 
ідентифікації;

прийняття ЗУ «Про електронні комунікації», який набере 
чинності з січня 2022 року, та ЗУ «Про електронну комерцію», 
який дозволив імплементувати у національне законодавство 
Директиву  2000/31/ЄС  (Директива про електронну 
комерцію). Останній, своєю чергою, визначає порядок 
укладення електронного договору з використанням ЕЦП;

прийняття постанови КМУ, яка визначає механізм взаємного 
визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих 
ключів, електронних підписів. Це стало важливою 
передумовою для спільного використання та пілотування 
проєктів;

приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних 
перевезень TРACEКA та розробка проєкту ЗУ «Про 
мультимодальні перевезення».

Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
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Питання необхідності впровадження електронних 
технологій у вантажних перевезеннях ще більше 
актуалізувалося у зв’язку із пандемією COVID-19. Так, 
у звіті ООН наголошує на необхідності впровадження 
e-CMR задля полегшення транскордонного руху 
вантажів та зменшення ризиків у зв’язку з пандемією 
COVID-19 для працівників сфери транспорту  . Такі 
цифрові інструменти дозволяють безконтактно 
обмінюватися інформацією про вантаж під 
час транзитних чи міждержавних перевезень. 
Впровадження платформи e-CMR є кроком до 
стійкості проти пандемії   .

Формат єдиного документа для транзитних 
перевезень визначений у Конвенції про договір 
міжнародного автомобільного перевезення вантажів 
(надалі — КДПВ)  . Україна є однією з держав, що 
приєдналася до цього договору. За даними ООН, 
договір єднає 58 держав, переважно розташованих у 
Європі, Центральній Азії, Близькому Сході   .

Автор розділу — Віталій Набок.

Shared responsibility, global solidarity: responding to the socio-economic impacts of 
Covid-19. URL: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-
Economic-Impact-of-Covid19.pdf. 

ECE/TRANS: Taking stock of the resilience of the inland transport sector to pandemics 
and international emergency situations – the way ahead. URL: https://unece.org/
sites/default/files/2021-07/ECE-TRANS-WP5-2020-10r1e.pdf. 

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 
(КДПВ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_234#Text.

UNTC: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
(CMR). URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en. 
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Держави європейської частини світу уже розпочали «цифрові перегони» 
у пошуках оптимального рішення задля взаємодії. Зокрема, в одному із 
документів ЄС згадує про плани зробити електронні міжнародні накладні 
обов’язковими до використання до 2026 року   .

Сама ж Конвенція застосовується сторонами у договорах, де:

КДПВ закріпила також вимоги до основного документа перевезень — 
міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR).

CMR потрібна сторонам, аби підтвердити факт прийому-передачі вантажу. 
Крім того, вона засвідчує легальність самого перевезення.

Документ за КДПВ необхідно складати як мінімум у трьох примірниках: 

Конкретна форма CMR не визначена КДПВ, угода лише надає 
обов’язкові та факультативні дані, які мають бути вказані у документі. 
Зазвичай у перевезеннях послуговуються зразком Міжнародного союзу
автомобільного транспорту (IRU)   .

European Comission: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight 
transport information. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0279. 

місце завантаження і місце, передбачене для доставки, знаходяться 
у двох різних країнах;

хоча б одна з них є договірною країною.

для вантажовідправника1

2

3 необхідний самому перевізникові вантажу

супроводжує вантаж та передається вантажоодержувачу
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IRU CMR Model 2007. URL: https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-cmr-model-2007.
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Відтак, протокол вагомий як для держав, так і для приватного бізнесу, 
оскільки не лише створює правовий фундамент для міжнародних 
перевезень вантажів автомобільним транспортом, а і закріплює форму 
угоди між сторонами у перевезенні вантажу. 

Десять років тому (5 червня 2011 року) для перших 11 держав-підписантів 
набрав чинності Додатковий протокол до Конвенції про договір 
міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про
електронну накладну   .

Станом на вересень 2021 р., до цього документу доєдналося 29 держав. 05 
липня 2020 року набрав чинності закон, за яким Україна приєдналася до 
Додаткового протоколу про електронну накладну в рамках КДПВ. 

Додатковий протокол дозволяє оформлювати у вигляді електронного 
повідомлення накладну, вимогу, декларацію, інструкцію, запит, 
застереження чи інше повідомлення, пов’язане з виконанням умов 
договору перевезення, до якого застосовується Конвенція.

Крім того, у 2017 році у рамках проєкту Центру Організації Об’єднаних 
Націй зі спрощення процедур торгівлі та електронних ділових операцій 
була розроблена специфікація вимог ведення ділових операцій, структура 
ключових компонентів електронної накладної та стандарт повідомлень 
формату XML. Так з’явився перший і безкоштовний до використання формат 
передачі повідомлень для майбутніх систем, дійсний і донині   .

Перших практичних результатів у впровадженні електронної накладної 
досягли у 2017 році – Іспанія та Франція здійснили транскордонне 
перевезення вантажу з використанням е-CMR   .

Поїздка відбувалася 19-20 січня з електронною накладною, створеною у 
системі Trans-Follow Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU) 
спільно з Іспанською міжнародною асоціацією автомобільних перевізників 
(ASTIC) та FTNR, її французьким відповідником. Поїздка стала результатом 
міжнародних домовленостей по використанню, сумісності систем e-CMR.

United Nations Treaty Collection. 
URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11-b&chapter=11&clang=_en. 

Електронне повідомлення — інформація, яка генерується, надсилається, приймається або зберігається 
електронним, оптичним, цифровим або подібним способом, з тим, що передана інформація є доступною для 
її подальшого використання. 

UN/CEFACT  —  BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION (BRS) e-CMR. URL: https://unece.org/trade/uncefact/brs. 

IRU: First ever border crossing to use e-CMR electronic consignment note. 
URL: https://www.iru.org/resources/newsroom/first-ever-border-crossing-use-e-cmr-electronic-consignment-note. 
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Усі умови поїздки, особливості вантажу, що перевозиться, заносяться в 
електронну систему відповідно до вимог, визначених у статті 6 КДПВ. 

Крім того, різні наявні цифрові платформи е-CMR пропонують додаткову 
інформацію, до якої можемо віднести:

інформацію, зазначену у пунктах a-g частини 2 статті 6 КДПВ,

відомості про маршрути, температуру, кроки, що вживаються         
у разі перевезення швидкопсувних товарів (ст. 18.4),

використання відкритих безтентових транспортних засобів             
(ст. 17.4, а), 

підпадання під певну юрисдикцію або арбітраж (ст. 33),

дозвіл на використання залізниці чи поромів при перевезенні 
(ст. 2),

участь субпідрядних перевізників (ст. 3).



На відміну від КДПВ, Додатковий протокол у ст. 5 вимагає для використання 
e-CMR погодження сторін щодо процедур функціонування електронної 
накладної та гарантій цілісності даних, викладених у ній.

Ще однією перешкодою до використання е-CMR є імплементація 
Додаткового протоколу не всіма державами ЄС. Відтак перевезення 
між двома країнами, що імплементували Додатковий протокол, не може 
відбуватися територією третьої країни, яка його не імплементувала. Проте, 
з погляду на ст. 1 КДПВ, застосування накладної CMR можливе у тому разі, 
коли перевезення здійснюється між двома країнами, з яких хоча б одна є 
договірною країною КДПВ. Відтак виходом із ситуації по перевезенню через 
третю країну, що не є стороною Додаткового протоколу, є наявність у водія 
(перевізника) одного роздрукованого екземпляра електронної накладної і 
його пред’явлення за місцем запиту.

У підсумку, аби e-CMR була застосована у перевезенні, одна з держав 
(відправлення чи отримання вантажу) має бути договірною стороною 
e-CMR, а сама електронна накладна має містити згадку про те, що цей 
договір регулюється КДПВ та Додатковим протоколом. Ця згадка має 
бути, зважаючи на добровільність використання договірними сторонами 
документу, визначеного цими міжнародними договорами. Відтак за 
підписаного Додаткового протоколу будь-якою з держав, всередині такої 
не міститься обов’язку використовувати у перевезеннях виключно 
електронну накладну.
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3.1. Аутентифікація e-CMR

Стаття 3 Додаткового протоколу містить згадку про 
порядок встановлення автентичності (справжності) 
електронної накладної. За договором перевезення 
справжність встановлюється сторонами надійним 
електронним підписом.
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54 Електронним підпис, за Додатковим протоколом, вважається таким, коли:

Також справжність електронної накладної може підтверджуватися 
будь-яким іншим методом перевірки, що дозволений законодавством 
країни, де була видана електронна накладна. Відтак при розробці 
платформи e-CMR необхідно враховувати регіональне законодавство про 
електронну ідентифікацію та електронні транзакції    .

Це може бути релевантним щодо Регламенту ЄС № 910/2014 EiDAS (про електронну ідентифікацію та 
електронні довірчі послуги) та Протоколу Євразійського економічного союзу про інформаційні та 
комунікаційні технології та інформаційну взаємодію, з поміж інших актів.

однозначно пов’язаний з підписантом;

дозволяє ідентифікувати підписанта;

створюється з використанням засобів, які підписант може зберігати 
під його особистим контролем;

пов’язаний з даними, до яких він відноситься, таким чином, що будь-
яка подальша зміна даних може бути виявлена.
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3.2. Умови для створення електронної 
накладної. Регламент eFTI.

Електронна накладна має містити ті ж самі дані, що 
і визначені КДПВ. Процедура, що використовується 
для видачі електронної накладної, забезпечує 
цілісність відомостей, що містяться в ній, з моменту, 
коли вона вперше була створена в остаточному 
вигляді. Цілісність забезпечується тоді, коли відомості 
залишаються повними та незмінними, без будь-якого 
додавання або змін, що виникають у ході звичайної 
передачі, зберігання чи зображення.
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Крім того, при внесенні змін та доповнень до інформації щодо електронної 
накладної має надаватися можливість виявити подібне доповнення або 
зміну до електронної накладної та зберегти в ній первинні відомості.

Та слід розуміти, що, наприклад, електронна інформація, яка 
використовується у межах однієї платформи, не завжди може бути 
співсумісною (інтероперабельною) з наборами інформації на іншій 
платформі. Або ж національні органи держав мають більш жорсткі вимоги 
по наданню інформації про перевезення під час перевірки, чи у той спосіб, 
який не враховує використання платформи e-CMR.

Задля усунення таких бар’єрів було прийняте рішення Єврокомісії 
та Європарламенту щодо Регламенту про електронну інформацію 
у вантажних перевезеннях (eFTI)  .   Регламент в цілому необхідний для 
надання можливості ширшому використанню цифрових технологій та 
покликаний:

           усунути бар’єри для безперебійного функціонування єдиного ринку;

           модернізувати економіку;

           збільшити ефективність транспортного сектору.

Виділили основні нововведення цього Регламенту:

Механізм передачі інформації щодо вантажного перевезення

Інформація надається з даних платформи eFTI. За можливості таку 
інформацію надає сертифікований постачальник послуг  —  установа, що 
співпрацює з бізнесами для обробки такої інформації. Або ж інформацію 
про перевезення може надавати економічний оператор бізнесу. 
Інформація надається у машиночитному форматі та є постійно доступною 
на платформі. Економічний оператор має унікальне посилання, що 
надається компетентному органу для перевірки інформації за перевезенням.
Важливо, що надання такої інформації має відбуватися лише за наявності 
підстав для здійснення перевірки відомостей. Усі дії з даними від внесення 
до архівації фіксуються автоматично окремими записами в електронному 
журналі.

Якими будуть вимоги по інформації щодо перевезення?

Інформацію  слід передавати у машиночитному форматі (HRF). Більш 
конкретні вимоги міститимуться у єдиних специфікаціях до даних. 
Специфікації будуть єдиними для усіх держав-членів ЄС, а це означає,  що 

Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight 
transport information (Text with EEA relevance). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1599226383488&uri=CELEX:32020R1056.
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й інформація про перевезення буде мати універсальний характер та 
сприятиме утворенню єдиного набору даних між усіма державами ЄС. 
Ухвалення специфікацій має відбутися не пізніше, ніж 23 лютого 2023 року.

Утворення національних платформ eFTI

Платформи eFTI стануть цифровими середовищами для внесення, обробки, 
перегляду та архівації інформації про вантажні перевезення. Уся обробка 
даних належним чином буде реєструватися в журналах операцій, щоб 
дозволити, як мінімум, ідентифікувати кожну окрему операцію обробки, 
фізичну або юридичну особу, яка здійснила операцію, та послідовність 
операцій щодо кожного окремого елемента даних.

Таким чином, Регламент дозволить розв’язати питання з сумісністю 
електронних даних та забезпечить їх електронний обмін. В ЄС підрахували, 
що впровадження Регламенту заощадить 20-27 млрд євро коштів для 
бізнесу у період із 2018-2040 років.

Також Регламент розв’язує питання, яке підіймалося у консультаціях 
серед суб’єктів малого, середнього підприємництва та великого бізнесу 
країн ЄС на етапі дослідження проблеми. Так, більшість (понад 90%) з 
265 респондентів малого, середнього підприємництва, які брали участь в 
опитуванні, та 88 зі 100 респондентів на відкритих публічних консультаціях, 
зазначили значні або принаймні деякі очікувані вигоди від використання 
електронного обміну інформацією   .

90% приватних компаній та асоціацій-респондентів зазначили, що 
органи держав-членів не приймають електронні транспортні документи/
інформацію, що є для них наразі значною перепоною у переході на 
електронні міжнародні накладні   .

Щодо невеликих компаній, опитування виявило, що основною причиною 
невикористання електронних транспортних документів було те, що їхні 
клієнти та ділові партнери не використовують транспортні документи в 
електронному форматі. Наступна причина  —  відсутність інформації щодо 
того, чи приймуть такі документи компетентні органи влади.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic freight transport 
information. COM/2018/279 final — 2018/0140 (COD). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0279. 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic freight transport 
information. COM/2018/279 final — 2018/0140 (COD). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0279.
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РОЗДІЛ 4

Імплементація митного 
законодавства ЄС 
відповідно до Угоди 
про асоціацію. 
Транзитні перевезення

Товарно-транспортна накладна є важливим 
джерелом інформації для митних органів. Адже 
саме завдяки їй можна отримати інформацію про 
транспортну операцію та перевірити легальність 
переміщення товарів. 

Митний контроль у країнах ЄС все більше 
цифровізується і використання електронних 
документів є важливою складовою цього процесу. 
Відповідно, вантажні перевезення з використанням 
електронної накладної вимагають гармонізації з 
митним законодавством ЄС.

Автор розділу — Вячеслав Курило.62
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На сьогодні основним НПА, який регулює, зокрема, питання митного 
контролю     в Україні є Митний кодекс (далі — МКУ).

Важливо, що згідно з вищезазначеним документом, впровадження, зокрема, 
інформаційних систем має здійснюватися відповідно до міжнародних 
стандартів. Адже для забезпечення міждержавних перевезень мають 
діяти сумісні платформи з можливістю обмінюватися даними між митними 
органами.

У контексті можливості використання e-CMR слід зазначити, що чинним МКУ 
передбачено, що документи, які подаються митним органам оформлені на 
паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову 
юридичну силу. Натомість подання в електронному вигляді міжнародних 
документів фактично неможливе, оскільки валідація електронних підписів 
інших держав станом на жовтень 2021 не підтримується.

Порядок пропуску через державний кордон осіб, автомобільних 
транспортних засобів перевізників і товарів, здійснення митних 
формальностей регулюється постановою КМУ   .

У постанові визначено, що для здійснення митного контролю 
автомобільних транспортних засобів і товарів мають бути подані такі 
документи (паперові чи електронні) про ці товари чи автомобілі, які були 
б достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про їх 
пропуск через митний кордон України.

Відповідно, чинне законодавство передбачає можливість використання, 
зокрема електронної товарно-транспортної накладної, засвідченої 
електронним цифровим підписом.

Однак, як вже згадувалося вище, для впровадження сумісної з 
ЄС електронної товарно-транспортної накладної та здійснення 
транскордонних перевезень важливим є процес унормування митних 
процедур з нормативно-правовою базою ЄС та забезпечення спільного 
обміну інформацією.

У травні 2020 року КМУ затвердив план заходів з реформування та 
розвитку системи органів, що реалізують митну політику   . Серед завдань 
плану одним з ключових є виконання Угоди про асоціацію в частині 
наближення до митного законодавства ЄС.

Митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, 
законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених 
у встановленому законом порядку.

Постанова КМУ від 21.05.2012 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text.

Розпорядження КМУ від 13.05.2020 № 569-р «Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування 
системи органів, що реалізують державну митну політику». 
URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2020-%D1%80#Text.
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Додаток XV до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного 
кодексу Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13#Text. 

Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987_012#Text. 

Конвенція про процедуру спільного транзиту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-87#Text.
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Для оцінки рівня імплементації митного законодавства ЄС було 
проаналізовано Угоду про асоціацію, зокрема ряд зобов’язань, які 
стосуються митного контролю.

Угода передбачає, що Україна та ЄС мають вживати подальших заходів, 
спрямованих на скорочення, спрощення і стандартизацію даних і 
документації, що вимагаються митницею та іншими органами.

У рамках митного співробітництва Україна та ЄС домовилися про:

Впровадження e-CMR сприятиме виконанню положень, які визначені в 
Угоді, адже це дасть змогу скоротити витрати на перевезення та спростити 
митні процедури.  

Угода передбачає, що поступове наближення до митного законодавства 
ЄС, здійснюється згідно з Додатком XV   до Угоди. Додаток же наводить 
перелік основних НПА ЄС, до яких має привести власне митне 
законодавство українська сторона. 

Основними актами ЄС на основі яких має здійснюватися імплементація 
змін митного законодавства є:

обмін інформацією;

розроблення спільних ініціатив щодо імпортних, експортних та 
транзитних процедур;

співпрацю з питань автоматизації митних та інших торговельних 
процедур;

співпрацю щодо проведення реформ в митних питаннях та сприяння 
торгівлі;

сприяння координації між усіма прикордонними агентствами як 
всередині, так і через кордони для полегшення процесу перетину 
кордонів.

Митний кодекс (ЄС) — Регламент (ЄС) N 450/2008 (скасований та 
замінений Регламентом (ЄС) N 952/2013)   ;

Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами   ;

Конвенції про процедуру спільного транзиту   .
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Угода також  містить в собі Протокол 2   про взаємну адміністративну 
допомогу в митних справах. Він передбачає обмін інформацією, яка 
може допомогти у забезпеченні правильного застосування митного 
законодавства.

Окремо слід сказати, що Угода містить важливі положення щодо транзиту. 
Так, сторони домовилися до поступової взаємодії їхніх транзитних митних 
систем з метою подальшої участі України в спільній транзитній системі 
відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Основним НПА, яким регулюються митні питання в ЄС, є Регламент                            
№ 952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу (далі — Кодекс). 
Він містить загальні положення та процедури, застосовні до товарів, 
переміщуваних на митну територію Союзу або за її межі.

Кодекс декларує, що весь обмін інформацією між митними органами країн 
ЄС, а також обмін інформацією між суб’єктами господарювання і митницею, 
і зберігання такої інформації має здійснюватися з використанням методів 
електронної обробки даних. Документом визначено перехідний період 
до 31 грудня 2021 року. До цього часу допускається використання засобів 
обміну та зберігання інформації, крім методів електронної обробки даних. 
Однак, у квітні 2019 року у Митний кодекс ЄС були внесені зміни  , якими 
було продовжено перехідний період, що дозволяє митним органам і 
суб’єктам господарювання продовжити користуватися перехідними 
домовленостями (наприклад, наявними ІТ-системами або паперовими 
угодами) для завершення незначної частини митних процедур, але не 
пізніше, ніж до 2025 р., коли буде встановлено нові або оновлені ІТ-системи 
для завершення цих процедур.

Отже, фактично до 2025 року в ЄС не буде впроваджено єдиної системи 
обміну митною інформацією в електронному вигляді, а тому, відповідно, 
Україна має час, щоб проаналізувати та імплементувати ті положення 
законодавства ЄС, завдяки яким надалі українська митниця також зможе 
обмінюватися інформацією з європейськими колегами. Вказана обставина 
беззаперечно відіграє важливу роль у здійсненні безпаперових вантажних 
перевезень.

Протокол 2 до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/01.2_Protocol_2.pdf. 

Regulation (EU) 2019/632 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation 
(EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques 
provided for in the Union Customs Code. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ
.L_.2019.111.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:111:TOC.
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Конкретні заходи і часові рамки для наближення законодавства України 
до законодавства ЄС у митній сфері визначені в Плані заходів з виконання 
Угоди про асоціацію, який передбачає в частині, що стосується митного 
контролю, понад 130 заходів. 
Відповідно до Звіту про виконання Угоди про асоціацію 2015-2020, 
українська сторона виконала 45% заходів, передбачених для митної галузі. 
Однак, частина і досі залишаються невиконаними.

З урахуванням предмету нашого дослідження, важливим завданням 
є приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 
товарами та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

У 2018 році було здійснено важливий крок для приведення транзитних 
процедур України у відповідність до умов Конвенції про процедуру 
спільного транзиту. ВРУ ухвалила ЗУ «Про внесення змін до Митного 
кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження 
механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних 
процедур при переміщенні товарів через митний кордон України».  

Документ, зокрема, був прийнятий з метою:

В основі Конвенції про процедуру спільного транзиту лежить Нова 
комп’ютеризована система транзиту (далі — NCTS), яка з’єднує митні служби 
в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмінюватися митними даними.

Таким чином, для приєднання до вищезазначеної Конвенції на митниці має 
бути впроваджена NCTS. У цьому питанні українська сторона станом на 
кінець 2021 року досягла значного прогресу. 

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2015-2020. 
URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_final_0.pdf.

Механізм «єдиного вікна» — механізм взаємодії декларантів з митними органами щодо переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість 
одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний вебпортал «Єдине 
вікно для міжнародної торгівлі» документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Створення належної законодавчої бази для запровадження 
та функціонування механізму «єдиного вікна» на кордоні. 

Скасування положень, які прямо або опосередковано 
вказують на необхідність подання паперового документа 
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним 
брокером, виданого одним державним органом іншому 
державному органу. 
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У 2019 році був прийнятий закон «Про режим спільного транзиту та 
запровадження національної електронної транзитної системи»  . Метою 
його прийняття є імплементація положень Конвенції про процедуру 
спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 
товарами відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС, та впровадження електронної транзитної 
системи   для електронного обміну даними між митними органами України 
при режимі спільного транзиту   .

Завдяки прийняттю вищевказаного закону держава отримала нормативну 
можливість у режимі реального часу обмінюватися митною інформацією з 35 
країнами європейського регіону   .

У листопаді 2020 року було розпочато пілотний проєкт із застосування NCTS 
у частині взаємодії митних органів та суб’єктів режиму при поміщенні товарів 
у режим спільного транзиту.

У квітні 2021 було оформлено першу декларацію у режимі спільного транзиту 
на національному рівні з застосуванням NCTS   .

Станом на вересень 2021 року було завершено формування нормативно-
правової бази, необхідної для запровадження усього функціоналу, 
передбаченого режимом спільного транзиту, а також створення технічних 
можливостей для його застосування. 

Після запуску системи у повному обсязі в національному масштабі, Україна 
має пройти так зване тестування на відповідність (Conformance Testing). 
Успішне проходження тестування є необхідною умовою для отримання 
Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції    . 

ЗУ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text.

Електронна транзитна система — електронна система, яку використовують для електронного обміну даними 
при режимі спільного транзиту, структурованими відповідно до стандартів електронних повідомлень, які 
використовуються при обміні даними між комп’ютерними системами в комп’ютеризованій транзитній системі, 
що застосовується договірними сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.

Режим спільного транзиту – різновид митного режиму транзиту, відповідно до якого товари переміщують під 
митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без 
будь-якого використання таких товарів з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, 
без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2015-2020. 
URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_final_0.pdf.

В Україні оформлено першу декларацію у режимі спільного транзиту на національному рівні із застосуванням 
NCTS. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-oformleno-pershu-deklaraciyu-u-rezhimi-spilnogo-tranzitu-
na-nacionalnomu-rivni-iz-zastosuvannyam-ncts.

«Виконання всіх складових, необхідних для вступу України до Конвенції про процедуру спільного транзиту у 2022 
році, відбувається за погодженим графіком та у співпраці з європейськими експертами». URL: http://surl.li/agast.
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Очікується, що Україна може розпочати процес приєднання до Конвенцій 
вже у першій половині 2022 року та надалі перейти до використання NCTS 
разом з усіма країнами-учасницями Конвенції (до кінця 2023 року)   .

Для перевізників товарів NCTS дає значні переваги. Насамперед один 
транзитний документ від митниці відправлення до митниці призначення 
дає економію у часі, зменшує вартість митних процедур та запобігає
порушенням митного законодавства.

NCTS у поєднанні з використанням e-CMR надасть можливість учасникам 
перевезень пришвидшити доставлення вантажу до кінцевого пункту 
призначення без використання паперу.

А тому спільна практична реалізація вищевказаних проєктів дозволить 
здійснювати обмін електронними даними з митницею, сформувати 
прозорі та зрозумілі правила транзитного переміщення товарів, сприяти 
зменшенню адміністративного навантаження, а відтак і зниженню витрат.

Необхідні  для  виконання положення  Угоди про асоціацію 
у частині імплементації митного законодавства, які мають 
відношення до e-CMR

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2015-2020. 
URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_ukr_final_0.pdf.

У 2018 році було розроблено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури 
ЄС/ЄАВТ#, яка містить в собі етапи, які необхідні для імплементації правил спільного транзиту, зокрема з 
використанням NCTS.

Завдання 

Приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та 
Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами  та
 ратифікувати їх.

Ефект

Забезпечить можливість переміщувати товари між країнами-учасницями 
Конвенцій.

Ефект

Забезпечить обмін митною інформацією з країнами учасниками 
Конвенцій.

Завдання 

Запровадити інформаційні технології обміну інформацією між митними 
службами сторін Конвенцій (NCTS).
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ВИСНОВКИ



Цифровізація транспортної сфери сьогодні є необхідним процесом, на що 
вказують міжнародні інституції. Так, ООН з початком пандемії закликала 
держави до переходу на e-CMR задля полегшення транскордонного руху 
вантажів та зменшення ризиків у зв’язку з пандемією COVID-19. Окремі 
країни також враховують вигоди від e-CMR, тому учасниками Додаткового 
протоколу про електронну накладну стали уже 29 держав. Україна також 
є серед підписантів цієї Угоди. 

З підписанням Додаткового протоколу Україна зробила важливий крок до 
спрощення взаємодії у міжнародних перевезеннях вантажів автомобільним 
вантажним транспортом для щонайменше 11,5 тисяч чинних ліцензіатів. 
Тенденції останніх років показали, що їхня кількість щороку зростатиме, а 
за кожним з них стоїть відповідна матеріально-технічна база, персонал, 
інші потужності. Завдяки перевізникам здійснюються міжнародні 
автомобільні перевезення вантажів з України та в Україну. Наразі, за 
відсутності єдиного цифрового рішення, вони вимушені використовувати 
паперові версії накладних. 

Вага перевезеного у міжнародних автоперевезеннях співвідноситься з 
вагою усіх вантажних перевезень автомобілями у межах 5-6%, що свідчить 
про внутрішню орієнтованість автомобільних вантажних перевезень. 
Найбільше у міжнародному сполученні за останні 2 роки перевозили 
харчових продуктів, меблів, деревини, металів і виробів з них, будівельних 
матеріалів.

За результатом аналізу проєктів e-CMR серед країн ЄС та Східного 
Партнерства було зроблено основний акцент саме на дослідженні 
проєктів, наявних в ЄС, оскільки країни Східного Партнерства переважно 
зупинилися на етапі прийняття Додаткового протоколу. Винятком є Білорусь 
з дещо більше сформованою нормативною базою для використання 
e-CMR.

e-CMR може заощаджувати кошти у порівнянні з обслуговуванням її 
паперового аналога. У результаті аналізу європейських локальних 
платформ та пілотних проєктів із використанням e-CMR встановили, що 
в середньому він є втричі економнішим у порівнянні з використанням 
паперового аналога. Крім того, Єврокомісія оцінила економічний ефект 
від впровадження e-CMR у 27 мільярдів євро заощаджень у період з 2018 
по 2040 роки.
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Аналіз європейських проєктів із застосуванням e-CMR дав змогу з’ясувати, 
що впровадження такої системи, дає можливість виокремити такі переваги у 
порівнянні із паперовим аналогом:

швидше

створення накладної;

адміністрування документу;

підписання учасниками перевезення;

надання компетентним органам для перевірки, чи 

підтвердження факту здійснення господарської 
операції.

дешевше

створення накладної;

передання для підпису;

архівування та зберігання документу.

зручніше

відстеження процесу перевезення у реальному часі;

отримання додаткової інформації за ходом 
перевезення (фото, відео);

надання за запитом контролюючих органів.

екологічніше
збереження дерев від вирубки для виготовлення CMR;

скорочення вуглецевого сліду від виробництва 
паперу та матеріалів для його заповнення.

безпечніше відтворення у документі дистанційно сформованого 
підпису задля обмеження прямих контактів.

Впровадження змін для утворення платформи e-CMR неможливо без 
законодавчо сформованої бази. Тому Україна є учасницею Конвенції про 
договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) та 
Додаткового протоколу про електронну накладну до неї.



Висновки
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Угода про асоціацію України та ЄС, додатки до неї містять положення, 
виконання яких є передумовою у формуванні системи e-CMR, зокрема 
в галузях транспортних послуг, електронної торгівлі, транспорту, 
електронних комунікацій, транскордонного та регіонального 
співробітництва, захисту персональних даних.

Угода здебільшого містить домовленості за напрямком цифровізації 
державних сервісів та послуг. Адаптація та імплементація законодавства 
ЄС в окремих сферах є підготовчою роботою для України на шляху до 
впровадження багатьох цифрових сервісів, в тому числі системи e-CMR.

З аналізу стану виконання запланованих заходів, які є важливими для 
запровадження системи е-CMR, встановили, що 4 завдання, які стосуються 
цифровізації в галузі транспорту, вантажоперевезень та електронної 
торгівлі вже реалізовані. Інші 3 перебувають на етапі виконання або 
не виконані. Хочемо зауважити, що строк виконання заходів щодо 
забезпечення сумісності електронних підписів сплине лише у грудні 2023 
року.

За останній час ЄС значно розширив нормативно-правову базу у питанні 
цифровізації, зокрема і міжнародних вантажних перевезень. Враховуючи 
євроінтеграційний курс, держава має продовжувати постійно рухатися 
в напрямку імплементації прийнятих Євросоюзом положень в галузі 
вантажних перевезень. У цьому плані варто сказати, що План заходів з 
виконання Угоди про асоціацію  не містить положень по імплементації  
Регламенту про електронну інформацію у вантажних перевезеннях (eFTI), 
який своєю чергою є важливою передумовою впровадження e-CMR. 

Низка держав уже розпочала «цифрові перегони» у сфері транспорту і 
Україні вкрай важливо стати у цьому процесі суб’єктом та творцем змін.



ПРОПОЗИЦІЇ



Аби створити дієздатну систему e-CMR, Україні загалом необхідно:

З цією метою були розроблені нижчеподані пропозиції.

Запустити системи документообігу міжнародної електронної 
товарно-транспортної накладної у промислову 
експлуатацію.

71

Налагодити взаємодію Мінінфраструктури та Мінцифри, 
сформувати робочу групу яка б координувала розробку 
та впровадженням системи;

Створити гармонізовану з ЄС нормативно-правову 
базу всередині країни для повноцінної підтримки 
функціонування міжнародної електронної товарно-
транспортної накладної;

Знайти принаймні 1 країну-партнера для реалізації 
сумісного проєкту-пілоту;

Розробити MVP-версію системи, яка повинна 
забезпечувати щонайменше: створення документу, 
підпис відповідальними особами, обмін між сторонами 
учасниками, та можливість перевірки документу під час 
руху компетентними органами;

Погодити застосування проєкту в межах країн-
тестувальників шляхом прийняття спільного документу;

Запустити пілотний проєкт з країною-партнером, та 
протестувати ключові функції MVP-версії;

Виявити та усунути недоліки MVP-версії (технічні, 
нормативні)



72

Пропозиції

Положення, що потребує реалізації Очікуваний ефект

Забезпечити взаємне визнання 
сертифікатів відкритих ключів шляхом 
укладення міжнародного договору. 

Прийняти закон про державні електронні 
інформаційні ресурси.

Внести зміни до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою 
приведення його у відповідність до 
законодавства ЄС.

Приєднатися до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту та Конвенції про 
спрощення формальностей у торгівлі 
товарами.

Запровадити інформаційні технології 
обміну інформацією між митними 
службами сторін Конвенцій (NCTS)

Бізнес отримає можливість укладати 
міждержавні контракти за допомогою 
взаємовизнаних електронних підписів, 
перевіряти електронні підписи, створені 
іноземцями, та підписувати інші 
електронні документи.

Українські державні електронні ресурси 
надалі можуть бути сумісними у єдиній 
системі публічних електронних реєстрів 
ЄС.

Захист персональних даних 
відповідно до вимог ЄС, зокрема і 
тих, що використовуються в процесі 
автомобільних перевезень.

Забезпечить можливість переміщення 
товарів між країнами-учасницями 
Конвенцій.

Митною інформацією щодо перевезення 
можна обмінюватися з країнами-
учасниками Конвенції про процедуру 
спільного транзиту.

Перелік необхідних нормативних кроків для виконання Угоди  
про асоціацію між Україною та ЄС, які є важливими для 
впровадження e-CMR

Пропозиція

Адресат: 

Зміст пропозиції: 

Очікуваний ефект:

 1

Кабінет Міністрів України, профільні центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), інші 
органи влади.

Виконати взяті зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС щодо цифровізації галузі 
транспорту, вантажоперевезень, електронної торгівлі, які є важливими для запровадження 
системи е-CMR.

Виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію формує нормативні та організаційні 
умови задля запровадження системи e-CMR, її окремих компонентів. Крім того, 
інкорпорація норм права ЄС у частинах, дотичних до функціонала майбутньої системи 
e-CMR робить більш доступними вантажні перевезення у європейські країни та 
навпаки, відкриваючи Україну як потенційний транзитний шлях транспортного коридору.
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Пропозиція

Адресат: 

Зміст пропозиції: 

 2

Кабінет Міністрів України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство цифрової 
трансформації України.  

На підставі положення статті 448 Угоди про асоціацію та акту права ЄС Regulation 
(EU) 2020/1056 внести зміни у План заходів з її виконання (затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 зі змінами)  шляхом доповнення 
новим пунктом по імплементації Регламенту про електронну інформацію у вантажних 
перевезеннях (eFTI).

Пропозиція

Адресат: 

Зміст пропозиції: 

Очікуваний ефект:

3

Міністерство інфраструктури України (Директорат цифрової інфраструктури на 
транспорті).

Розробити Дорожню карту з впровадження e-CMR в Україні, що базувалася б на планах 
ЄС у сфері цифровізації автомобільних вантажоперевезень.

Дорожня карта включає етапи впровадження системи, необхідні рішення, виконавців, 
терміни виконання етапів та практичний ефект від її впровадження. Карта є базою 
адвокації та зображатиме практичні наміри учасників процесу цифровізації 
автомобільних вантажоперевезень, а її виконання наблизить Україну до впровадження 
системи e-CMR.

Очікуваний ефект:

Як було встановлено у дослідженні, Регламент eFTI на сьогодні є чи не найважливішою 
умовою побудови системи e-CMR, який би дозволяв обмінюватися інформацією про 
перевезення у форматі B&A. Внесення Регламенту до переліку актів для імплементації 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 зі змінами) слугує 
основою для подальшого цифрового оновлення сфери транспорту.

Пропозиції
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Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне 
політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, 
свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось 
для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. 
Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. 
ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, 
їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних 
фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите 
суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності 
Фонд підтримав близько 20 тисяч проєктів, до реалізації яких долучилися понад 60 тисяч 
активістів та організацій України на суму понад 200 мільйонів доларів США.

Сайт: www.irf.ua 
Facebook: irf.ukraine 

Інститут аналітики та адвокації – недержавний аналітичний центр, 
створений у 2013 році задля розвитку громадянського суспільства в Україні. 
Його місією є підвищення потенціалу впливу неурядового сектору на 
процес формування і реалізації політик влади на регіональному та національному рівнях.

Сайт: iaa.org.ua
Facebook: iaaukraine.org 

http://www.irf.ua 
http://www.fb.com/irf.ukraine
 https://iaa.org.ua/ 
https://www.facebook.com/iaaukraine.org  
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