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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Палюх Дар’ї Олегівни «Механізми адміністрування митних 

ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності». 

Метою магістерської роботи є обґрунтування та розробка теоретико-

методологічних засад формування й реалізації механізмів адміністрування 

митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічній 

діяльності. 

У магістерській роботі виконано такі завдання: узагальнено засади 

державного регулювання у сфері адміністрування митних ризиків в системі 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; окреслено методи і 

форми державного контролю у сфері адміністрування митних ризиків в системі 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; досліджено 

нормативно-правовий та інституційний механізми державного регулювання у 

сфері адміністрування митних ризиків; проаналізовано закордонний досвід 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; виявлено 

можливості модернізації державної політики у сфері адміністрування митних 

ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

розроблено механізм оцінки ефективності та вдосконалення державного 

регулювання у сфері адміністрування митних ризиків. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості і 

доцільності використання результатів магістерської роботи у практичній 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування відносно 

процесів розробки ними державно-управлінських рішень щодо адміністрування 

митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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ВСТУП 

Ризик, як характерний атрибут суспільного буття, пов'язаний зі всіма 

сферами людської діяльності у процесі соціальної взаємодії та досягнення 

відповідних цілей, зокрема щодо забезпечення національних митних 

інтересів і безпеки держави. Оскільки сучасне суспільство є ризикогенним, а 

ризики супроводжують усі сфери суспільних відносин, зокрема сферу 

державного управління, акцентування уваги здійснюється на окремих 

опосередкованих ними аспектах даного феномену. Однак митний ризик і 

донині не отримав належної експлікації в контексті державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та залишається в науці і практиці 

державного управління свого роду «terra incognita».  

Під впливом та з урахуванням глобалізаційних тенденцій, інтеграційних 

процесів й актуалізованих у даному контексті безпекових викликів сьогодення, 

зовнішньоекономічна та митна політика перебувають у постійній динаміці, 

трансформації та адаптації під нові мінливі ринково-економічні умови, що 

обумовлює необхідність оптимізації механізмів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та визначає особливу актуальність наукових 

досліджень з питань пошуку шляхів удосконалення управлінської діяльності в 

публічному секторі на всіх етапах та рівнях митного адміністрування. 

Паралельно з динамічним розвитком технологій митного контролю 

ускладнюються і схеми вчинення митних правопорушень як, втім, і навпаки, 

оскільки ці процеси є взаємопов’язаними. Оскільки контроль із 

застосуванням системи управління ризиками може бути реалізований 

неавтоматизованим, автоматизованим і комбінованим способами із наданням 

переваги останнім двом, постає необхідність в удосконаленні відповідних 

механізмів, інструментів, методів і способів управління ризиками задля 

підвищення ефективності та забезпечення вибірковості митного контролю, 

заснованого на застосуванні системи управління ризиками. 

Попри наявність вже достатньо значної кількості науково-прикладних 

досліджень з питань управління ризиками та митного адміністрування, 
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вагома частина з яких належить Альгіну А.П., Бережнюку І.Г., Бернстайну 

П., Борисенко О.П., Брендак А.І., Буланій В.В., Віддоусону Д., Войцещуку 

А.Д., Геллерту Л., Грейнеру Е., Демченку С.С., Десятнюк О.М., Джумурат 

О.В., Дорді І.В., Драгану І.О., Івашковичу О.М., Івашовій Л.М., Кулик Г.Ю., 

Кунєву Ю.Д., Луману Н., Мікурії К., Найту К., Несторишену І.В., Останіну 

В.А., Павленко О.О., Пашку П.В., Пісному П.Я., Попелю С.А., Рудій Т.В., 

Терещенку С.С., Туржанському В.А., Холловею С., Ченцову В.В., Чижовичу 

В.А. та ін., постає необхідність в удосконаленні механізмів державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування.  

Також дипломна робота пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт 

Державного науково-дослідного інституту митної справи, а саме: 

– «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання 

ефективності митних процедур», ДР № 0114U002551 (довідки від 13.01.2015 

№ 7-1/1-59 та від 08.12.2015 № 7-1/1-623), під час реалізації якої автором 

запропоновано зміни до Митного кодексу України, що є основою для 

формування правових засад подальшого державного регулювання відносин у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі відповідно до стандартів 

ВМО, а також розроблено основні показники оцінки ефективності системи 

управління ризиками в контексті розроблення проекту наказу ДФС «Про 

затвердження методичних рекомендацій з оцінювання ефективності діяльності 

митниць при здійсненні митних процедур».  

– «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи 

попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів 

через митний кордон України», ДР № 0115U001188 (довідка від 08.12.2015 

№ 7-1/1-625), під час реалізації якої автором запропоновано зміни до Митного 

кодексу України та діючого Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, а 

також визначено основні організаційно-правові засади для запровадження 

таргетингу при переміщенні товарів і транспортних засобів та імплементації 

Cargo Targeting System в Україні, зокрема у контексті розроблення проекту 

наказу ДФС «Про організацію роботи з таргетингу».  
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Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних та 

прикладних положень щодо удосконалення механізмів адміністрування митних 

ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

– визначити природу та зміст митних ризиків у контексті державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

– удосконалити науково-теоретичні положення державного управління 

щодо визначення механізмів адміністрування митних ризиків; 

– узагальнити зарубіжний досвід формування механізмів ризик-

менеджменту в структурі митного адміністрування та регулювання; 

– визначити етапи розвитку та сучасний стан організаційно-правового 

забезпечення механізмів адміністрування митних ризиків;  

– визначити порівняльні характеристики інформаційних систем митного 

адміністрування та управління зовнішньоекономічною діяльністю; 

– удосконалити механізми забезпечення відомчого контролю в структурі 

державного регулювання та митного адміністрування; 

– визначити зміст системи управління ризиками, удосконалити механізми 

забезпечення вибірковості митного контролю та націлювання по ризиках; 

– удосконалити механізми оцінки ефективності системи управління 

ризиками та контролю із її застосуванням. 

Реалізація мети і завдань дослідження передбачає комплексне 

застосування загальнонаукових і спеціальних методів, у тому числі: аналізу, 

синтезу та узагальнення, що використовувались для дослідження та 

узагальнення науково-теоретичних засад ризик-менеджменту; історичного 

методу – для визначення природи ризику та генезису відповідних наукових 

знань; статистичних методів – для встановлення результатів та оцінки 

ефективності; компаративного аналізу та порівняльного правознавства – для 

вивчення закордонного досвіду, національних та міжнародних засад митного 

регулювання; структурно-функціонального аналізу, абстрактно-логічних 
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методів та методів моделювання – під час розробки та удосконалення окремих 

механізмів адміністрування митних ризиків. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні 

положення теорії державного управління, наукові дослідження вітчизняних та 

зарубіжних науковців і практиків у сфері митної справи та ризик-менеджменту. 

Нормативно-правова база дослідження включає національне законодавство та 

міжнародні конвенції, договори, стандарти, нормативні акти зарубіжних країн, 

союзів, міжнародних організацій, а також розроблені ними рекомендації. 

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел і додатків. Робота налічує 22 рисунків та 8 

таблиць. Список використаних джерел включає 140 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ 

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Експлікація ризику в контексті державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування 

Ризик, як характерний атрибут суспільного буття, обумовлює й 

обумовлюється всіма сферами людської діяльності у процесі суспільної 

взаємодії та досягнення відповідних цілей, зокрема щодо забезпечення 

національних митних інтересів і безпеки держави. Оскільки сучасне 

суспільство є ризикогенним, а ризики супроводжують усі сфери публічних 

відносин, у тому числі митно-правові, акцентування уваги здійснюється на 

окремих опосередкованих ними аспектах даного феномену. Однак митний 

ризик і донині не отримав належної експлікації в контексті державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування.  

«Якщо звернутись до вже усталених областей дослідження ризику й 

задатись питанням, про що власне йдеться, тобто про поняття ризику, 

«опинишся у тумані». Сама проблема виділення цього поняття ніде чітко не 

досліджена [68]. Розмаїття думок про сутність ризику пояснюється, зокрема 

поліаспектними характеристиками його природи, що покладаються в основу 

найрізноманітніших дефініцій, які характеризують відповідні аспекти і складові 

цього складного за своєю сутністю явища. 

Як зазначає професор Останін В.А.: «Вже перше залучення до розуміння 

ризику, розкриття його концепту, однозначного з'ясування обсягу цього 

поняття, тобто денотата, виявляє суперечливість теорії ризику як у вітчизняній 

науці, так і в західній школі ризикології. Це проявляється вже в тому, що сам по 

собі ризик є поняттям, яке відображає не реальність, яку можна безпосередньо 

побачити, відчути на дотик, а певну можливість, яку можна відчувати духовно, 
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інтуїтивно, не залучаючи органи чуття» [87, с. 10].  

На сьогодні подано сотні визначень цього поняття, написано десятки 

наукових монографій, але повного розуміння сутності ризику і досі немає [89]. 

Навіть в основоположних роботах проблема ніколи не осягається належним 

чином [68]. Феномен ризику супроводжує всю історію людства та характеризує 

природу багатьох суспільних процесів і явищ. Одначе, попри розповсюджене 

повсякденне апелювання цим поняттям і тривале використання в науці, різні 

інтерпретації в багатьох мовах світу, універсальне його визначення відсутнє 

[41]. Отже, вже центральна категорія ризикології закладає протиріччя в усю 

систему відповідного наукового знання. 

Найчастіше нові загрози не вдається визначити за допомогою звичних 

мовних та наукових термінів і понять. У цьому сенсі апеляція до поняття 

ризику дозволяє хоч якось осмислити відповідні процеси [41]. Вважається, що 

як історична категорія ризик виник ще у глибині віків – тоді, коли у людини 

тільки-но з’явилось почуття страху перед смертю [7, с. 22]. Перші спроби 

осмислення поняття «ризик» відносяться до ХІІІ століття та пов’язуються з 

поширенням азартних ігор, однак вперше осмислення закономірностей гри 

було здійснено лише у ХVІ столітті [16].  

Поняття «ризик» набуває актуальності із появою усвідомлення 

відповідальності за прийняті рішення. У Європі поняття «ризик» починає 

зустрічатись вже у середньовічних джерелах, його поширення пов’язується з 

початком книгодрукування, перш за все в Італії та Іспанії [68]. Оксфордський 

словник [219] відмічає, що слово «ризик» як схильність до винагороди або 

готовність до невдачі, першочергово на ниві комерції, з’явилось в Італії на 

початку XVII століття (risilorishio) та згодом мігрувало до Франції (risqué), 

звідки і потрапило у середині XVIII століття до письмових джерел Англії.   

Відтворюючи ретроспективу розвитку суспільної думки відносно 

усвідомлення природи та сутності ризику, можна дійти висновку, що ризик 

завжди виступав як результат конкретно-історичної взаємодії людини з 

навколишнім світом, у зв’язку з чим його розуміння як феномена людського 
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життя зумовлювалося специфікою світогляду відповідної історичної епохи [61]. 

Уявлення про долю, рок, фатум, які покладено в основу накопичення сучасного 

знання про ризик, поступово набували переосмислення і трансформації. 

Своє найбільше обґрунтування ризик отримав у предметній області 

пізнання економічної науки, філософії, соціології, політології та юриспруденції, 

однак в науці та практиці сучасного державного управління ризик все ще 

залишається свого роду «terra incognita». 

Генезис наукових знань про ризик розвивався поетапно, його 

багатоаспектністю зумовлений інтерес більшості областей пізнання. Первинно 

ризик потрапив до поля зору спеціальних розділів математики, логіки, 

статистики, юриспруденції, практики страхування, функціонування бірж тощо.  

У структурі сучасних знань про ризик можливо виокремити два 

взаємопов’язані рівня, які умовно визначаються як прикладний і теоретичний. 

Прикладний виступає результатом дослідження конкретних наук. Теоретичний 

– це результат дослідження сутності соціального ризику, а також специфіки 

діяльності та управління суспільними процесами в ситуації ризику та 

невизначеності [2, с. 4]. На сучасному етапі суспільного розвитку категорія 

«ризик», виступаючи предметом міждисциплінарних досліджень, набуває 

сьогодні статусу загальнонаукового та у змістовному сенсі репрезентується у 

своїй умовній універсальності. 

Зокрема, що стосується ризику в теорії державного управління, то тут 

також спостерігається виразна неоднозначність у розумінні суті та специфіки 

ризиків державно-управлінської діяльності, значний різнобій у підходах до їх 

класифікації. У результаті цього у посадових осіб органів державної влади 

виникають труднощі при виборі та застосуванні відповідних заходів впливу на 

ризики під час своєї службової діяльності. Тому реагування на ситуацію ризику 

у сфері державного управління досить часто буває несвоєчасним, а нерідко і 

неадекватним. Водночас осмислення сутності ризиків у державному управлінні 

неможливе без урахування його (державного управління) специфіки як 

особливої сфери діяльності [65, с. 32]. 
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Відзначаючи необхідність єдиного розуміння феномену ризику у 

суспільстві, яке є об’єктом державного управління, що створює передумови для 

ефективного виконання функцій держави посадовими особами органів 

державної влади, Кулик Г.Ю. приходить до такого висновку: «На основі 

проведеного аналізу специфіки ризиків у сфері державного управління можемо 

їх визначити як небезпеку настання негативних наслідків для суспільного 

розвитку у ході державно-управлінської діяльності, яка опосередковується 

службовою діяльністю посадових осіб органів державної влади» [65, с. 63]. 

Сучасний стан характеризується тим, що переважна частина робіт щодо 

оцінки, аналізу та управління ризиками відноситься до тієї чи іншої конкретної 

області. Спроби уніфікувати та відповідним чином описати різноманітні ризики 

ведуться давно, вони знайшли своє втілення, зокрема в міжнародних стандартах 

з ризик-менеджменту. Орлов О.І. та Пугач О.В. [86], визначаючи необхідність 

відповіді на фундаментальне питання: «Чи існує єдина теорія ризику або ж 

спостерігається лишень сукупність частково схожих окремих науково-

практичних дисциплін, присвячених оцінці, аналізу та управлінню ризиками у 

конкретних областях? Тобто єдина теорія ризику чи сукупність теорій 

ризиків?» – припускають, що єдина теорія ризику існує. 

На підтвердження існування єдиної теорії свідчить наявність загального 

корпусу підходів, понять і термінів, моделей, що дозволяє будувати базові 

основи теорій ризику в конкретних областях, що і визначає існування єдиної 

теорії ризику. Зміст цього загального корпусу і визначається змістом єдиної 

теорії ризику, виокремлення якої дозволяє одноманітно розвивати конкретні 

теорії [86]. Однак існування так званого «загального корпусу» доволі 

суперечливе, оскільки попри наявність стандартизуючих документів і донині 

відсутній єдиний усталений підхід навіть до визначення базового понятійно-

категорійного апарату.  

Неможливо стверджувати про відсутність наразі теорії ризиків. Така 

існує, проте вона не відповідає вимогам сучасної практики. Особливість її 

характеризується тим, що переважна більшість дослідників не заглиблюються в 
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сутність цього феномену та воліють критикуючи інших пропонувати власну 

штучну конструкцію даного поняття. Фактично всі ці визначення грішать 

серйозним недоліком методологічного характеру. Вони не складаються з 

необхідного набору атрибутивних властивостей. Втрата ж явищем своєї 

атрибутивної ознаки, на відміну від ознак випадкових, майже завжди означає 

зміну якості цього явища [89].  

Ризик є завжди керованим афектом у результаті здійснення певних 

попереджувальних заходів, направлених як на зниження самої величини 

небезпеки, так і ймовірності настання небажаних випадкових подій. Він лежить 

в області переживання оцінюваної небезпеки, у чому полягає відмінність 

ризику від страху. Одночасно ризик як переживання є протилежністю шансу як 

переживання можливого успіху, вигоди. Шанс одного учасника події, здатного 

формувати конфлікт інтересів, є ризиком для іншого [75, с. 15-24]. 

Існують не лише різні точки зору стосовно розуміння та змістовного 

наповнення поняття «ризик», а й різні підходи до оцінки його об’єктивних і 

суб’єктивних характеру та природи (рис. 1.1). Ряд авторів виходять з того, що 

«ризик» – категорія об’єктивна, яка дозволяє регулювати взаємовідносини між 

суб’єктами суспільної взаємодії, що виникають внаслідок реального втілення 

можливої небезпеки [2, с. 25]. При цьому ризик розглядається виключно з 

позиції можливого настання негативних наслідків. 

Представники суб’єктивної концепції ризику виходять з того, що ризик 

завжди носить суб’єктивний характер, оскільки виступає як оцінка особою 

вчинків, дій, як свідомий вибір з врахуванням можливих альтернатив. Оскільки 

ризик – це вибір варіанту поведінки з урахуванням загрози, небезпеки, 

можливих наслідків, то з кута зору даної концепції поява ризику завжди 

пов’язана з волею та свідомістю особи [2, с. 25]. 

На думку деяких авторів, ризику властиві як об’єктивна, так і суб’єктивна 

характеристики – дуалістична концепція. Об’єктивна виражає шкідливий вплив 

неконтрольованих випадкових подій, тоді як суб’єктивна заснована на 

заперечуванні або ігноруванні об’єктивного підходу до дійсності та виникає в 
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силу реалізації ризику [102] через особистісні якості. У зв’язку з тим, що ризик 

становить собою специфічну діяльність в умовах невизначеності та ситуації 

неминучого вибору, він також являє собою діалектичну єдність об’єктивного та 

суб’єктивного [45] і може розглядатись як об’єктивний корелят суб’єктивної 

невизначеності [34].  

На думку дослідника митної справи та обумовлених її здійсненням 

ризиків, Терещенка С.С. [166], сенс категорії «ризик» перш за все пов’язаний з 

особливими властивостями суб’єкта і об’єкта управління (людської діяльності), 

тому не існує й не може існувати єдиного тлумачення сенсу категорії «ризик», 

бо поява факторів невизначеності залежить від спрямування людської 

діяльності. Відповідно, загальнонаукова категорія «ризик» має отримати своє 

окреме тлумачення у контексті державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, оскільки цінність експлікації поняття вимірюється виключно тим, 

що це може дати науці як інноваційній платформі державного управління.   

Під час забезпечення управлінської діяльності необхідно вирішити два 

основних завдання: організація внутрішньої діяльності управлінського органу – 

суб’єкта управління та організація зовнішньої діяльності органу щодо 

керівництва об’єктами управління. Вирішення першого завдання фактично 

підпорядковане вирішенню другого [186, с. 31]. Тобто управління митними 

органами має бути направлене перш за все на забезпечення ефективного 

управління митною справою. Взаємозв’язок цих обопільно обумовлених задач 

означає і взаємозв’язок ризиків, які виникають у даному контексті [65, с. 89].  

Відносно митної справи виникнення конфлікту між митним органом, як 

інститутом державної влади, та зовнішнім середовищем визначається ризиками, 

пов’язаними [75, с. 37] з порушенням встановленого порядку здійснення 

митних процедур. Паралельно існують внутрішньо-системні – операційні 

ризики [75, с. 37], що виникають у процесі поточної управлінської діяльності, 

та бюрократичні ризики, які безпосередньо пов’язані з державним 

регулюванням та митним адмініструванням, наявністю додаткових обтяжуючих 

процедур тощо. Ці ризики, обумовлені конфліктністю інтересів, накладаючись 
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одне на одного, характеризують відповідний спектр небезпек, що мають 

враховуватись в управлінській діяльності (митному адмініструванні). 

Досліджуючи сутність ризику в публічному секторі, виділяємо два 

поняття – загальне і спеціальне. Ризик як загальне поняття – порушення 

встановленого порядку здійснення нормативно врегульованої діяльності, що 

посягає на суспільні цінності у відповідній сфері публічних відносин. Ризикам 

у митній галузі, відповідно, властива певна специфіка, що обумовлена сферою 

їх виникнення та реалізації й відповідними формами вираження, у зв’язку з чим 

їх переважно розкривають у контексті здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності й її складових та пов’язують з порушенням митного законодавства. 

Саме в даному розрізі митний ризик розглядається переважною більшістю 

дослідників (табл. 1.1.). 

Таблиця 1.1 
Наукові підходи до визначення змісту митних ризиків 

Автор Підхід (визначення/трактування) 

Бойко А.П. 
можливість неотримання/недоотримання митною системою належних 

до сплати митних платежів 
Войцещук 
А.Д. 

ймовірність недодержання законодавства України з питань митної справи  

Галько С.В., 
Терещенко 
С.С., 
Клян Ф.Г. 

ступінь ймовірності недотримання законодавства України, що 
стосується товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний 
кордон України 

Кулик Г.Ю. 
недотримання митного законодавства, що завдає шкоди інтересам 

держави та суспільства, захист яких є головним завданням митних органів 

Кунєв Ю.Д., 
Ващенко Л.В. 

ймовірно можлива небезпека втрат (збитків або шкоди) для 
суспільства (громадян), держави, торгівлі, промисловості під впливом загроз 
недотримання митного законодавства України та від реалізації 
неправильного рішення митними органами 

Морозов В.Г., 
Останін В.А., 
Рожков Ю.В. 

кон’юнкція небезпеки (потенційної можливості порушення митних 
правил) та вірогідності настання ризикової події, обумовленої наявністю 
даного порушення 

Морозова 
О.А. 

імовірність настання небажаної події, що виникає у процесі митного 
регулювання зовнішньої торгівлі та спричиняє втрати або ймовірність 
настання як сприятливих, так і небажаних подій, виникнення яких 
обумовлено законними та/або незаконними зовнішньоторговельними 
операціями, що призводять як до прибутку, так і до втрат 

Пашко П.В. 
кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки чи 

ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози з погляду 
усвідомленої можливості виникнення митної шкоди 
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Пісной П.Я. 
вірогідність реалізації певної митної загрози, із прогнозованим або не 

прогнозованим можливим збитком, а також її можливих наслідків у митній 
галузі  

Савунова Т.М. 

імовірність (загроза) недотримання учасниками ЗЕД і митними 
органами порядку здійснення операцій ЗЕД, що підлягають митному 
регулюванню, у результаті чого завдається збиток національній економіці у 
вигляді уповільнення процесу зовнішньої торгівлі (експортно-імпортного 
товаропотоку), недобору митних платежів до бюджету, втрати частини 
прибутку учасниками ЗЕД тощо 

Соловйова І.В. 
поєднання вірогідності порушення митного законодавства та його 

негативних наслідків 

Табаков О.В. 
можлива активізація протиправної поведінки у відповідній сфері, 

пов’язаної з порушенням митного законодавства 

Терещенко 
С.С. 

імовірність наявності контрабандних товарів або порушень митних 
правил під час здійснення процедур митного контролю та митного 
оформлення вантажів 

Федотов О.П. 
ймовірність недотримання або порушення норм митного 

законодавства та порядку ведення операцій зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктами господарювання, що завдає митної шкоди 

Хапілін С.А. 

невизначеність відносно досягнення цілей митного адміністрування в 
результаті впливу факторів, пов’язаних з переміщенням товарів і транспортних 
засобів через митний кордон, які проявляються у вигляді неповного 
надходження митних платежів у федеральний бюджет або інших втрат 

 

У митному ж законодавстві поняття «ризик» здебільшого 

використовується як характеристика порушення суб’єктами господарювання 

встановленого законом порядку переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон та визначається міжнародними і національними 

положеннями в загальнонауковому контексті, зокрема як певна потенційна 

ймовірність недотримання або порушення митного законодавства.  

Зокрема, ризик визначається у формі ймовірності недотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи [73, ч. 1 ст. 361]. 

Зазначене відповідає логіці та узгоджується з термінологічним апаратом 

Концепції створення, упровадження i розвитку системи аналізу та керування 

ризиками [115]. Подібні дефінітивні конструкції передбачені законодавством 

інших, у тому числі сусідніх, країн та їх об’єднань. 

Відповідно до положень Митного кодексу ЄС, ризик – вірогідність 

настання події, яка може виникнути під час ввезення, вивезення, транзиту, 

переміщення або кінцевого використання товарів, що переміщуються між 

митною територією Співтовариства і країнами або територіями за межами цієї 



 

21 
 

території, а також під час присутності товарів, що не мають статусу товарів 

Співтовариства, що може мати один з наступних наслідків: 

a) перешкода вірному застосуванню заходів, прийнятих на рівні 

Співтовариства або на національному рівні; 

b) порушення фінансових інтересів Співтовариства та його держав-

членів; 

c) виникнення загрози безпеці та захисту суспільства, громадян, здоров’ю 

людей, тварин або рослин, навколишньому середовищу або споживачам [222]. 

Виходячи з наведеного, можна стверджувати про відсутність у МК 

України нормативно закріпленого причинно-наслідкового зв’язку між подією 

(діянням), що обумовлює ризикову ситуацію, та визначеними за сферою впливу 

альтернативними наслідками, зокрема організаційно-правового, фінансово-

економічного, соціально-споживчого характеру тощо, чи їх сукупності у 

вигляді шкоди або збитків, а також не встановлення МК України напрямів 

переміщення та використання товарів, із якими пов’язується подія, яка 

негативно впливає на стан митної безпеки, що є цілком логічним, оскільки дане 

питання лежить в області регулювання саме митного законодавства. 

Суб’єктивна сторона такого порушення в якості однієї з ознак також 

відсутня, оскільки порушення вимог законодавства при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності може мати як ознаки адміністративного, так і 

ознаки кримінального правопорушення, а також може супроводжуватися 

притягненням до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності. Це питання регулюється нормами відповідних 

галузей національного законодавства. 

Ризики у митній сфері не завжди є усвідомленими. Це, зокрема 

пояснюється тим фактом, що прорахувати, спланувати, передбачити й 

відповідним чином проаналізувати та оцінити можливо далеко не всі життєві 

ситуації та «сценарії» розвитку подій, а тим більше виразити їх через кількісні 

показники, а митна шкода хоч і є наслідком реалізації митного ризику, однак не 

завжди є в наявності. Реалізація ризику може мати позитивні, негативні, а 
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також нульові результати, при цьому для кожного з суб’єктів вони можуть бути 

різні і навіть діаметрально протилежні. Тобто твердження про абсолютність 

причинно-наслідкового зв’язку між митним ризиком та шкодою може видатись 

дещо неоднозначним. 

Разом з тим, порушення норм національного митного законодавства може 

й не нести безпосередньої небезпеки чи загрози інтересам держави у вигляді 

прямих збитків чи шкоди. Проте сам факт такого правопорушення є посяганням 

на охоронювані законом суспільні відносини, що саме собою є фактором 

небезпеки для них. Такий фактор підлягає усуненню, зокрема на основі 

реалізації інституту юридичної відповідальності, яка виконує не лише 

репресивну функцію, а й правовідновлюючу, компенсаційну, превентивну, 

індикаторну функції тощо.   

Проведений колективом найавторитетніших вітчизняних практиків і 

дослідників в галузі державної митної справи аналіз наукових підходів до 

визначення поняття «митний ризик», в тому числі раніше запропонованого 

нами [47], дозволив стверджувати, що всі вони за своїм змістом значно відмінні 

одне від одного, хоча можна виділити декілька спільних ознак: 

- по-перше: у всіх можна виділити характерну особливість ризику – 

це небезпека, можливість невдачі, поразки, ймовірність або митний виклик; 

- по-друге: виникнення митної шкоди, збитку, що наноситься 

національній економіці; 

- по-третє: недодержання або порушення норм митного 

законодавства, а також норм інших галузей законодавства. 

За результатами зазначеного аналізу колектив авторів визначає митний 

ризик як вірогідність недодержання або порушення норм вітчизняного 

законодавства і порядку ведення операцій зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктами господарювання, що спричиняє виникнення митної шкоди [1, с. 73]. 

При цьому, на думку авторського колективу іншого дослідження, проведеного 

того ж року практично у тому ж складі науковців, поняття «митні ризики» – це 

кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки чи 
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ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози з погляду 

усвідомленої можливості виникнення митної шкоди [72, с. 33].  

Одночасно у даному дослідженні подається й інший підхід до тлумачення 

поняття митного ризику, згідно з яким «митний ризик» – це вірогідність 

реалізації певної митної загрози з прогнозованим або непрогнозованим 

можливим збитком, а також її можливих наслідків у митній галузі [72, с. 193]. 

Вочевидь дані підходи відображають позицію і належить авторству Пашка П.В. 

[101, 100] та Пісного П.Я. [103, 104] відповідно. Безумовно погоджуючись з 

визначеними висновками щодо властивих митному ризику ознак, на підставі 

розширеного аналізу додатково виокремлюємо ряд уточнюючих властивостей, 

через які досліджені нами підходи, в тому числі наведені вище (табл. 1.2), 

характеризують та розкривають зміст даної категорії: 

- недодержання або порушення норм митного законодавства, як 

правило, характеризується ймовірнісним характером; 

- митний ризик розглядається в контексті здійснення завдань 

уповноваженими суб’єктами контролю; 

- митний ризик визначається переважно в деструктивному контексті; 

- митні ризики обумовлюються та безпосередньо пов’язані зі 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання. 

Не ставлячи під сумнів обґрунтованість вище наведеного підходу [1], 

який знайшов своє відображення й у наступній тематичній монографії за 

загальною редакцією Бережнюка І.Г. [175], в роботі над якою нами було 

прийнято участь, вважаємо за необхідне дещо розширити й відповідним чином 

переосмислити змістовний контекст категорії «митний ризик», для експлікації 

якої виокремлюємо ряд специфічних ознак, які покладаємо в основу 

запропонованого авторського підходу до визначення спеціально-наукового 

поняття «митний ризик»:  

- митний ризик це загроза вчинення або допущення вчинення 

умисного або з необережності правопорушення, об’єктом якого є встановлений 

законом порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний 
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кордон; 

- митний ризик це порушення як норм митного, так і норм інших 

галузей міжнародного і національного законодавства, що регулюють пов’язані з 

митними правовідносини; 

- митний ризик це також/або порушення нормальних і безпечних 

умов функціонування митних органів як внаслідок вчинення протиправних дій, 

так і внаслідок інших обставин, не пов’язаних з порушенням нормативних 

приписів; 

- порушення (правопорушення) обумовлює небезпеки як для органів, 

уповноважених на здійснення державної митної справи, так і для інших 

державних і суспільних інститутів й інституцій; 

- умовність причинно-наслідкового зв’язку між митним ризиком та 

відповідними наслідками у вигляді шкоди, втрат, збитків тощо, в тому числі 

для держбюджету. 

Постає необхідність визначення змісту митних ризиків в контексті 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням 

наявності взаємообумовленого двовекторного зовнішнього та внутрішнього 

негативного впливу на охоронювані законом суспільні відносини у галузі 

державної митної справи, зокрема у частині дослідження впливу внутрішніх 

ризикогенних потенціалів митних органів – прямих детермінантів ризиків, 

безпосередньо пов’язаних з порушенням законодавства з питань державної 

митної справи під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

 

1.2. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності і митного адміністрування  

 

Унікальність митниці серед інших урядових відомств полягає в тому, що 

вона не є ані суто внутрішньою, ані міжнародною агенцією. Утримуючи 

рівновагу на міждержавних кордонах, вона не лише виражає суверенітет нації, 

а й забезпечує захист від зовнішніх загроз [152, с. 30] національним митним 
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інтересам і безпеці шляхом реалізації виваженої державної митної політики 

відповідно до сучасних принципів митного адміністрування та визначених 

стратегічних пріоритетів в галузі державної митної справи. 

Одним із завдань, які вирішуються в межах управління в митній системі, 

як елемента або підсистеми державного управління в цілому, є адміністрування 

митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Дана задача не є ізольованою, відокремленою від більшості інших 

функцій менеджменту. Постійна робота з попередження та мінімізації ризиків є 

невід’ємною складовою ефективного функціонування будь-якої організації, 

зокрема і держави, як її специфічної суспільно-правової форми, що реалізує 

свою правосуб’єктність через систему державного управління і регулювання. 

Практичне управління ризиками має допомагати особам, які приймають 

рішення, робити усвідомлений вибір, визначати пріоритети дій і проводити 

відмінності між альтернативними діями з метою належної та ефективної 

обробки ризиків. Чарівної формули, за допомогою якої завжди можна отримати 

правильні відповіді, не існує. Ризик-менеджмент – це образ роботи і мислення, 

через який можна отримати правильні відповіді на правильні питання. Ризик-

менеджмент вимагає визнання того факту, що при управлінні ризиками завжди 

існує ризик виникнення несприятливих ситуацій [224, с. 8]. 

Опосередковано можна вважати, що сенс категорії «управління» у митній 

справі розкривається шляхом надання тлумачень поняттям «митний контроль», 

«митні процедури», «митне оформлення» та інші. Окремі дослідники 

управлінських аспектів наведених понять [8] стверджують, що, наприклад, 

об’єктом управлінського впливу (управління) при здійсненні митних процедур 

є працівники митних органів, які здійснюють визначені законодавством 

операції під час здійснення митного контролю. Митні процедури, як сукупність 

певних операцій, здійснює посадова особа митного органу, при цьому лише 

вона приймає остаточне управлінське рішення щодо заявленого 

(декларованого) товару, тому посадова особа митного органу є безпосереднім 

суб’єктом управління [172, с. 22].  
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Суттю управління ризиками є систематичне застосування управлінських 

процедур і методів, які надають у розпорядження митних служб інформацію, 

необхідну для роботи з транспортними операціями або товарними партіями, які 

становлять певний ризик. «Отже, використання терміна «управління ризиками» 

у прямому його розумінні (управляти ризиками) виявляється не дуже 

коректним. Точніше його слід було би називати «управління ризиковими 

ситуаціями» – приходять до висновку доктори Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та 

інші автори відповідного дослідження [72, с. 33]. 

Ризик-менеджмент розглядається в науковому контексті виходячи з 

багатьох підходів. Та переважно він ототожнюється з певним організаційним 

процесом впливу на підконтрольні об’єкти задля подолання ризиків, а також 

мінімізації шкоди або збитків і таке інше. Проведене Джумурат О.В. 

дослідження, показало тенденцію до активного запровадження досягнень 

ризикології в практику державного управління. Наукові досягнення ризикології 

як напряму наукових досліджень поширюються в усіх сферах державного 

регулювання [38, с. 42]. 

Зазначаючи, що, власне, визначення категорії «ризикологія в митній 

справі» запропонував Бережнюк І.Г., Джумурат О.В. робить висновок: 

«Ризикологія в митній справі порівняно нова галузь досліджень, спрямована на 

вивчення чинників ризикованості певної фахової діяльності, розробляє 

технологічний і методичний інструментарій аналізу й оцінки ризиків в 

діяльності митних органів. Звідси предметом ризикології в митній сфері є 

митний ризик, який розглядається насамперед як різновид соціального-

економічного ризику» [38, с. 45].  

«Ризикологія в митній справі», за визначенням Бережнюка І.Г.: «напрям 

наукових досліджень щодо основних закономірностей, принципів та 

інструментарію виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком в 

сфері державної митної справи, який відображує характерні особливості 

сприйняття зацікавленими суб’єктами діяльності об’єктивно існуючих 

невизначеності, конфліктності, іманентно притаманних процесам 
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цілепокладання, оцінювання, управління об’єктами ризику, котрі обтяжені 

можливими загрозами та невикористаними можливостями» 11. 

Сьогодні поряд з домінуванням управлінської стратегії ризик-

менеджменту також обґрунтовується і право на реалізацію стратегії, 

орієнтованої на «шанс-менеджмент», в тому числі відносно митної справи. 

«Шанс-менеджмент» є таким же прийнятним для наукового та практичного 

обороту поняттям, як і «ризик-менеджмент». Більш того, індивіди орієнтуються 

на вдачу, на вигоду, оминаючи небезпеки, нейтралізуючи ризики та страхи. 

Якщо не враховувати, що вірогідність реалізації удачі одного учасника події з 

протилежними інтересами, є ймовірністю втрат для іншого, то зберігаються 

підстави і далі залишатись у сфері неефективного митного ризик-менеджменту 

[75, с. 18; 88; 89]. Такі підходи мають право на існування, однак вони не 

виходять за межі загальної теорії управління і ризик-менеджменту зокрема.  

Спираючись на свої знання, досвід та отримувану інформацію, митниці 

завжди застосовували процедури, спрямовані на виявлення протиправних дій, 

та прагнули тим самим знизити свої ризики [152, с. 90]. Неналежне врахування 

митних загроз призводить до негативних наслідків у вигляді незабезпечення 

національних митних інтересів і безпеки держави. Пасивному ставленню до 

ризику приходять на зміну активні цілеспрямовані методи управління з 

урахуванням ризику – ризик-менеджмент, кінцева мета якого має відповідати 

цільовим функціям і завданням митної системи, визначеним законодавством з 

питань державної митної справи. 

Як і будь-яка інша організація, митні відомства мають управляти 

ризиками, що виникають у процесі їх діяльності. Однак управління ризиком 

можливе лише за умови, коли джерело ризику доступне для впливу з боку 

керуючого суб’єкта.  

Аналіз підходів до ризик-менеджменту в митних адміністраціях – членах 

ВМО [202] виявив, що 83% охоплених дослідженням адміністрацій мають 

власні формальні визначення даного процесу. Такі визначення мають певні 

відмінності, однак їм властиві і певні спільні ознаки. Більшість з них 
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характеризується через систематичне здійснення процедур управління 

ризиками, зокрема ідентифікації, оцінки та їх постійного моніторингу з метою 

забезпечення ефективнішого і результативнішого виявлення ризиків та 

попередження порушень митного законодавства. 

Адміністрування митних ризиків вимагає від керівництва та 

співробітників розуміння характеру ризиків у відповідних областях, а також 

систематичного визначення, аналізу, оцінки, вжиття заходів, моніторингу та 

перевірки стану ризиків. Цей процес забезпечує точними та захищеними 

інструментами для надання допомоги у прийнятті рішень. Стратегії ризик-

менеджменту мають передбачати чіткі та досяжні цілі, засоби та критерії 

оцінки роботи. Тут задіяні багато аспектів: нормативні положення, наявність 

узгодженої стратегії, критерії для визначення областей підвищеного ризику, 

процес управління ризиками, прядок співпраці та внутрішньої взаємодії, 

відносини з громадськістю та торговельними колами, а також обладнання, 

оснащення та ступінь комп'ютеризації [200, с.154].  

Прийняття ризик-менеджменту в якості організаційної філософії 

забезпечує підвищення ефективності і дієвості процесів державного управління 

у цілому. Кожній митній адміністрації слід виробити свою політику ризик-

менеджменту з урахуванням своїх стратегічних цілей, завдань і відповідних 

планів [224, с. 9]. Декларація загальних намірів і керівних принципів діяльності 

з управління ризиками становлять політику ризик-менеджменту, яка, вочевидь, 

має бути невід’ємною частиною державної митної політики, спрямованої на 

захист митних інтересів і безпеки держави, регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та інтеграції України у світовий економічний простір. 

Адміністрування ризиків слід розглядати не у вигляді певного окремого, 

самостійного напряму роботи, а як невід'ємну частину митного адміністрування 

в цілому як системи адміністративно-управлінських методів, засобів, 

технологій і процедур здійснення державної митної справи відповідно до 

визначених пріоритетів державного управління в митній галузі та регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. У сучасних умовах адміністрування митних 
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ризиків має становити ретельно планований, послідовний і систематичний 

процес, головне завдання якого органічно вписується у загальну проблему 

ефективності функціонування митних органів.  

Кожна митна адміністрація, яка обирає прогресивний шлях здійснення 

митного контролю, заснованого на результатах аналізу та оцінки ризиків має 

приділяти увагу розвитку кожному з напрямків, оскільки, якщо хоч в одному з 

них будуть прогалини – це вплине на процес в цілому. Підхід щодо організації 

ризик-менеджменту, запропонований у Компендіумі з управління ризиками 

[224], може бути реалізованим на всіх стадіях митного контролю, зокрема 

безпосередньо в пунктах пропуску через митний кордон. Саме в цьому 

вбачається подальша перспектива, оскільки розбудова комплексної системи 

адміністрування митних ризиків є актуальним питанням сьогодення та 

визначеним пріоритетом державної митної політики. 

Якісний організаційний ризик-менеджмент виступає фундаментальною 

основою ефективної управлінської діяльності. Впровадження у практичну 

діяльність ризик-орієнтованого підходу та принципів комплексного ризик-

менеджменту забезпечує митні адміністрації засобами досягнення правильного 

балансу між спрощенням умов торгівлі та нормативним контролем у процесі 

реалізації правоохоронної та, на противагу їй, стимулюючої функцій. Сприяння 

законній торгівлі і контроль за її здійсненням не перебувають у конфлікті чи 

протиріччі [151], що забезпечує більш ефективне виконання митних процедур 

за рахунок їх розумного і виваженого поєднання та лімітування. 

Ризик-менеджмент сьогодні є ключовим елементом у досягненні 

поставлених цілей і завдань, у першу чергу забезпечення режиму законності, і 

отже, має стати невід'ємною частиною програми митного контролю в сучасній 

митній адміністрації [151]. Адміністрування митних ризиків передбачає 

наявність у розпорядженні достатніх ресурсів, які дозволяють відповідним 

чином впливати на ризик. При застосуванні ризик-менеджменту, як методу, 

який може бути пов'язаний з будь-яким видом діяльності, функцією або 

процесом для мінімізації потенційних втрат [226], необхідно знайти баланс між 
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витратами і вигодами, оскільки очевидно, що однакове ставлення до ризиків не 

є економічно ефективним. Необхідні критерії для прийняття рішення про те, що 

становить прийнятний або неприйнятний рівень ризику [151]. 

Прагнучи до забезпечення розумного балансу між регулятивним 

контролем і полегшенням торгівлі, митниця стикається з необхідністю 

одночасно управляти двома типами ризиків – потенційною нездатністю 

спростити умови зовнішньої торгівлі та можливим недотриманням митного 

законодавства [152; 234, с. 98]. Використання ризик-орієнтованого підходу в 

системі митного регулювання дозволяє збалансувати суперечливість функцій 

органів митного контролю [38, с. 164]. Зокрема, функція сприяння діяльності 

суб’єктів ЗЕД з позиції мінімізації податкового навантаження є конфліктною 

стосовно фіскальної функції, а в плані лібералізації митних процедур – 

суперечлива щодо правоохоронної функції [9]. Застосування принципів ризик-

менеджменту забезпечує засобами досягнення такого балансу. 

Враховуючи зазначене та виходячи з вище запропонованого підходу 

щодо змісту митних ризиків, визначаємо адміністрування митних ризиків як 

процес реалізації компетентними суб’єктами ризик-орієнтованої стратегії, 

пов'язаний із забезпеченням прийняття ефективних управлінських рішень, 

спрямованих на адекватне ступеню небезпек регулювання ризикової ситуації в 

галузі державної митної справи. Аналіз та управління ризиками в галузі 

державної митної справи забезпечується через відповідні механізми державного 

управління. Відповідно, постає необхідність щодо визначення змісту таких 

механізмів в системі державного регулювання ЗЕД та митного адміністрування. 

Механізм як такий, згідно зі словниковими трактуваннями, становить 

собою систему або внутрішній устрій, що визначають порядок якого-небудь 

виду діяльності або процесу [85]; систему функціонування чого-небудь, апарат 

якого-небудь виду діяльності [151]. Слово «механізм» (від гр. μηχανή mechané –

 машина) – система тіл, що призначена для перетворення одного або декількох 

тіл у потрібний рух інших тіл [44]. Воно також може бути визначене як 
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«знаряддя», призначене для забезпечення реалізації певного виду діяльності чи 

його окремого напрямку або процесу. 

Враховуючи зазначене, механізми державного управління, засновані на 

принципах митного ризик-менеджменту – механізми адміністрування митних 

ризиків, визначаємо як відповідним чином упорядковану сукупність елементів і 

системоутворюючих компонентів, об’єднаних внутрішніми та зовнішніми 

організаційно-правовими зв’язками, що у своїй єдності забезпечують 

адміністрування митних ризиків, тобто процес реалізації компетентними 

суб’єктами ризик-орієнтованої стратегії, пов'язаний із забезпеченням прийняття 

ефективних управлінських рішень, спрямованих на адекватне ступеню небезпек 

регулювання ризикової ситуації в галузі державної митної справи 

 

 

1.3. Зарубіжний досвід формування ризик-менеджменту в структурі 

митного адміністрування і регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

Забезпечення вірного застосування, неухильного дотримання й 

запобігання невиконанню митного законодавства – з однієї сторони та 

сприяння законній торгівлі – з іншої, обумовлює необхідність удосконалення 

системи державного управління у контексті інтеграції України до світового 

економічного простору, в тому числі у частині гармонізації національного 

митного законодавства й імплементації міжнародних норм і стандартів з питань 

митного ризик-менеджменту, а також позитивного досвіду і кращої світової 

практики, відповідним чином адаптованих під специфіку й особливості 

вітчизняної системи державного регулювання та митного адміністрування.   

Стрімка позитивна динаміка обсягів міжнародної торгівлі має характерну 

особливість – зростання рівня навантаження на митницю. Досвід багатьох країн 

показав, що навіть із збільшенням кількості співробітників неможливо 

впоратися зі зростаючим обсягом товаропотоків. Більше того, відповідно до 

міжнародних підходів, митні служби мають, з одного боку використовувати 
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захисні механізми щодо потрапляння в країну небезпечних товарів і тим самим 

діяти в інтересах усього населення, а з іншого – дотримуватися інтересів 

бізнесу, забезпечивши мінімізацію адміністративних бар’єрів [182, 10]. 

Використання абсолютно нових підходів до здійснення державної митної 

справи визначає необхідність впровадження сучасних механізмів 

адміністрування митних ризиків, що відповідає прийнятим Україною на себе 

міжнародним зобов’язанням та випливає з міжнародних стандартів і 

рекомендацій. Митне законодавство різних країн має суттєві відмінності, проте 

значною мірою загальні підходи та принципи митного регулювання є доволі 

схожими, оскільки всі митні адміністрації прагнуть уніфікувати національне 

законодавство з міжнародними нормами, стандартами і рамками задля 

забезпечення інтеграції до світового економічного простору. 

Основоположною теоретичною базою застосування ризик-менеджменту 

всіма провідними митними адміністраціями світу сьогодні визнаний 

міжнародний стандарт ISO 31000:2009 [205], розроблений за участі митних 

служб Австралії та Нової Зеландії. На сьогодні практично всі міжнародні 

стандарти у сфері застосування митного ризик-менеджменту засновані на 

багатолітньому досвіді роботи Австралійської Митної та Прикордонної служби 

(Australian Customs and Border Protection Service – ACBPS) та Митної служби 

Нової Зеландії (New Zealand Customs Service – NZCS), що робить їх прикладом 

одних з кращих у світі структур подібної компетенції. 

Управління ризиками в процесі діяльності ACBPS включає чітко 

визначені заходи, які при їх послідовній реалізації забезпечують оптимальний 

процес прийняття рішень шляхом поглибленого розуміння ризиків і їх впливу 

на зовнішньоторговельний обіг. Австралійський Уряд першим у світі в 1996 

році усвідомив важливість застосування системи управління ризиками на 

загальнодержавному рівні з метою спрощення та підвищення ефективності 

діяльності всіх державних структур, зокрема виявлення проблемних областей, 

їх оперативного усунення, а також недопущення подібних ситуацій в 

подальшому разом зі скороченням державних витрат на ці цілі [63]. 
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Безпосереднє застосування системи на окремих митних постах у 

Австралії стало реалізовуватись в 1994 році, однак використання всього 

потенціалу і потужностей системи почали впроваджувати в практику діяльності 

Служби в 1996 році. Необхідність практичного впровадження принципів 

митного ризик-менеджменту та детальний опис даного процесу (рис. 1.1), 

основою якого слугував австралійсько-новозеландський стандарт AS/NZS 4360 

[188], в подальшому включений до Рекомендацій з ризик-менеджменту ВМО 

[226] та інтегрований до глави 6 Кіотської конвенції, було визначено у рапорті 

Національного бюро аудиту [227]. 

 

 

Рис. 1.1. Процес ризик-менеджменту [205, 224] 

 
Усвідомлюючи необхідність переходу на нову філософію організації 

діяльності та зміщення акцентів від фізичних перевірок і конкретних операцій 

до управління ризиками та діяльності суб’єкта в цілому, було проведено 

реструктуризацію ключових для зовнішньоекономічної діяльності Австралії 
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областей господарювання, в цілях поглибленого аналізу кожної з яких на базі 

митної служби були створені Національні бізнес-центри, а також Бюро 

сприяння торгівлі, на яке було покладено здійснення координації розроблення, 

перегляду та аналізу показників ефективності національних стратегій та 

стандартів [50; 175, с. 243].  

Митна служба Нової Зеландії, виступаючи поряд з ACBPS 

співзасновником вищезазначених Стандартів, безумовно, є показовою з точки 

зору впровадження та розбудови механізмів митного ризик-менеджменту. До 

впровадження NZCS у 1981 році першої комп’ютерної системи CASPER процес 

митного оформлення вантажів займав до 10 днів і передбачав перевірку близько 

60 документів. Зазначена система автоматизації торговельного процесу, що 

стала платформою для впровадження принципів випадкового відбору та 

виявлення високо ризикових товарів, функціонувала 16 років після чого була 

виведена з експлуатації у зв’язку з високою вартістю її обслуговування та 

неможливістю адаптації під нові мінливі ринково-економічні умови. 

Зазначеними змінами було обумовлено впровадження у 1990 році 

Програми митної модернізації (CusMod Program), реалізація якої призвела не 

лише до впровадження новітніх інформаційних систем і технологій, а й 

обумовила встановлення пріоритетів з управління ризиками на національному 

рівні на основі державних пріоритетів щодо захисту й безпеки кордонів. 

Сьогодні ризик, з позиції NZCS, визначається з точки зору ймовірності: 

відсутня ймовірність, незначна ймовірність, ризик ймовірний, ризик значно 

ймовірний, практично визначений, а також наслідків його можливої реалізації: 

незначні, помірні, значні, тяжкі, дуже тяжкі. Така ймовірність підлягає 

кількісному та якісному обчисленню (оцінці) [50; 175, с. 244-245]. 

Управління ризиками становить логічний, системний метод, що 

ґрунтується на ідентифікації, аналізі, оцінці, усуненні, моніторингу та контролі 

ризиків й забезпечує зменшення втрат та збільшення вигод. Управління 

ризиками в митній галузі розглядається NZCS як певна культура, процеси, 

системи й структури, розбудова яких спрямована на управління потенційними 
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ризиками та їх несприятливими наслідками, та здійснюється з урахуванням 

встановлених на національному рівні пріоритетних напрямів функціонування 

NZCS: торгівля, подорожі, захист (безпека) та збори, а також визначення 

об’єктами контролю: осіб, товарів і транспортних засобів [220, 215-217].  

У структурі NZCS функції з оцінки, встановлення пріоритетів та 

розроблення рекомендацій з усунення ризиків здійснює спеціальна 

розвідувальна група, відповідальна за оцінку, встановлення пріоритетів та 

розроблення рекомендацій з усунення виявлених ризиків. Функціонування 

групи засновується на фундаментальному принципі: ті, хто оцінюють ризик, не 

повинні здійснювати управління ним. Оцінку загроз та визначення ризиків, 

пов’язаних з кордоном, здійснює створений у 2010-2011 роках Integrated 

Targeting and Operations Centre (ITOC), що відповідає за розподіл ресурсів, 

спрямованих на забезпечення ефективності даного процесу. Вся інформація 

стосовно окремих осіб, товарів і транспортних засобів, що становлять ризик, 

акумулюється в ITOC в цілях планування, ініціювання та координації 

відповідних заходів реагування на операційному рівні.   

Одним з найважливіших напрямів розвитку NZCS є розбудова Єдиної 

системи управління кордонами (Joint Border Management System – JBMS) з 

метою заміни застарілих та обмежених систем, що використовуються різними 

відомствами, а також забезпечення міжвідомчого підходу до оцінки та 

визначення ризиків, пов’язаних з кордоном. JBMS становить собою систему 

забезпечення інтегрованого управління кордонами на основі використання 

новітніх інформаційних технологій, спрямовану на забезпечення NZCS та 

Міністерства промисловості повною інформацією для оцінки ризиків. 

Таким чином, ACBPS та NZCS фактично є загальновизнаними лідерами 

не лише у галузі впровадження ризик-менеджменту в практику здійснення 

митного контролю на базі новітніх інформаційних технологій, а й у напрямку 

стандартизації процедур управління ризиками. Зазначені стандарти, спрямовані 

на забезпечення балансу між сприянням законній торгівлі та забезпеченням 

безпеки переміщень, прискорення та підвищення товарообігу, вимагають свого 
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впровадження у вітчизняну практику здійснення державної митної справи, 

зокрема в частині приведення у відповідність процесу управління ризиками, 

розбудови програмно-інформаційного забезпечення автоматизації митного 

контролю та прийняття ефективних управлінських рішень [50; 175, с. 245-246]. 

Впровадження механізмів митного ризик-менеджменту на 

загальнодержавному рівні є необхідною передумовою досягнення стратегічних 

цілей управління, які стоять перед митними адміністраціями країн ЄС, що 

забезпечує досягнення балансу між безпекою та сприянням законній торгівлі. 

Результатом роботи над структурою процесу управління ризиками, комплексно 

розпочатої 2000 року проектними групами «Customs 2002», стало розроблення 

Рамкових стандартів з управління ризиками [195], що визначили ключові 

елементи процесу управління ризиками та заклали підвалини для подальшого 

розвитку ризик-менеджменту для проектної групи «Customs 2007». 

Базовим регуляторним актом, що закріплює ключові положення з 

управління ризиками митними адміністраціями країн-членів та забезпечення 

безпеки кордонів ЄС, є Митний кодекс Співтовариства [222]. Відносно країн, 

орієнтованих на приєднання до ЄС, серед яких й Україна, на основі кращих 

європейський практик Єврокомісією було розроблено практичні рекомендації 

для 22 ключових областей митного регулювання, зокрема управління ризиками, 

які спрямовані на модернізацію митних служб відповідно до вимог ЄС [193]. 

Процес управління ризиками регулюється на міжнародному, 

європейському та національному рівнях, що підкреслює рекомендаційних 

характер застосовуваної європейської системи управління ризиками, чим 

обумовлюється той факт, що структура управління ризиками розглядається в 

ЄС в якості гнучкої, такої, що не заміщує національні система, а формує 

загальний підхід до управління ризиком. Зазначене свідчить, що послідовність 

розбудови управління ризиками, визначена в Керівництві ЄС з управління 

ризиками, має рекомендаційний характер для митних служб країн ЄС [29].  

Модель управління ризиками в ЄС, центральне місце в якій займає 

стратегія, організаційна структура якої реалізується на стратегічному, 
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тактичному та операційному рівнях, визначає чотири ключові елементи 

процесу реалізації ризик-менеджменту митними адміністраціями ЄС, кожен 

крок якого має розглядатись в контексті досягнення стратегічних цілей, 

зокрема: 

- встановлення контексту, що полягає у визначенні суб’єктів, 

об’єктів, завдань та змісту процесу; 

- аналіз ризиків, що передбачає виявлення ризиків, аналіз реальних і 

потенційних ризиків та їх оцінку на основі динамічних, фіксованих параметрів, 

випадкового відбору та ранжування на основі рейтингових систем градації 

ризиків. Проведення ранньої оцінки ризиків має ключове значення для 

визначення типу й рівня ризику та можливих заходів по них; 

- протидія, що здійснюється на основі розроблення й реалізації 

документальних і фізичних заходів по визначених ризиках; 

- моніторинг та перевірка ефективності, зміст яких полягає у 

встановленні результативності вжитих заходів в цілях удосконалення процесу 

[190, 195].  

Такий методичний підхід є основою ефективного підвищення якості 

митного ризик-менеджменту, що забезпечує раціоналізацію процесу прийняття 

стратегічних управлінських рішень на всіх етапах та рівнях митного 

адміністрування в рамках Співтовариства, а також підвищення їх загальної 

продуктивності за уникнення негативного впливу на спрощення процедур 

торгівлі та товарообігу. Зазначеним обумовлена необхідність забезпечення 

удосконалення механізмів адміністрування митних ризиків в системі 

державного регулювання ЗЕД з урахуванням поглиблення процесів інтеграції 

до Європейського співтовариства, а також практичної реалізації прийнятих та 

вже імплементованих у національне законодавство відповідних норм і 

стандартів [50; 175, с. 277-280]. 

Значним чинником впливу на митно-торговельну політику та економічну 

безпеку України сьогодні є Митний союз. Відповідно, узагальнення підходів до 

управління ризиками в митній галузі, що використовуються даним 
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торговельно-економічним об’єднанням і окремими його представниками, може 

стати певним прикладом з організації транскордонної торговельної безпеки, 

заснованої на адмініструванні митних ризиків. Водночас слід зазначити, що 

принципи та загальний підхід до організації системи аналізу та управління 

ризиками в рамках країн-членів Митного союзу подібні до вітчизняних.  

Управління ризиками в рамках Митного союзу має дворівневу структуру: 

союзний рівень, регулятивно-правовою основою якого є Митний кодекс МС, 

розроблений на основі положень Кіотської конвенції, та уніфікований 

національний рівень, який передбачає, що стратегія і тактика застосування 

системи управління ризиками визначаються законодавством держав-членів МС. 

Кодекс МС, встановлюючи відповідні цілі застосування системи управління 

ризиками, визначає найпріоритетнішою з них гарантування національної 

(державної), – а, вочевидь, і союзної, безпеки. 

У межах Митного союзу проводиться робота, пов’язана з формуванням 

єдиних підходів до управління ризиками та уніфікації національних систем, 

зокрема у напрямку уніфікації вартісних індикаторів ризику, індикаторів 

ризиків, що охоплюють товари, які переміщуються фізичними особами для 

особистого користування тощо [160]. Комісія Митного союзу може визначати 

області ризику, відносно яких митні органи в обов'язковому порядку 

розробляють і застосовують заходи щодо їх мінімізації. Процес управління 

ризиками в державах-членах Союзу засновується на чотирьох елементах:  

- накопичення та обробка інформації (створення інформаційних баз 

даних); 

- виявлення та наліз ризиків;  

- розроблення та практична реалізація заходів управління ризиками (з 

урахуванням ймовірності виникнення ризиків і можливих наслідків та аналізу 

застосування можливих заходів щодо їх запобігання та мінімізації);  

- узагальнення результатів вжитих заходів та підготовка пропозицій. 

Взаємодія держав-членів Союзу в частині управління ризиками, зокрема 

відносно обміну інформацією щодо заходів мінімізації ризиків, здійснюється на 
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основі Угоди між Урядами трьох держав [157], якою встановлено Порядок 

використання інформації про ризики порушення митного законодавства МС та 

(або) законодавства держав-членів МС в рамках системи управління ризиками, 

відповідно до якого центральні митні органи вправі направляти інформацію про 

ризики порушень законодавства МС та (або) законодавства держав-членів МС. 

Профілі ризику поділяються за терміном дії: короткострокові – до 1 

місяця, середньострокові – від 1 до 3 місяці, довгострокові – від 3 до 12 місяців, 

а також постійні. З урахуванням особливостей застосування профілі ризику 

також поділяються на: цільові, вибіркові, обов'язкові та залежні. За способом 

виявлення: автоматичні (ризик виявляється тільки програмним засобом без 

участі інспектора), автоматизовані (ризик виявляється програмним засобом, 

окремі індикатори ризику перевіряються інспектором) та неформалізовані 

профілі ризику (ризик виявляється виключно посадовою особою без 

застосування програмного засобу). 

Застосовуються три основні програмні засоби реалізації системи 

управління ризиками: «Сервіс виявлення ризиків», що забезпечує автоматичне 

виявлення ризиків при процедурах декларування товарів, прибуття/вибуття, 

митного транзиту, а також при попередньому інформуванні; комплексний 

програмний засіб «Ведення бази даних профілів ризиків», за допомогою якого 

профілі ризику формуються, реєструються, актуалізуються, і спеціальний 

аналітичний блок в рамках інформаційно-довідкової системи «Малахіт», що 

надає широкі можливості для аналізу результатів здійснення митних операцій і 

проведення митного контролю [156].  

Проведений аналіз показує, що розвиток технологій митного контролю та 

систем управління ризиками тісно пов’язаний з геополітичними, торговельно-

економічними, адміністративно-територіальними і багатьма іншими факторами, 

що визначають пріоритети розбудови таких систем конкретними державами та 

їх об єднаннями, а також із розвитком митної інфраструктури та інформаційних 

технологій. Утім, яким би шляхом не розвивались такі системи, їх місія 

залишається незмінною – забезпечення митних інтересів і безпеки, що вимагає 
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вдосконалення відповідних механізмів державного регулювання ЗЕД та 

митного адміністрування. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ 

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Розвиток і сучасний стан організаційно-правового забезпечення 

механізмів адміністрування митних ризиків 

 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності виступає одним 

із базових і фундаментальних напрямів у рамках митного адміністрування як 

елемента або підсистеми державного управління загалом, закладаючи 

організаційно-правову основу механізмів адміністрування митних ризиків. 

Враховуючи основні тенденції розвитку державної митної справи щодо 

забезпечення належного контролю, адекватного рівню спрощення митних 

процедур, передусім слід визначити сучасний стан організаційно-правового 

забезпечення механізмів адміністрування митних ризиків. 

У додаток до інших всеосяжних зобов'язань із забезпечення контролю 

відносно транскордонних переміщень товарів і транспортних засобів, митні 

служби також мають забезпечувати належне сприяння торгівлі, а отже повинні 

здійснювати регулятивний контроль таким чином, який дозволяє знизити вплив 

стратегій втручання наскільки це можливо. Це передбачає зведення втручання 

до мінімуму, що забезпечуватиме досягнення визначених цілей, передбачених 

політикою, аби регулятивні вимоги (бюрократія) не носили надмірно 

обтяжливого чи занадто розпорядчого характеру [234, с. 98]. 

На сьогодні гостро стоїть проблема спрощення процесу митного 

контролю та забезпечення належного рівня митної безпеки, що безпосередньо 

залежить від якості правового забезпечення державної митної справи. 

Наявність недосконалого законодавства в галузі державної митної справи має 

наслідком безглузді бюрократичні обтяження та формує поле діяльності для 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, на якому кількість ризиків зростає 
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як по горизонталі, так і по вертикалі [20]. Відповідно, назріла потреба ліквідації 

зайвих кроків і дублюючих адміністративних процедур [75, с. 79].  

Економічна безпека й її зовнішньоекономічна та митна складові, 

пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, безумовно, 

виступають сьогодні одним з найважливіших напрямів забезпечення 

національних митних інтересів і безпеки держави. Така пріоритетність 

випливає насамперед з положень Конституції України, згідно зі статтею 17 якої 

забезпечення економічної безпеки належить до найважливіших функцій 

держави [58], що відповідає основним завданням органів доходів і зборів та 

прийнятим Україною на себе міжнародним зобов’язанням. 

В цілях удосконалення механізмів державного регулювання ЗЕД та 

митного адміністрування, Україна долучилась до низки міжнародних актів 

митного регулювання, зокрема укладено 49 двосторонніх міжнародних 

договорів міждержавного та міжурядового характеру, 116 двосторонніх 

міжнародних договорів міжвідомчого характеру, а також 25 багатосторонніх 

міжнародних договорів міжурядового та міжвідомчого характеру. 

Фундаментальним документом, який містить стандарти та практичні 

рекомендації в частині застосування сучасних митних процедур і методик та є 

одним із найбільш значущих міжнародно-правових документів у рамках WCO, 

як провідного суб’єкта міжнародного митного регулювання, є переглянута 

Конвенція Кіото [238], що передбачає створення єдиних принципів митної 

політики, зокрема спрощення процедур торгівлі, одним з яких серед інших 

визначено управління ризиками.  

Україна приєдналась до Міжнародної конвенції про спрощення і 

гармонізацію митних процедур у зміненій редакції з додатками, згідно з 

положень статті 13 якої кожна Договірна Сторона повинна запровадити 

прийняті нею Стандартні правила Загального додатку, Спеціальних додатків та 

їх Розділів не пізніше, як через 36 місяців опісля набуття чинності такими 

Додатками або Розділами для такої Договірної Сторони. Зазначеним Україна 
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взяла низку зобов’язань із практичного запровадження визначених Конвенцією 

стандартів протягом трьох років з дня приєднання до неї.  

Стандартними правилами шостого Розділу Загального додатку Конвенції 

Кіото визначено необхідність використання системи управління ризиками та 

методів їх аналізу при застосуванні митного контролю з метою визначення осіб, 

товарів, зокрема і транспортних засобів, які підлягають перевірці, та ступеня 

такої перевірки, а також схвалення стратегії для підтримки системи управління 

ризиками, яка грунтується на системі засобів оцінки імовірності недотримання 

митного законодавства. 

Міжнародно-правову основу у сфері застосування процедур ризик-

менеджменту, на ряду з Кіотською конвенцією, складають Рамкові стандарти 

безпеки і полегшення світової торгівлі [240-242], відповідно до положень яких з 

метою визначення потенційно ризикових переміщень митними адміністраціями 

мають бути запроваджені системи аналізу і управління ризиками та забезпечено 

автоматизацію таких систем, що мають передбачати механізм оцінки загроз, 

ухвалення рішень та встановлення кращої практики. Розвиваючи положення 

Кіотської конвенції й у своїй єдності з ними, Рамкові стандарти складають 

міжнародні основи міжнародного митного регулювання, які покликані 

гармонізувати національне митне законодавство.  

WCO, яка відіграє провідну роль у галузі міжнародного митного 

регулювання, стандартизації, методичного та методологічного забезпечення 

впровадження ризик-менеджменту в практику національних митних служб, 

розроблено ряд ключових документів, спрямованих, зокрема на розбудову й 

оптимізацію процесу ризик-менеджменту митних адміністрацій і забезпечення 

реалізації положень Конвенції Кіото в цілях досягнення спрощення та 

підвищення ефективності, до яких, зокрема відносяться: 

- Керівництва до глави шостої Генерального додатку Кіотської конвенції 

[151], які встановлюючи, що ризик-менеджмент може сприяти державному 

сектору у визначенні найбільш ймовірних областей виникнення ризику та 

підтримці керівництва у прийнятті рішень щодо розміщення обмеженого 



 

44 
 

обсягу ресурсів, розкривають її стандарти з позиції показових практичних 

рекомендацій із застосування ризик-менеджменту митними адміністраціями в 

цілях досягнення спрощення та підвищення ефективності; 

- Посібник з ризик-менеджменту [226], який визначає термінологічний 

апарат у сфері застосування управління ризиками, митне/торгівельне 

співробітництво, приклади процесу митного контролю, заходи для реалізації 

управління ризиками митними органами, зокрема процес управління ризиками, 

оцінка відповідності вимогам, підтримуюча інфраструктура тощо; 

- Компендіум із ризик-менеджменту в митних органах [224], розроблений 

в цілях визначення єдиної загальної методології з виявлення та усунення 

потенційних ризиків. Компендіум включає два окремі взаємопов'язані томи, 

перший з яких встановлює організаційну структуру ризик-менеджменту і 

містить опис відповідного процесу, а другий – визначає питання, пов’язані з 

оцінкою, профілюванням і виявленням ризику, що забезпечують критерії 

селективності для ідентифікації ризикових переміщень. 

Вітчизняні технології митного ризик-менеджменту впродовж останніх 

п’ятнадцяти років пройшли у своєму еволюційному розвитку цілу низку етапів. 

Відповідним чином змінювалась і організаційна структура митного ризик-

менеджменту, перший етап еволюції якої може бути визначений як етап 

неавтоматизованого митного контролю та охоплює період фундаментального 

становлення системи управління ризиками, використання виключно 

документальних профілів ризику та «ручних» інструментів (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Перший етап розвитку підтримуючої інфраструктури 

 
Комплексна робота в напрямку розбудови та впровадження в практику 

діяльності митних органів системи управління ризиками та подальшої 

реалізації положень Кіотської конвенції в України була розпочата 2005 року з 

затвердженням відповідної Концепції [115]. 

Однак цьому передували підготовчі заходи щодо запровадження аналізу 

ризиків, зокрема підписання у 2003 році Контракту про технічну допомогу з 

реформування та модернізації митної служби в Україні «Митниця 7» за 

програмою Tacis загальним бюджетом 2 млн. євро. Відповідно до контракту 

передбачалось, зокрема проведення консультацій європейськими експертами 

для надання рекомендацій про практичне використання системи аналізу ризиків 

і митного пост-аудиту в країнах ЄС, допомоги у створенні та оснащенні 

Центрального бюро аналізу ризиків і подальшому удосконаленні національного 

митного законодавства та його гармонізації з міжнародними стандартами. 

Стратегічний пріоритет щодо необхідності реалізації управління 

ризиками для визначення і проведення митних процедур знайшов своє 

подальше відображення у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр.  

[112]. Визначені напрямки гармонізації митного законодавства в частині 

вдосконалення митних процедур задля полегшення торгівлі було покладено в 

основу подальшого відомчого регулювання, концептуальні засади якого, 
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зокрема щодо застосування новітніх інформаційних технологій митного 

контролю на базі системи аналізу ризикових ситуацій, централізованого 

митного оформлення і широкого впровадження пост-аудит контролю, було 

визначено Концепцією реформування «Обличчям до людей» [59].  

Подальше регулювання застосування технологій ризик-менеджменту в 

митній галузі було забезпечене законодавчим закріпленням з прийняттям 

Митного кодексу України [73], яким визначено засади здійснення державної 

митної справи, зокрема в частині застосування системи управління ризиками 

при митному контролі. З прийняттям Кодексу та затвердженням Порядку 

здійснення аналізу та оцінки, розроблення і реалізації заходів з управління 

ризиками [130] пов’язується наступний етап, визначений Кулик Г.Ю. [65, с. 

119] як «етап комплексного розвитку». 

Положення глави 52 МК України, визначаючи зміст управління та аналізу 

ризиків, конкретизують цілі використання СУР щодо визначення документів, 

транспортних засобів, товарів та осіб, які підлягають митному контролю, форм 

митного контролю, що підлягають застосуванню до таких товарів, 

транспортних засобів, документів і осіб, а також його обсягу. Визначені цілі, 

що ставляться перед органами доходів і зборів при здійсненні державної митної 

справи, конкретизуються в частині їх роботи в напрямку оцінки та управління 

ризиками та полягають у виконанні конкретних завдань. 

Прийняття зазначених нормативно-правових актів збігається та 

пов’язується з другим етапом еволюції організаційної структури забезпечення 

функціонування, координації та розвитку системи управління ризиками (рис. 

2.2). Цей етап характеризується запровадженням та подальшою розбудовою 

механізмів автоматизованого митного контролю, перш за все ЄАІС АСМО 

«Інспектор-2006» і його функціональних модулів, зокрема АСАУР як складової 

АСМО «Інспектор», призначених для проведення аналізу та оцінки ризиків з 

використанням митної декларації та в подальшому в пунктах пропуску: 

- 2007 рік – впровадження модуля АСАУР АСМО «Інспектор-2006» під 

час митного оформлення з використанням митних декларацій; 
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- 2012-2013 роки – впровадження модулів АСАУР АСМО «Інспектор-

2006» для автомобільних та залізничних п/п. 

 

Рис. 2.2. Другий етап розвитку підтримуючої інфраструктури 

 

Подальша реалізація визначених ДМСУ стратегічних напрямів державної 

митної політики за рахунок інтеграції ризик-орієнтованого підходу була 

продовжена Міністерством доходів і зборів України як її правонаступником, а 

згодом Державною фіскальною службою України (рис. 2.3). Дані організаційні 

зміни поклали початок перехідного періоду, який, на наш погляд, 

характеризується занепадом митної системи в цілому. Попри це, завдячуючи 

професіоналізму спеціалістів центрального митного апарату, система 

управління ризиками в цей період отримала значного розвитку.    
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Рис. 2.3. Третій етап розвитку підтримуючої інфраструктури 

 
У рамках здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, 

митних платежів, відповідно до Стратегічного плану розвитку Міндоходів на 

2013-18 рр. [135], передбачалось посилення функції оцінки та управління 

ризиками як основи податкового та митного контролю.  

Попри ліквідацію Міндоходів шляхом його реорганізації в Державну 

фіскальну службу України і втрату чинності зазначеним Стратегічним планом 

[135], якому дано було проіснувати ледь рік, загальні напрямки розбудови 

відомчої системи управління ризиками залишені практично без змін.  

На сьогодні система організаційно-правового забезпечення механізмів 

адміністрування митних ризиків перебуває в процесі розвитку, реформування й 

уніфікації відповідно до міжнародних норм, стандартів і загальновизнаних 

принципів митного регулювання, спираючись на складне завдання 

оптимального поєднання заходів щодо забезпечення стратегічних національних 

митних інтересів та законних інтересів учасників зовнішньоекономічних 

відносин. При цьому, все більшої актуальності набуває використання митних 

інформаційних технологій та інтелектуальних механізмів митного контролю. 
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2.2. Інформаційні системи митного адміністрування та управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 

 

Митні адміністрації різних країн у всьому світі використовують два 

підходи щодо автоматизації просів митного адміністрування та управління 

зовнішньоекономічною діяльність. По-перше, розробка власних митних 

інформаційних систем, по-друге, запозичення чи то пак придбання (за рахунок 

бюджетної та/або донорської підтримки) та впровадження сторонніх. Україною 

зокрема, було обрано перший варіант – розроблення, впровадження і розбудова 

власних інформаційних систем і технологій митного контролю.  

Програмне забезпечення ЄАІС ДФС та АСМО «Інспектор» в її складі 

створене для автоматизації та супроводження практично всіх основних задач, 

які стоять перед митницею України (рис. 2.4). Абсолютна більшість функцій 

митниці як на регіональному, так і на центральному рівні на сьогодні 

автоматизовано. При розробці враховано досвід розробки відповідних засобів 

автоматизації в провідних європейських країнах та США. 

 

 

Рис. 2.4. Інформаційна система митного адміністрування та управління 



 

50 
 

зовнішньоекономічною діяльністю [93] 

Сьогодні ДФС та українська митниця використовує найбільш потужні 

бази даних Oracle та Microsoft SQL Server. Єдина автоматизована інформаційна 

система (ЄАІС) ДФС, у тому числі АСМО «Інспектор», створена на сучасній 

платформі Microsoft.NET із використанням розподіленої архітектури (рис. 2.5). 

Телекомунікаційним середовищем є Відомча телекомунікаційна мережа, 

відокремлена від мережі Інтернет. 

 

 

Рис. 2.5. Високорівнева архітектура інфраструктури ЄАІС ДФС [93] 
 
Однак попри більш, як десятилітню практику успішного використання та 

модернізації власних інформаційних технологій підтримки і супроводження 

процедур митного контролю, зокрема аналізу та управління ризиками, останнім 

часом все більш поширеними стають авантюрні, як на наш погляд, ініціативи 

щодо їх, нібито, застарілості та не технологічності, корупціогенності, 

невідповідності сучасній комерційній практиці і міжнародним підходам тощо. 

На сьогодні митними адміністраціями з різним ступенем поширеності 

використовуються різні інформаційні системи, як-то: TIMS / TRIPS-Customs; 

SOFI / SOFIX / SOFIWEB; TATIS; Microclear Customs; PC / Trade; CMS 
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(Customs Management System) e-biscus, NCTS, ICS (Import Control System), AES 

(Automatic Export System), ECS (Export Control System), AIS (Automatic Import 

System) та ін., а також, безумовно, самостійно розроблені або розроблені за 

замовленням митні інформаційні системи. 

Проте найбільш відомою є ASYCUDA (Automated System for Customs 

Data) та її пізніші версії ASYCUDA++ та ASYCUDA World. ASYCUDA, 

розроблена в рамках UNCTAD, є найбільш тиражованою інформаційною 

системою у світі (рис. 2.6). За офіційними даними UNCTAD, різні версії 

інформаційної системи ASYCUDA (ASYCUDA++ та ASYCUDA World) 

використовуються в дев’яносто п’ятьох країнах світу, в тому числі країнах 

Європи та ЄС [95].  
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Рис. 2.6. Країни-користувачі інформаційної системи ASYCUDA [95] 

Разом з тим, слід зазначити, що практика застосування ASYCUDA 

свідчить про її запровадження та подальше використання тими країнами (у 

переважній більшості так званими країнами третього світу з економіками, що 

розвиваються), які не володіють необхідними митними інформаційними 

технологіями та через бракування відповідних ресурсів для створення власних 

вимушені запозичувати сторонні.  

Припускаємо, що саме цими обставинами зумовлені розбіжності 

інформації UNCTAD з іншим джерелам, зокрема даним WCO, щодо 

використання відповідних митних технологій і систем. У даному контексті 

цікавими є порівняльні дані UNCTAD та WCO щодо використання відповідних 

митних інформаційних систем безпосередньо межуючими з Україною та 

іншими європейськими країнами (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Порівняльні дані WCO та UNCTAD щодо використання ASYCUDA 

Країна 

 

Інформаційна система 
за даними WCO 

 

Інформаційна система 
за даними UNCTAD 

Республіка Молдова ASYCUDA World ASYCUDA World 
Республіка Польща ECS2/AES, ICS/AIS, NCTS2, CELINA  

Румунія ECS; NCTS; RCDPS; ICS ASYCUDA ++ 
Словацька Республіка ISST (Integrated System for Tariff 

Administration) 
 

Угорщина AIS HU (Automated Import System 
Hungary); AES HU (Automated Export 

System Hungary) 

 

Російська Федерація UAIS (Unified Automated 
Information System) 

 

Республіка Білорусь NASED (National Automated System of 
Electronic Declaration) 

 

Республіка Казахстан Customs Automated Information System ASYCUDA World 
Латвійська Республіка EMDAS (Electronic customs data-

processing system) 
ASYCUDA ++ 

Литовська Республіка MDAS (Customs Declaration Processing 
System); NTKS (National Transit 

Control System) 

ASYCUDA ++ 

Федеративна 
Республіка Німеччина 

ATLAS (Automatisiertes Tarif- und 
Lokales Zoll-Abwicklungs-System) 

 

Французька Республіка DELTA  
Італійська Республіка AIDA (Integrated Automation Customs  
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Excises) 
Королівство Іспанія EDI (Electronic Data Interchange) 

System 
 

Швейцарська 
Конфедерація 

E-DEC & NCTS  

Республіка Словенія SICIS (Slovenian Customs Information 
System) 

 

Естонська Республіка COMPLEX  
Грузія ASYCUDA World 4.2.1 RC ASYCUDA World 

Республіка Албанія ASYCUDA World ASYCUDA World 
Республіка Македонія ASYCUDA ++ ASYCUDA ++ 
Боснія та Герцеговина ASYCUDA World ASYCUDA ++ 

Таким чином, найбільш поширеною залишається практика використання 

власних митних інформаційних систем. Такий підхід дозволяє розбудовувати 

відповідні інформаційні системи митного адміністрування та управління 

зовнішньоекономічною діяльність з урахуванням національних особливостей, 

зокрема географічних та геополітичних умов, історичних передумов, митної 

інфраструктури, структури зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі тощо.  

Одним з ключових недоліків ASYCUDA є неможливість її оперативної 

модернізації з урахуванням законодавчих змін і удосконалення технологій 

митного контролю, оскільки, на відміну від ЄАІС АСМО «Інспектор», це 

вимагає узгодження з та залучення розробника або обслуговуючої компанії. 

Тоді, як модернізація ЄАІС АСМО «Інспектор» успішно здійснюється силами 

відомчого ІТ підрозділу та його спеціалістів. 

Оскільки розробником і адміністратором ЄАІС АСМО «Інспектор» є 

українські фахівці, які докорінно володіють вітчизняними технологіями 

митного контролю та мають безпосередній програмний доступ до ЄАІС АСМО 

«Інспектор», то завжди існує можливість оперативної модернізації, розширення 

та налаштування системи відповідно до вимог комерційної практики, розвитку 

митних технологій і технологій митного контролю.  

Беззаперечною перевагою національної митної інформаційної системи є її 

інтегрованість з іншими інформаційними системами та базами даних (рис. 2.7). 

Здійснюється обмін документами та інформацією (у тому числі електронною) з 

іншими державними органами, міністерствами та відомствами, зокрема 

налагоджено автоматичний інформаційний обмін з МВС (ДАІ), Мінтранс 
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(Укртрансінспекція), Держлісгосп, Комісією регулювання зв’язку тощо, а також 

із митними адміністраціями суміжних країн, митними, правоохоронними й 

іншими органами іноземних держав та з IRU. 

 

 

Рис. 2.7. Складові інформаційного обміну ЄАІС АСМО «Інспектор» [93] 

 
Відзначимо, що Україна має значний досвід і практику розроблення 

митних інформаційних технологій, які наразі успішно використовуються та/або 

впроваджуються. Одночасно одним з ключових недоліків запозичення 

стороннього програмного продукту, зокрема тиражованого UNCTAD, є 

складність, а подекуди і неможливість, такої інтеграції з існуючими, в тому 

числі невідомчими, інформаційними системами і базами даних (табл. 2.3).  

Пан Івашкович О.М. зауважує, що система ASYCUDA не інтегрується з 

функціонуючими інформаційними системами ДФС. Вона не використовується 

у жодній європейській країні, тому не має потреби в ній і в Україні. ДФС 

вивчала досвід щодо використання системи ASYCUDA Словаччиною, 

Румунією, Литвою та Латвією. Дійсно, ASYCUDA використовувалась 

зазначеними країнами, які однак впродовж 2005 – 2009 років відмовилися від 
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такої практики через її високу вартість і значний час, необхідний для розробки 

ПО (до 9 місяців) [143].  

 

 

Таблиця 2.3 

Порівняльні характеристики інтегрованості ASYCUDA World та АСМО 

«Інспектор» (ЄАІС) з іншими митними системами та базами даних 

Критерій оцінки ASYCUDA World АСМО Інспектор 

Інтегрованість нормативно-
правового масиву (перегляд текстів, 
аналіз, посилань тощо) 

Часткова відповідність  
(законодавство ЄС), 
вимагає адаптації 

Повна інтегрованість 
нормативно-правової 
бази та її оновлення 

Сумісність із базами даних заходів 
тарифного (МТУ, ставки податків і 
зборів) та нетарифного 
регулювання ЗЕД 

Не сумісна, вимагає 
інтеграції та адаптації 

Повна сумісність та 
інтегрованість  

Інтегрованість з базами даних 
податкового блоку: реєстрація 
суб’єктів господарювання та 
виявлення взаємозв’язків між ними, 
системи електронного 
адміністрування акцизу і ПДВ та ін. 

Не сумісна, вимагає 
інтеграції та адаптації 

Повна сумісність та 
часткова інтегрованість 

Інтеграція з системами контролю і 
обліку (система контролю доставки, 
система обліку транспортних 
засобів та ін.) 

Не сумісна, вимагає 
інтеграції та адаптації 

Повна сумісність та 
інтегрованість  

Інтеграція з системами 
інформаційного обміну з іншими 
відомствами та контролюючими 
органами 

Не сумісна, вимагає 
інтеграції та адаптації, 
підтримка функцій 
«Єдиного вікна» 

Повна сумісність та  
часткова інтегрованість, 
підтримка системи 
«Єдиного вікна» 

Сумісність з Інформаційною 
системою портового співтовариства 
(ІСПС) 

Не сумісна, вимагає 
інтеграції та адаптації 

Повна сумісність, 
часткова інтегрованість, 
в процесі впровадження 

Сумісність з технічними системами 
митного контролю (системи 
зчитування номерних знаків, 
сканери, вагові пристрої, система 
захисту транзитних переміщень, 
система відеоконтролю та ін.) 

Часткова сумісність, 
вимагає інтеграції та 
адаптації 

Повна сумісність та 
часткова інтегрованість 

Відповідність формату обміну 
даними з європейськими системами 
(NCTS, ICS, ECS та ін.) 

Повна відповідність Часткова відповідність,  
в процесі впровадження 

Підтримка WCO Cargo Targeting 
System (CTS) 

Повна відповідність Часткова відповідність,  
в процесі впровадження 

Обмін інформацією з митними 
адміністраціями інших країн, 

Обмін ціновою 
інформацією з країнами–

Обмін інформацією з 
РФ, Молдовою, 
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Інтерпол тощо користувачами   Польщею, Білоруссю 
(проект PRINEX та ін.) 

Сумісність з ПЗ декларантів та 
митних брокерів (MD Declaration, 
MD Explorer, Diamond Bridge 
(DBridge), QD Professional) 

Не сумісна, 
використовується 
модуль MODBRK 

Повна сумісність  
та відповідність 

Поряд із цілою низкою недоліків технічного та технологічного характеру, 

запровадження сторонніх інформаційних систем, зокрема ASYCUDA World, 

слід також зазначити про певні організаційно-правові невідповідності. Зокрема, 

імплементація та використання ASYCUDA не лише не відповідає вимогам 

митного законодавства та положенням законодавства щодо інформаційної 

безпеки, а й законодавству про державні закупівлі. 

Згідно правил ООН, проекти UNCTAD ASYCUDA укладаються у формі 

прямих угод з бенефіціарами/організаціями. Тендерні процедури та інші 

конкурентні торги не можуть бути застосовані. Дійсно, UNCTAD безкоштовно 

надає програмне забезпечення ASYCUDA бенефіціарам країнам/організаціям, а 

також пов'язаний вихідний код разом із технічною та функціональною 

документацією і навчальними матеріалами [229]. 

Система застаріла, тому що вона розробляється з 1981 року. Єдина 

істотна модернізація була проведена відносно нещодавно після багаторічного 

тиску країн-користувачів. Відсутність потрібних баз даних, неможливість 

інтеграції з іншими як внутрішніми, так і зовнішніми державними системами, 

повна залежність від неї та її розробників при встановленні і оновленні змусили 

європейські країни відмовитися від системи. В ЄС всі країни використовують 

вітчизняні системи для такого типу обробки митних даних [91].  

Окремо слід зазначити, що строки розгортання проекту та впровадження 

ASYCUDA в середньому складають близько двох років. Проте, зважаючи на 

зазначені обставини, а також відсутність більш-менш стабільної і 

передбачуваної митної політики та системи державного управління в цілому, 

існують значні ризики знищити існуючу систему та натомість не запровадити 

повноцінне функціонування нової. 
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Відзначимо, що інформаційна система ASYCUDA в Молдові 

використовується з 2006 року і станом на 2015 рік 65% від усього обсягу 

експорту було задекларовано в електронному форматі та лише 7% зі всіх 

імпортних митних декларацій подається в електронному вигляді [176]. 

Враховуючи розміри країни, протяжність кордону, митну інфраструктуру, 

обсяги товарообігу, а також обсяги фінансування та час реалізації проекту, яка, 

до речі, ще триває тощо, досягнуто «вражаючих» результатів. 

В Україні ж електронне декларування запроваджено з 2010 року. 

Держмитслужба була першим державним органом в Україні, який запровадив 

електронний документообіг із бізнесом. На сьогодні доля електронних 

декларацій складає біля 96%, що відповідає європейській практиці. Реалізовано 

спрощену систему митного оформлення за МД типу ЕА. З 1998 діє перша в 

Європі національна електронна система контролю транзиту.  

Здійснюється інформаційний обмін з митними адміністраціями РФ, 

Молдови, Білорусі, Польщі, Міжнародним Союзом автомобільного транспорту 

(IRU). З 2015 року діє Електронний реєстр осіб, що здійснюють операції з 

товарами – самостійна постановка на облік учасника ЗЕД та модифікація 

відомостей за 1 хвилину шляхом подання електронної заяви, обробка якої 

ініціює автоматичне отримання даних з інших задіяних державних реєстрів та 

міжвідомчих баз даних. 

Вітчизняна система управління ризиками також має низку переваг (табл. 

2.4). Автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР) у 

складі АСМО «Інспектор», що запроваджена з 2006 року, не має аналогів в 

Європі та використовується як при митному оформленні, так і в пунктах 

пропуску через державний кордон. Допускається створення профілів ризику 

будь-якої складності з використанням практично будь-яких джерел інформації. 

Забезпечено активну інтеграцію АСАУР з податковими базами даних, 

використання алгоритмів нечіткої логіки, а також варіювання ступеню ризику в 

залежності від позитивної та негативної історії об’єктів та суб’єктів митного 

контролю. Розроблено механізми аналізу ризиків на центральному і 
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регіональному рівнях з використанням експрес-модуля «Конструктор профілів 

ризику», а також націлювання ризиків на основі попередньої інформації. 

 

Таблиця 2.4 

Порівняльні характеристики інструментів в рамках системи управління 

ризиками ASYCUDA World та ЄАІС АСМО «Інспектор» 

Критерій оцінки ASYCUDA 

World 

АСМО Інспектор 

Наявність інструментів 
управління ризиками 

Відповідає Відповідає 

Відповідність інструментів 
управління ризиками вимогам 
законодавства України 

Часткова 
відповідність, 
вимагає адаптації 

Повна відповідність із вимогами 
законодавства 

Наявність модуля аналізу 
ризиків в пунктах пропуску 

Часткова 
відповідність, 
вимагає адаптації 

Відповідає, вимагає доопрацювання 
в п/п для морського і повітряного 
сполучення, п/п для переміщення 
поштових та міжнародних експрес 
відправлень, по пасажирах, що 
переміщуються комерційними ТЗ 
тощо) 

Наявність модуля аналізу 
ризиків при митному 
оформленні 

Часткова 
відповідність, 
вимагає адаптації 

Відповідає,  
аналіз ризиків за ЕМД або ЕК МД 

Використання елементів 
нечіткої логіки при 
профілюванні ризиків 

Не відповідає Відповідає 

Використання позитивної та 
негативної історії 

Не відповідає Відповідає 

Використання елементів 
випадкового відбору 

Відповідає Відповідає 

Використання “Gold List” 
companies 

Відповідає, 
використовується 

Відповідає,  
не використовується 

Використання профілів 
ризику різної складності та 
конфігурації 

Часткова 
відповідність, 
використовуються 
загальні профілі 
ризику 

Повна відповідність, можливе 
профілювання шляхом застосування 
конструктора профілів ризику, в 
тому числі із використанням 
доступу до наявних джерел 
інформації 

Використання рамкових 
профілів ризику 

Часткова 
відповідність, 
вимагає адаптації 

Відповідає 

Використання центральних та 
регіональних профілів ризику 

Часткова 
відповідність, 
вимагає адаптації 

Повна відповідність 

Можливість аналізу ризиків за 
попередньою інформацією 

Часткова 
відповідність, 

Відповідає, модуль «Попередні 
ВМД», впроваджується 
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вимагає адаптації 
до законодавства 
України, 
використання ENS 

використання ENS 

2.3. Система управління ризиками та механізми забезпечення 

вибірковості митного контролю.  

 

Розбудова ефективної системи управління ризиками та її 

системоутворюючих компонентів сьогодні виступає одним із найважливіших 

напрямів удосконалення механізмів адміністрування митних ризиків в 

структурі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

митного адміністрування, а також одним із головних пріоритетів у контексті 

забезпечення національних митних інтересів і безпеки держави.   

Система управління ризиками є тим дієвим механізмом, що спрямований 

на забезпечення інтересів усіх суб’єктів митних правовідносин – як митних 

органів та держави загалом, так і сумлінних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, що відповідає загальним тенденціям, принципам і стандартам 

сучасного митного адміністрування, а також підтверджується міжнародними та, 

відповідно, національними пріоритетами митної політики, а також взятими на 

себе Україною міжнародними зобов’язаннями. 

Зокрема, відповідно до Стандартних правил Кіотської конвенції, при 

застосуванні митного контролю митна служба має використовувати систему 

управління ризиками [238]. Рамковими стандартами безпеки, зокрема 

встановлено обов’язок митних адміністрацій щодо створення системи 

управління ризиками в цілях виявлення потенційно небезпечних переміщень та 

автоматизації таких систем [240-242].  

Положення Угоди про спрощення процедур торгівлі передбачають, що 

кожна країна-член повинна приймати або підтримувати систему управління 

ризиками в митному контролі, розробляти і застосовувати її таким чином, щоб 

уникнути довільної або необґрунтованої дискримінації або прихованих 
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обмежень для міжнародної торгівлі, базуючи управління ризиками на оцінці 

ризику за відповідними критеріями відбору [245]. 

Використання системи управління ризиками поєднує і вузьке, і широке 

розуміння ризику, зокрема у значенні потенційного недотримання митного 

законодавства («the potential for non-compliance with Customs laws») та впливу 

невизначеності на цілі («effect of uncertainty on objectives») відповідно. Тож і 

система управління ризиками має бути орієнтована на забезпечення виконання 

визначених завдань та досягнення відповідних цілей митних органів. 

Домінуюче в світовій практиці положення щодо основних завдань, які 

мають покладатися на митні відомства, зокрема спрощення та контроль, тобто 

забезпечення належного рівня сприяння торгівлі через спрощення митних 

процедур, та забезпечення додержання митного законодавства, відповідає 

положенням Кодексу, яким визначено призначення та основні завдання органів 

доходів і зборів при здійсненні державної митної справи, а також їх завдання з 

оцінки та управління ризиками та, власне, цілі застосування СУР [73]. 

Таким чином, застосування систем управління ризиками спрямоване на 

забезпечення вибірковості митного контролю, а також на супроводження і 

підтримку прийняття ефективних рішень щодо достатності форм та обсягів 

митного контролю та їх адекватності виявленим ризиками задля забезпечення 

додержання вимог митного законодавства. 

Однак сьогодні система управління ризиками переважно розглядається в 

контексті розбудови саме автоматизованої системи відбору ризикових 

переміщень з метою визначення необхідних форм та обсягу митного контролю 

відносно них. При цьому, ігнорується те, що така система автоматизованого 

відбору ризикових операцій виступає лишень одним із механізмів митного 

адміністрування. Значення такої системи, разом з тим, у жодному разі не можна 

недооцінювати. 

Визначені протиріччя пов’язані, зокрема і з тим, що митне законодавство 

на сьогодні не містить нормативно закріпленого визначення «система 

управління ризиками». Проте визначається, що АСАУР становить собою 
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сукупність ПІКв, що забезпечують функціонування СУР під час митного 

контролю та оформлення товарів і транспортних засобів [131]. Законодавчого 

закріплення також отримало визначення контролю із застосуванням системи 

управління ризиками [73, ч. 4 ст. 337].  

Контроль із застосуванням системи управління ризиками на практиці 

реалізуються за допомогою автоматизованої системи аналізу та управління 

ризиками (АСАУР), яка інтегрована до АСМО «Інспектор». Такий підхід 

дозволяє провести комплексний аналіз ризиків та сформувати перелік митних 

формальностей, адекватних ступеню і характеру оцінених ризиків (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Схема організації митного контролю та митного оформлення із 

застосуванням системи управління ризиками  

 
АСАУР є сучасним інструментом, що відповідає міжнародним підходам 

до організації митного контролю та оформлення. АСАУР, яка побудована і 

застосовується українською митницею, базується на світовому досвіді багатьох 

провідних країн. Це дозволяє впроваджувати власні унікальні рішення з 

урахуванням переваг і недоліків відповідних систем інших країн. Система 
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неодноразово отримувала схвальну оцінку від міжнародних експертів як 

приклад кращої сучасної практики.  

Профіль ризику вважається одним із інструментів управління ризиками, в 

якому описуються індикатори ризику і алгоритм автоматизованого відбору, а 

також заходи з виявлення і мінімізації ризику (форми контролю та його обсяги). 

На першому етапі по кожному профілю визначається ступінь ризику (результат 

його кількісної оцінки). Цей показник визначається по-різному у кожному 

профілі ризику в залежності від його особливостей. Зокрема, ступінь ризику 

залежить від комбінації індикаторів, які спрацювали, та їх значень [175, с. 64].  

Індикатори ризику (їх комбінації та значення, що закладаються у 

конкретний профіль ризику для забезпечення його селективності) як один із 

інструментів управління ризиками відіграють ключову роль при визначенні 

ступеня ризику (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Спрощений приклад профілювання ризиків 

Області ризику 
Заниження митної вартості при 
імпорті 
 

Недекларування товару при 
ввезенні з використанням 
товарів прикриття 

Індикатори ризику 

Митний режим = ІМ 40 АА, ДЕ 
Код товару = … 
Митна вартість за кг = … 
Країна походження = … 
Сума митних платежів ≥ … 
… 

Митний режим = ІМ 40 АА, ДЕ 
Вид транспорту = … 
Код товару = … 
Вага товару ≥ … 
Сума митних платежів ≥ … 
… 

Заходи, запобігання 
або мінімізації ризиків 
(митні формальності) 

105-2 Контроль правильності 
визначення митної вартості  

202-1 Проведення часткового 
митного огляду 
 

 

Значення конкретних індикаторів ризику і алгоритми їх обробки є 

інформацією для службового користування і не підлягають розголошенню. 

Більш того, значення індикаторів ризику і алгоритми їх обробки, закладені в 

центральні профілі ризику, не відомі і посадовим особам митниць. Це зроблено 

для запобігання їх розголошенню недобропорядними посадовими особами та 

маніпулювання відомостями про товари при їх декларуванні. 
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Як інструмент оцінки ризиків передбачена також можливість враховувати 

попередню діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на основі 

позитивної або негативної історії профілю ризику. Це дозволяє коригувати 

оцінку ризику в залежності від результатів попередніх спрацьовувань системи. 

Таким чином зменшується кількість ймовірно неефективних спрацьовувань 

АСАУР. Також в профілі ризику можуть бути задані параметри випадкового 

відбору незалежно від позитивної та негативної історії.  

На другому етапі за результатами автоматизованого аналізу та оцінки 

ризиків формується перелік митних формальностей, який містить інструкції 

щодо застосування форм та обсягів митного контролю. Також передбачена 

можливість, коли сформований за допомогою АСАУР перелік митних 

формальностей може бути доповнений або скоректований за рішенням митниці 

(Рис. 2.4) на основі використання інших (окрім електронних профілів ризику) 

інструментів управління ризиками, наприклад, переліків індикаторів ризику. 

Такий підхід покликаний забезпечити більш точне націлювання за 

ризиками – як на підставі результатів застосування АСАУР, так і на підставі 

додаткового аналізу та оцінки ризиків безпосередньо посадовими особами 

митних органів. Це не значить, що посадові особи митниці вільно приймають 

рішення на власний розсуд. Порядок і підстави прийняття таких рішень 

детально регламентовані. Хоча відповідні зловживання у зв’язку з наявністю 

певних дискреційних повноважень, безумовно, мають місце бути.   

У разі недоцільності розроблення окремих профілів ризику, зокрема коли 

індикатори ризику автоматизовано не можуть бути використані, формуються 

переліки індикаторів ризику, які систематично (не рідше одного разу на 

півріччя або частіше) переглядаються. Перелік індикаторів ризику, що можуть 

використовуватись посадовими особами митниць для обрання форм та обсягів 

митного контролю на підставі результатів застосування системи управління 

ризиками, містить біля 120 індикаторів ризику. 

Індикатори ризику, які визначено у відповідному Переліку, згруповано за 

чотирма ключовими областями, а саме: товаросупровідні/товаротранспортні 
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документи, митна декларація; характеристики компаній, які приймають участь 

у зовнішньоекономічній операції; характеристики товарів; характеристики 

операції. Перелік індикаторів ризику також містить відповідну систему оцінки 

ризиків. 

Сьогодні також діє Перелік індикаторів ризику, які можуть 

використовуватись посадовими особами митниць для обрання форм та обсягів 

митного контролю на підставі результатів застосування системи управління 

ризиками при переміщенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях, який 

містить біля 15 (також систематично переглядаються) індикаторів ризику 

(можливих загроз), можливі наслідки та заходи мінімізації відповідних ризиків. 

Відповідні інструменти використовуються на тактичному рівні для 

розроблення заходів з управління ризиками за результатами аналізу, виявлення 

та оцінки ризиків та відповідно до Реєстру ризиків, який формується на 

стратегічному рівні управління ризиками та визначає 27 пріоритетних напрямів 

розробки та реалізації заходів з управління ризиками, а також містить 

орієнтовну шкалу оцінки імовірності виникнення ризику (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Орієнтовна шкала оцінки імовірності виникнення ризику 

Оцінка 

імовірності 
Опис імовірності 

Показник 

імовірності 

дуже низька 
подія може виникнути лише у 

виняткових обставинах 
< 0,1% 

низька 
існує невелика імовірність 

виникнення цієї події 
0,1% - 1% 

середня 

подія є можливою у середньому 

рівні. У деяких випадках подія 

може виникнути 

1% - 10% 

висока подія є дуже імовірною 10% - 50% 

дуже висока очікується, що виникне така подія > 50% 

На підставі оцінки імовірності виникнення ризику та його наслідків 

визначається рівень ризику (табл. 2.7), де: І – низький, ІІ – середній, ІІІ – 



 

65 
 

високий рівень ризику. 

Таблиця 2.7 

Матриця оцінки рівня ризику 

Оцінка 

наслідкі

в ризику 

дуже 

високий 
ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІІІ 

високий ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІІ 

середній І ІІ ІІ ІІ ІІІ 

низький І І ІІ ІІ ІІ 

дуже 

низький 
І І І ІІ ІІ 

  дуже 

низький 
низький середній високий 

дуже 

високий 

  Оцінка імовірності виникнення ризику 

Повертаючись до АСАУР, зазначимо, що інструкції системи формуються 

максимально формалізовано з використанням відповідних класифікаторів форм 

контролю (наприклад, митний огляд, перевірка документів тощо). Таким же 

чином фіксуються і результати виконання інструкцій. У ряді випадків також 

передбачена необхідність внесення до АСМО «Інспектор» інформації про 

документи, які підтверджують виконання митних формальностей. 

Профілі ризику та зміни до них переважно стосуються питань контролю 

достовірності декларування як при оформленні митних декларацій, так і при 

переміщенні товарів і транспортних засобів через державний кордон України. 

Наповнення діючих профілів ризику актуальною інформацією здійснюється 

визначеним відповідно до рішень Експертної комісії профільним структурним 

підрозділом центрального апарату. 

АСАУР охоплює ключові області ризиків (на сьогодні переважно 

фіскального характеру), включаючи такі напрямки як: контроль правильності 

визначення митної вартості, класифікації та походження товарів, достовірності 

декларування, нетарифного регулювання тощо (Рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Орієнтованість діючих профілів ризику 

 

Слід також зазначити, що кількість профілів ризику – це досить умовна 

цифра. Одні профілі стосуються вкрай вузького кола питань і поширюються на 

незначну групу товарів, інші ж охоплюють цілі напрямки контролю та області 

ризику, а також містять індикатори щодо тисяч товарів. Зараз в трьох діючих 

модулях АСАУР застосовується понад 100 алгоритмів оцінки ризиків (профілів 

ризику) та понад 400 підалгоритмів в рамках діючих алгоритмів [33]. 

Протягом 2014 року в установленому порядку, з метою підвищення 

ефективності застосування системи управління ризиками, на засіданнях 

Експертної комісії із застосування системи управління ризиками затверджено 

11 ПР, до 93 ПР внесені зміни, припинено дію 6 профілів ризику. У 2015 році за 

результатами засідань Експертної комісії затверджено 18 нових профілів 

ризику та внесені зміни до 100 діючих. 

Інформація про виконання митних формальностей передається в базу 

даних зворотного зв'язку АСАУР, яка використовується, зокрема для аналізу 

селективності, ефективності застосування АСАУР та внесення відповідних 

коригувань і модифікацій. Селективність може бути визначена як частка 

відібраних із застосуванням системи управління ризиками митних декларацій 

(переміщень) від загальної кількості митних декларацій (переміщень) для 

проведення додаткових митних формальностей (Рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Динаміка показників селективності АСАУР (ІМ, ЕК, ТР) 

 

Тобто, спрацювання АСАУР ще не встановлює вчинення порушення, а 

лише свідчить про необхідність проведення додаткової перевірки для 

підтвердження або спростування такої можливості. Отже 100% переміщень 

(електронних митних декларацій) проходять первинну перевірку за допомогою 

АСАУР і лише ті з них, які становлять певний ступінь ризику, підлягають 

додатковій фізичній перевірці. В ідеалі прийнято вважати, що цей показник має 

коливатися на рівні п’яти відсотків (рис. 2.11).  
 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Селективність АСАР в частині генерування митного огляду 
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Бачимо, що в 2010-2012 роках спостерігається значне перевищення 

граничного значення селективності в частині проведення митного огляду, 

визначеного за результатами застосування АСАУР. Це може бути обумовлено 

імплементацією в АСАУР та наповненням ряду нових профілів ризику, в тому 

числі рамкових профілів, а також впровадженням нових модулів АСАУР в 

наземних пунктах пропуску.  

Стрімке падіння показників селективності профілів ризику в 2013 році 

стало наслідком організаційних змін в структурі органів державної влади та 

управління. Також в цей період система управління ризиками активно 

адаптувалася під новий Митний кодекс України і прийняті на його виконання 

підзаконні акти митного регулювання. 

Як випливає з наведених даних, застосування системи управління 

ризиками сьогодні забезпечує дотримання еталонного показника селективності 

в частині проведення митного огляду. Разом з тим, ці показники засновані на 

зведених даних без урахування напрямку переміщення (ІМ, ЕК, ТР). Як видно з 

наступних даних, цей коригуючий фактор істотно впливає на результат, 

змінюючи картину відповідних показників (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Динаміка селективності АСАУР (ІМ / ЕК / ТР) за 2015 рік 

 

Оскільки ДФС забезпечує найбільшу частину доходів Зведеного бюджету 

України, то одна з першочергових задач ДФС сьогодні полягає у безумовному 

виконанні індикативних показників наповнення держбюджету. При цьому 

частина платежів, забезпечених ДФС в 2015 році, в Зведеному бюджеті України 

становить 83,5%. Що особливо характерно для фінансової системи України, так 

це співвідношення надходжень до держбюджету, забезпечених митницями та 

податковими органами (рис. 2.13). 
 
 
 

 

Рис. 2.13. Структура платежів ДФС у держбюджет України у 2015 році 
 

Відзначимо, що у 2015 році ДФС заявлений приріст надходження 

платежів до держбюджету в порівнянні з 2014 роком на 44,8%. При цьому 

надходження платежів до загального фонду держбюджету, забезпечених 

податковими органами і митницями в порівняльному періоді, зросли на 46,1% і 

68,1% відповідно. Парадокс, але це на тлі негативної динаміки товарообігу і 

його падіння в 2015 році практично на третину відносно 2014 року (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Динаміка товарообігу України за 2014-2015 роки 
 

Дійсно, такий значний приріст надходжень до держбюджету на тлі 

падіння товарообігу частково зумовлений модернізацією технологій митного 

контролю. Однак зазначимо, що лише частково або навіть незначним чином. 

При цьому одним з ключових факторів є просідання валютного ринку і стрімке 

падіння національної валюти (рис. 2.15). 

 

 

Рис. 2.15. Динаміка курсу НБУ за валютною парою UAH / USD 
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При цьому також спостерігається тенденція до посилення фіскального 

навантаження на міжнародну торгівлю, про що свідчить аналіз наступних 

даних (рис. 2.16 і 2.17). 

 

 

Рис. 2.16. Динаміка товарообігу України за 6 місяців 2014-2016 рр. 

 

Рис. 2.17. Динаміка надходжень митних платежів до загального фонду 

держбюджету України за періодами 6 місяців 2014-2016 рр. 

 
Враховуючи зазначене, поряд з найважливішим завданням митних 

відомств щодо забезпечення належного балансу між спрощенням торгівлі та 

регуляторним контролем актуалізується ще одне. Суть цього завдання для 

української митної системи полягає у забезпеченні розумного балансу між 
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фіскальною та правоохоронною функціями митних органів та митного 

контролю в цілому з наданням безумовного пріоритету останній. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ 

РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Удосконалення механізмів забезпечення відомчого контролю в 

структурі державного регулювання та митного адміністрування  

 

Сучасна управлінська парадигма вимагає практичного впровадження у 

діяльність митних органів ризик-орієнтованого підходу і відповідної стратегії 

менеджменту, що передбачає управління не окремими ризиками, які виникають 

в процесі здійснення державної митної справи, а в цілому системою ризиків – 

як зовнішніми, так і внутрішніми. Останні, в свою чергу, видається за можливе 

визначити як бюрократичні ризики, що виникають в системі державного 

регулювання та митного адміністрування.  

Посадові особи митних органів, вповноважені на здійснення державної 

митної справи, самі собою є джерелом ризиків, оскільки цілковито нівелювати 

людський фактор, незважаючи на всі тенденції до автоматизації процедур 

митного контролю, митного оформлення та зовнішньоекономічної діяльності, 

неможливо. Такий фактор ризику, зумовлений якістю, лояльністю і 

благонадійністю персоналу, може бути лише мінімізований. 

Даного порядку ризики визначаються факторами якості, благонадійності і 

лояльності персоналу та обумовлені службовою діяльністю посадовців митних 

органів, зокрема неналежним виконанням безпосередніх службових обов’язків 

через низький рівень кваліфікації, перевищення або зловживання службовими 

повноваженнями чи службовим становищем і пов’язаними з цим 

можливостями, а також неналежною організацією кадрового менеджменту та 

управління інтелектуальним потенціалом, неефективність системи 

забезпечення відомчого контролю і безпеки тощо. 
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Зміст таких ризиків пов'язаний із прийняттям та ухваленням хибних 

рішень чи умисних деструктивних дій під впливом негативних чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовищ, що створюють небезпеки нормальному 

функціонуванню і стабільності митної системи чи її структурних одиниць та 

окремих складових, реалізації державної митної справи та здійсненню 

зовнішньоекономічної діяльності, через недосконалу і неефективну кадрову й 

антикорупційну політику, бюрократичні процедури в галузі митної справи.  

Реалізація сучасних програм в митній галузі, як відзначає ВМО [151], 

вимагає постійної підтримки з боку вищого керівництва і кваліфікованого 

стимульованого, високооплачуваного персоналу; належне митне законодавство, 

організацію, процедури. Сучасні митні адміністрації у процесі виконання 

представницьких та захисних функцій мають залучати задля реалізації своєї 

місії професійних і належним чином підготовлених фахівців і дієві технології. 

Адміністративні процеси і процедури, пов’язані з рекрутуванням і службовим 

просуванням, мають бути справедливими, об’єктивними та вільними від 

упередженості [152, с. 81].  

Митниці належить головна роль щодо супроводження будь-якої 

транскордонної торговельної операції. Повсякчас саме митниця є тією першою 

інституцією, через призму котрої світ оцінюючи споглядає на державу [152, 

с. 67], формуючи її загальний імідж на міжнародній арені та у взаєминах з 

торговельним співтовариством. Тож якість виконання таких представницьких 

функцій безпосередньо залежить від належного, сумлінного і професійного 

виконання відповідними посадовими особами своїх службових обов’язків.   

Кадрові ризики характеризуються декількома обставинами, що мають 

враховуватись кадровими адміністраторами в процесі управління трудовими 

ресурсами, зокрема так звана не концептуальна оцінка, яка полягає в отриманні 

несистемних результатів оцінки здібностей посадових осіб та визначення їх 

ризикогенних потенціалів, наслідком чого є відсутність комплексного, 

системного знання про потенціали та небезпеки для системи митного 
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адміністрування. Виникнення кадрово-кваліфікаційних ризиків безпосередньо 

пов’язане з якістю кадрового ресурсу.  

Реалізація якісної кадрової політики вимагає від суб’єкта її проведення в 

митній галузі побудови ефективної системи управління кадровими ресурсами й 

інтелектуальними потенціалами, орієнтованої на їх систематичне оцінювання 

та розподіл відповідно до визначених завдань, інтересів і пріоритетів системи 

митного адміністрування. В основу функціонування такого роду системи мають 

бути покладені наступні принципи: 

- систематичності та об’єктивності оцінювання; 

- систематичного підвищення рівня інтелектуального потенціалу; 

- раціональної ротації і розподілу інтелектуального ресурсу; 

- надання пріоритетності відомчому заміщенню посад; 

- об’єктивності і доступності кар’єрного просування по службі; 

- запобігання кадровому «голоду», виснаженню і втраті 

інтелектуального потенціалу; 

- запобігання негативним проявам службового протекціонізму; 

- зміцнення і розвиток інститутів наставництва і стажування; 

- вивільнення кадрового баласту; 

- забезпечення механізмів реального соціально-правового захисту та 

визначених законом гарантій; 

- поєднання диспозитивних та імперативних методів впливу; 

- системності, комплексності, прозорості та послідовності. 

Одним з вирішальних чинників, який обумовлює реалізацію відповідних 

ризиків і пов’язаних з цим небезпек, є так звані лояльність і благонадійність 

персоналу, що становлять його конструктивну позицію по відношенню до своїх 

безпосередніх службових обов’язків і посади та відносно системи державного 

управління загалом, що полягає у визнанні цілей, завдань, функцій, принципів 

та політики діяльності митних органів, а також безумовному виконанні 

службових обов’язків, додержанні обмежень і заборон з питань державної 
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служби. Управління ризиками лояльності передбачає наявність структурного 

взаємозв’язку відповідних елементів (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Структурна характеристика управління ризиками лояльності 

 
Відомча політика лояльності та благонадійності в структурі державного 

регулювання та митного адміністрування безпосередньо пов’язана з 

забезпеченням службової дисципліни і безумовного виконання службових 

обов’язків посадовими особами, уповноваженими на здійснення державної 

митної справи і функцій контролю, а отже і справедливою системою заохочень 

і стимулювання та, відповідно – об’єктивною системою відповідальності за 

неналежне, несумлінне виконання службових обов’язків, неправомірні рішення, 

дії/бездіяльність, вчинені/допущені проступки у сфері службової діяльності. 

Низький рівень лояльності обумовлює такі проблеми в управлінні, як-то 

висока потенційна та реальна плинність кадрів, збільшення кадрового баласту, 

виникнення корпоративних конфліктів і найголовніше – корупційні явища, 

дієвим інструментом попередження та протидії яким є підвищення та реальне 

забезпечення соціально-правових гарантій державних службовців, підвищення 

рівня їх правосвідомості та правової культури суспільства і підприємницького 

середовища, а також переведення державної служби на кар’єрну модель. 
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Винагорода посадових осіб та управління їх службовим зростанням 

здатні справити серйозний вплив на благонадійність персоналу митниці. 

Ключовою ланкою будь-якої ефективної стратегії забезпечення лояльності 

виступає управління особистою благонадійністю кожної посадової особи. 

Політика в галузі людських ресурсів не повинна обмежуватись виключно 

прийняттям та звільненням співробітників. Також слід підвищувати рівень їх 

кваліфікації та створювати здорове середовище, що забезпечувало б 

співробітника визнанням його зусиль та сприяло б їм [75, с. 81].  

Дешевий, не стимульований і не захищений у соціально-правовому 

аспекті державний апарат апріорі не може бути ефективним у виконанні 

покладених на нього завдань і функцій, зокрема у сфері забезпечення державної 

митної справи та її пріоритетних напрямів.  

Благонадійність має розглядатись як відповідальність та обов’язок 

кожного [152, с. 82]. Переважно благонадійність і лояльність визначаються 

операційною обстановкою роботи митниці. Тому при впровадженні нового 

законодавства та заходів у галузі кадрового менеджменту слід забезпечити, щоб 

широкі можливості менеджерів не використовувались для політично 

вмотивованих відставок та не призводили до такого рівня ненадійності посад, 

який підштовхує службовців добиватись короткострокових фінансових благ на 

противагу побудові довгострокової кар’єри [152, с. 81].   

Відомчий (внутрішній, внутрішньовідомчий) контроль становить собою 

сукупність контрольно-перевірочних, виховних, превентивних, профілактичних 

та ін. заходів, системно та систематично здійснюваних уповноваженими 

профільними підрозділами й їх посадовими особами в системі митного 

адміністрування з метою гарантування відомчої безпеки, утвердження 

законності, зміцнення службової та виконавської дисципліни, а також 

підвищення ефективності митного адміністрування. До основних завдань 

забезпечення відомчого контролю відносимо: 
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- проведення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення 

відповідних ризиків та факторів, що їх обумовлюють, а також виявлення 

відповідних тенденцій та закономірностей; 

- визначення можливості попередження або мінімізації ризиків, а також 

необхідних і достатніх ресурсів та їх раціонального й оптимального розподілу; 

- оцінка негативних наслідків реалізації ризику, притягнення винних до 

відповідальності, відшкодування завданих збитків; 

- виявлення причин и передумов, які сприяють вчиненню порушень 

законодавства з питань державної митної справи та проступків у сфері 

службової діяльності, неналежному виконанню службових обов’язків; 

- оцінка дієвості заходів реагування, коригування управлінських рішень та 

удосконалення відповідних інструментів і механізмів; 

- організація та проведення контрольних заходів, документальна 

формалізація їх результатів, контроль за виконанням ухвалених рішень та 

вжитих заходів тощо. 

Профільним підрозділам в організації своєї діяльності та плануванні 

необхідних кадрових, виховних, профілактичних, контрольних, перевірочних та 

інших заходів слід враховувати ряд об’єктивних і суб’єктивних ризик-факторів, 

що обумовлюють виникнення корупційних явищ в галузі державної митної 

справи та вчинення дисциплінарних проступків, до яких, по-перше, слід 

віднести: низький рівень забезпечення соціально-правових гарантій, належні 

умови праці і матеріальне забезпечення посадових осіб тощо.  

По-друге, відносно низький рівень правосвідомості посадових осіб та 

правової культури суспільства загалом, професійної підготовки, взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами, організації трудової і 

виконавської дисципліни та відсутність належного контролю з боку керівників 

усіх рівнів за виконанням підлеглими своїх прямих обов’язків; недостатня 

ефективність контрольних заходів, службових розслідувань і перевірок та 

неналежна реалізації висновків за їх результатами, а також поверхове ставлення 
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до проведення правової оцінки інформації за повідомленнями і зверненнями; 

недосконалість  і дискреційність митного законодавства. 

Механізми забезпечення належного виконання посадовими особами своїх 

службових обов’язків передбачають реалізацію як зовнішнього, так і 

внутрішнього контролю, а також протидію та запобігання відповідним 

операційним і бюрократичним ризикам. Відомчий контроль слід розглядати як 

спосіб встановлення причин і умов неналежного виконання посадовими 

особами службових обов’язків, учинення дисциплінарних і корупційних 

правопорушень, а також засіб їх локалізації, мінімізації та ліквідації. 

Реалізація державної митної політики та здійснення державної митної 

справи в частині забезпечення додержання положень митного законодавства та 

з питань службової діяльності вимагає запровадження відповідних 

комплексних змін у митній системі, які б, у першу чергу сприяли якісній, 

системній і систематичній роботі в напрямку підвищення рівня лояльності та 

благонадійності, забезпечення належного рівня відомчої безпеки та визначали 

особисту і невідворотну відповідальність кожного керівника та посадовця за 

неналежне, несумлінне виконання службових обов’язків.  

З метою реалізації визначених пріоритетів щодо гарантування відомчої 

безпеки та сприяння законній торгівлі за рахунок послаблення негативного 

впливу внутрішніх ризикогенних потенціалів у митній системі, на наш погляд 

має бути забезпечено реалізацію наступних заходів:  

- зміна філософії та принципів діяльності підрозділів власної 

безпеки; 

- посилення заходів щодо зниження рівня дискреційних повноважень 

за рахунок покращення регуляторної функції; 

- впровадження й удосконалення системи програмно-інформаційних 

комплексів, інформаційних технологій і систем, за допомогою яких знижується 

вплив «людського фактору» під час прийняття відповідних рішень; 

- систематичне вжиття заходів попереджувального і профілактично-

виховного характеру відносно особового складу; 
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- належна організація та проведення службових розслідувань і 

перевірок за кожним фактом виявлених правопорушень та/або порушень 

службової дисципліни стосовно посадових осіб, які їх вчинили або допустили; 

- підвищення рівня взаємодії з правоохоронними та судовими 

органами з питань взаємного інформування щодо виявлених правопорушень і 

результатів прийнятих рішень; 

- мінімізація втручання правоохоронних органів, виходячи з 

принципу виключної юрисдикції митних органів щодо здійснення державної 

митної справи; 

- співпраця з громадськістю і підприємницьким співтовариством з 

питань належного виконання посадовими особами свої повноважень і 

контролю за додержанням митного законодавства тощо. 

Автоматизація чи комп'ютеризація митних функцій може підвищити 

дієвість та ефективність, а також усунути широкі можливості для корупції. 

Автоматизація може також підвищити рівень підзвітності та забезпечити 

можливість більш пізнього моніторингу та розгляду адміністративних рішень, 

що приймаються на розсуд митників. По можливості, автоматизовані системи 

повинні бути організовані таким чином, щоб мінімізувати можливість 

неправильного використання офіційних дискреційних повноважень [239].  

Окрім інформаційних систем автоматизації процедур митного контролю і 

оформлення, митні служби також мають використовувати комп’ютерні системи 

і технології для ефективнішого комплексного управління. Зазначене передбачає 

використання технологій для підтримки спеціальних функцій менеджменту, 

зокрема адміністрування ризиків службової діяльності, що вимагає створення 

відповідної інформаційної системи відомчого контролю та безпеки, а також 

ефективної селективно-моніторингової системи кадрового забезпечення. 

Така необхідність була визначена ще у відповідній Програмі [141]. 

Метою створення відповідної системи було визначено забезпечення 

функціонування СУР, її автоматизації, організації взаємодії підрозділів 

внутрішньої безпеки для здійснення ефективного контролю за дотриманням 
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законності посадовими особами митних органів, здійснення контрольно-

перевірочних, попереджувально-профілактичних та інших заходів, направлених 

на виявлення та мінімізацію ризиків службової діяльності посадових осіб [141]. 

Однак в силу ряду обставин кінцева мета Програми так і не була 

досягнута, програма зупинилась на стадії проектних робіт, автоматизована 

система не була впроваджена в діяльність митних органів. Це питання і 

сьогодні залишається у законсервованому стані. Саме тому постає необхідність 

в удосконаленні концептуальних засад створення інформаційної системи 

відомчого контролю, яка б не лише забезпечувала автоматизацію окремих 

процесів, а й вирішувала ряд інших актуальних завдань.  

Інформаційна система відомчої безпеки виступає сучасним і 

прогресивним засобом оптимізації та забезпечення належного рівня відомчого 

контролю. Вона забезпечує якісно новий рівень операційного управління 

процесами, аналітично-пошукової та контрольно-перевірочної діяльності за 

відповідним напрямом, а також супроводження ухвалення оптимальних рішень 

та оперативного вжиття адекватних рівню небезпек заходів реагування.  

Інформаційну систему забезпечення відомчого контролю визначаємо як 

взаємопов'язану сукупність та організаційну єдність накопичених масивів 

даних з питань службової діяльності посадових осіб митних органів, а також 

програмних засобів, обладнання і телекомунікацій, стандартизованих процедур, 

алгоритмів і персоналу, спрямованих на забезпечення відомчого контролю і 

безпеки в системі митного адміністрування. 

Враховуючи зазначене та відповідно до визначених завдань і мети 

відповідної інформаційної системи, а також місії, яка полягає у забезпеченні 

належного рівня відомчого контролю та безпеки в системі державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування, 

основними вимогами до створення інформаційної системи відомчого контролю 

та принципами її функціонування визначаємо наступні: 

- комплексність – охоплення всієї структури органів доходів і зборів 

з чітким розподілом і закріпленням завдань, повноважень, відповідальності; 
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- реактивність – адаптивність системи під організаційно-

функціональні та структурно-організаційні зміни; 

- прогресивність – здатність системи до розвитку, розширення, 

трансформації, деталізації процесів тощо; 

- раціональність – диференціація функцій, покладених на засоби 

автоматизації та посадових осіб; 

- безпечність – відомча замкненість системи, захищеність інформації, 

що акумулюється та циркулює в системі;  

- оперативність – забезпечення інформаційного обміну даними між 

користувачами системи в режимі реального часу; 

- пріоритетність – абсолютний пріоритет кінцевої, глобальної мети; 

- єдність – розгляд системи як у вигляді єдиного цілого, так i 

упорядкованої сукупності складових елементів; 

- ієрархічність – визначення ієрархії елементів та/або їх ранжування; 

- функціональність – пріоритетність функцій над структурою; 

- інтегрованість – часткова інтеграція з іншими відомчими 

інформаційно-телекомунікаційними системи; 

- селективність – використання фільтрів, запитів, пошуку, змінних 

параметрів тощо;  

- інтуїтивність – відносна простота використання користувачами 

системи відповідних програмно-апаратних засобів; 

- економічність – відносно низька собівартість створення та 

обслуговування системи тощо.  

Інформаційною платформою системи є комплексна база даних за всіма 

виявленими та потенційними об’єктами ризику. Така система може бути 

побудована на базі програмно-інформаційного комплексу «Відомча безпека», 

що призначений для автоматизації процесів збирання, передачі, накопичення та 

систематизації відповідної інформації, її пошуку, перегляду, актуалізації тощо. 

Внесення, формалізація та перегляд даних можуть бути реалізовані шляхом 
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використання уніфікованих електронних форм, що містять відомості, які 

становлять службовий інтерес і використовуються для аналітики. 

 

3.2. Удосконалення механізмів забезпечення вибірковості митного 

контролю та націлювання по ризиках  

 

Паралельно з динамічним розвитком технологій митного контролю 

ускладнюються і схеми вчинення митних правопорушень як, втім, і навпаки, 

оскільки ці процеси є взаємозалежними. Відповідно, постає необхідність в 

удосконаленні відповідних інструментів, методів і способів управління 

ризиками для підвищення ефективності і забезпечення вибірковості митного 

контролю, заснованого на застосуванні системи управління ризиками. 

Традиційні процедури включають фізичний контроль відносно 

транскордонних переміщень товарів і транспортних засобів, здійснюваний, як 

правило, у формі перевірок документів та фізичного огляду з метою виявлення 

контрабанди та порушення митних правил. Такий контроль становить одну з 

можливих форм ризик-менеджменту, втім, не завжди ефективну та 

продуктивну.  

Безумовно, збільшення складності, швидкості та зростаючі обсяги 

міжнародної торгівлі, активізовані технологічними досягненнями, що 

революціонізували світову комерційну практику, справило вагомий вплив на 

способи виконання митницями свого мандату. Тож, як наслідок, митні 

адміністрації почали запроваджувати суворіший і більш структурований підхід, 

заснований на управлінні ризиками [152, с. 90]. 

Сьогодні розвинені країни зосереджують процес управління ризикам на 

таргетингу. Слідуючи кращій світовій практиці, наразі продовжують вживатися 

заходи щодо розроблення нормативно-правових засад для запровадження 

таргетингу і механізмів його програмно-технологічної реалізації. Відповідні 

інструменти націлювання на ризики чи-то так званий таргетинг належать до 

інтелектуальних механізмів митного контролю.   
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Розбудова відповідної організаційної інфраструктури, вимагає здійснення 

комплексних заходів щодо модернізації Моніторингового центру, що 

відповідає рекомендаціям ЄС [200], згідно з якими митні адміністрації 

створюють уповноважені підрозділи з управління ризиками (targeting centers). 

Завданням таких центрів є моніторинг попередньо відібраних за допомогою 

автоматизованих систем управління ризиками переміщень та експертна оцінка 

конкретних переміщень на предмет ризикованості. 

Організаційно-функціональною платформою реалізації інтелектуальних 

механізмів митного контролю та націлювання на ризики визначаємо спеціально 

створений оперативно-аналітичний штаб, заснований на технічній і 

технологічній базі Моніторингового центру, у зв’язку з чим принципи 

організації, підпорядкованість, функції та завдання діяльності якого мають бути 

суттєво та кардинально переглянуті відповідно до визначених пріоритетів. 

Потенціал і перспектива розбудови інтелектуальних механізмів митного 

контролю забезпечують засобами здійснення не лише безпосереднього 

фізичного контролю під час проведення митних формальностей у п/п через 

митний кордон, а й виходячи зі всієї повноти інформації про переміщення, 

зокрема аналізу попередньої інформації, для визначення форм та обсягів 

митного контролю до прибуття товарів на кордон. 

Наразі одне з найважливіший завдань вбачається у необхідності 

розбудови АСАУР для покриття ще не охоплених ризиків. Задля посилення 

інституційних спроможностей системи управління ризиками передбачається як 

розширення функціоналу існуючої АСАУР, так і запровадження нових підходів 

стосовно здійснення аналізу і оцінки ризиків за попередньою інформацією до 

прибуття товарів на кордон. Відповідні заходи спрямовані, зокрема на 

забезпечення можливості здійснення автоматизованого випуску товарів тощо. 

Такий підхід дозволить зосередити ресурси митниці на найбільш 

чутливих областях ризику, тим самим зменшивши трансакційні витрати 

законного бізнесу та посилити торговельний потенціал України, а також 

пришвидшити пропуск через митний кордон шляхом спрощення і гармонізації 



 

85 
 

митних процедур безпосередньо на кордоні, обмеживши їх тим-самим 

мінімумом, необхідним для забезпечення додержання вимог законодавства та 

гарантування національних митних інтересів і безпеки. 

Із технічної точки зору, впровадження системи попереднього 

інформування передбачає функціонування автоматизованої системи, яка 

орієнтована на реалізацію єдиного алгоритму автоматизованої обробки 

відомостей, що заявляються в митній декларації, із здійсненням 

автоматизованого форматно-логічного контролю, аналізу ризиків і виданням 

різнопланових застережень для посадових осіб, уповноважених на здійснення 

митного контролю [147, с. 12-13].  

Одним з інструментів митного контролю в контексті впровадження 

процедури попереднього інформування є так звана коротка ввізна декларація 

(entry summary declaration – ENS), що подається для цілей митного контролю і 

оформлення до прибуття товарів, а в окремому ряді випадків, до моменту 

завантаження товарів на транспортний засіб. Процедура попереднього 

інформування може бути розділена на два етапи (рис. 3.2 та 3.3). 
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Рис. 3.2. Етап отримання допуску до системи попереднього інформування 

[147, с. 13] 
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Рис. 3.3. Етап подання попередньої інформації про товари [147, с. 14] 

 

Відповідно до кращих світових практик і з урахуванням підходу стосовно 

мінімуму митних формальностей і втручання митниці, необхідних для 

забезпечення додержання митного законодавства, передбачається, що 

митницями на кордоні переважно здійснюється аналіз ризиків безпеки, тобто 
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ризиків переміщення через митний кордон, зокрема поза митним контролем або 

з приховуванням від нього, небезпечних товарів тощо. 

До переміщень групи безпекових ризиків умовно належать переміщення 

товарів, що можуть виступати безпосередніми предметами контрабанди 

відповідно до кримінального законодавства, переміщення товарів відносно яких 

встановлено заборони та обмеження, товарів подвійного та військового 

призначення тощо, а також переміщення з ризиком недоставки товарів до 

митниці призначення, їх втрати, підміни тощо. 

Враховуючи зазначене, а також з метою уникнення черг на кордоні 

постає необхідність в удосконаленні механізмів інформаційної взаємодії 

митниць за результатами аналізу та оцінки ризиків, зокрема надання митниці на 

кордоні можливості інформування митниці призначення про необхідність 

проведення додаткових митних формальностей при остаточному митному 

оформленні товарів у заявлений митний режим. 

Своєю чергою, задля протидії митним правопорушенням, направленим на 

підміну або недоставку товарів до митниці призначення, а також виявлення 

ризиків безпеки, слід забезпечити дзеркальний механізм, спрямований на 

забезпечення можливості для митниць оформлення попередніх митних 

декларацій інформувати прикордонні митниці щодо необхідності проведення 

додаткових митних формальностей у пункті пропуску. 

З метою реалізації відповідних ІТ-рішень, спрямованих на забезпечення 

подальшого розвитку АСАУР та запровадження так званого таргетингу чи-то 

націлювання по ризиках, зокрема відносно переміщень за попередніми 

митними деклараціями, центральним митним апаратом ведеться плідна робота, 

наслідком якої має стати запровадження функціонального модуля «Попередні 

ВМД» АСМО «Інспектор» (рис. 3.4). 

У загальному вигляді використання модуля «Попередні ВМД» має 

забезпечувати можливість митниці на кордоні переглядати перелік попередніх 

митних декларацій, по яких очікується переміщення товарів через п/п 
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відповідної митниці, а митниці призначення переглядати перелік попередніх 

митних декларацій відповідної митниці. 

 

 

Рис. 3.4. Інтерфейс модуля «Попередні ВМД» АСМО «Інспектор» 

 
Модуль «Попередні ВМД» в режимі «Митниця пропуску» дозволяє 

здійснювати аналіз, відбір і додання митних формальностей по попередніх 

митних деклараціях, які плануються до в’їзду/виїзду через зазначену митницю 

пропуску. Відповідно, автоматизований митний контроль може бути 

здійснений в рамках АСАУР у складі модуля «Журнал пункту пропуску». 

Зазначений режим може бути використано в автомобільних та залізничних 

пунктах пропуску, які застосовують відповідні ПІКи АСМО «Інспектор». 

Режим «Митниця призначення» дозволяє здійснювати аналогічні 

маніпуляції відносно попередніх митних декларацій, за якими очікується митне 

оформлення у зазначеній митниці призначення. Відповідний контроль за 

доданими митними формальностями буде здійснюватися в модулі АСАУР у 
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складі модуля «ВМД» АСМО «Інспектор». Таким чином, зазначений режим 

може бути використаний будь-якою митницею призначення. 

Застосування модуля «Попередні ВМД» надасть митницям можливість 

використання додаткового інструментарію для здійснення аналізу ризиків по 

конкретних зовнішньоекономічних операціях, що дозволить підвищити 

точність застосування системи управління ризиками із дотриманням принципів 

вибірковості митного контролю. Такі можливості дозволять зменшити 

бюрократичне листування між митницями та підвищити оперативність 

доведення інформації за результатами оцінки ризиків.  

Водночас передбачається, що на першому етапі (пілотного проекту чи 

тестової експлуатації) митниця на кордоні та митниця призначення за 

результатами проведених аналізу та оцінки ризиків матимуть можливість 

здійснювати обмін інформаційними повідомленнями (код митної формальності 

«000») щодо можливих ризиків по конкретному переміщенню, які міститимуть 

рекомендацій  про застосування додаткових заходів митного контролю.  

За результатами додаткової перевірки ризикових переміщень, визначених 

інформуючою митницею, відповідна інформована митниця, виходячи зі всієї 

повноти інформації, отриманої за результатами комплексного аналізу та оцінки 

ризиків, прийматиме рішення про застосування конкретних додаткових форм та 

обсягів митного контролю або прийматиме вмотивоване рішення про 

відсутність достатніх підстав для їх застосування.    

Таке обмеження щодо можливості генерувати з використанням модуля 

«Попередні ВМД» митницями виключно інформаційні повідомлення з 

рекомендаціями та коментарями без права визначати конкретні митні 

формальності, що мають бути виконані митницею відправлення або митницею 

призначення відповідно, спрямоване на запобігання можливим зловживанням 

та безпідставному перекладенню митницями обов’язків одне на одного.  

При цьому для посадових осіб центрального підрозділу з питань 

забезпечення функціонування СУР та протидії митним правопорушенням 

передбачається надання розширеного доступу до модуля «Попередні ВМД» 
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задля забезпечення можливості перегляду та додання митних формальностей по 

всіх митницях та переміщеннях, а також забезпечення аналізу ефективності 

застосування ним такого інструментарію та внесення відповідних коригувань. 

Подальше доопрацювання модуля «Попередні ВМД», разом із 

розширенням інформаційної взаємодії між митницями щодо націлювання по 

ризиках шляхом обміну інформаційними повідомленнями, дозволить також 

митниці на кордоні генерувати додаткові митні формальності по попередніх 

митних деклараціях при митному оформленні у митниці призначення, а 

митниці оформлення, у свою чергу, генерувати додаткові митні формальності 

при митному контролі у пункті пропуску митниці на кордоні. 

  Таким чином, модуль «Попередні ВМД» може бути ефективним 

інструментом посилення контролю відносно переміщень за попередніми 

митними деклараціями за умови якісного націлювання на ризикові операції та 

ефективного виконання митних формальностей, визначених за результатами 

такого таргетування, з метою реалізації заходів, направлених на запобігання, 

виявлення та/або припинення митних правопорушень.  

Також ДФС спільно з Всесвітньою митною організацією (за фінансової 

підтримки Програми експортного контролю США, EXBS) розпочато роботу 

над приєднанням України до Системи націлювання по вантажах (WCO CTS), 

яка буде розміщена у морських портах для забезпечення аналізу та оцінки 

ризиків до прибуття товарів у контейнерах у порт. 

Сьогодні розбудова системи управління ризиками в морських пунктах 

пропуску, в тому числі щодо розгортання системи попереднього інформування, 

здійснюється, зокрема і на виконання Дорожньої карти реалізації ДФС 

рекомендацій звіту Місії EUBAM «Дослідження процедур митного оформлення 

у портах Одеси та Іллічівська». Дорожня карта серед іншого передбачає 

виконання заходів щодо: 

- розроблення та/або впровадження програмних продуктів задля 

забезпечення можливості профілювання ризиків у морських портах; 
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- розроблення, впровадження та оновлення профілів ризиків для 

застосування в морських портах; 

- впровадження активного збору інформації/даних на місцевому 

рівні, напрацювання механізмів аналізу та оцінки ризиків на місцевому рівні (в 

морських портах) для посилення цільового підходу і селективності; 

- розроблення механізму використання зображень, отриманих за 

допомогою мобільних митних рентген-сканерів, для цілей аналізу та оцінки 

ризиків тощо. 

На сьогодні вже підписано Угоду про використання WCO CTS між ВМО 

та ДФС, затверджено та розпочато реалізацію Дорожньої карти приєднання до 

WCO CTS. Реалізація проекту WCO CTS в Україні матиме вагоме значення для 

забезпечення належного митного контролю в портах, оскільки він передбачає 

створення аналітичних груп для здійснення аналізу інформації та визначення 

митних формальностей до прибуття судна в порт. 

WCO CTS – це система, розроблена ВМО з метою сприяння митним 

адміністраціям у зборі, зберіганні, обміні інформацією, що міститься у 

вантажному маніфесті. WCO CTS передбачає замкнутий алгоритм опрацювання 

попередньої інформації, отриманої від морських агентів, починаючи від етапу 

відбору «ризикових контейнерів» до прибуття вантажів у порт і до етапу 

внесення результатів заходів, проведених після фактичного прибуття товарів.  

У перспективі WCO CTS сприятиме наближенню практики проведення 

контролю у морських портах до відповідної практики у портах найбільш 

розвинених країн (морські порти Європи та США). При цьому у подальшому 

ВМО планує розширювати функціонал WCO CTS для забезпечення можливості 

обробки попередньої інформації, отриманої завчасно від інших перевізників 

(авіакомпанії, експрес-перевізники тощо). Надання доступу до нових 

можливостей WCO CTS здійснюватиметься шляхом оновлення програми.  

У найближчій перспективі планується також налагодження використання 

в АСАУР інформації, що міститься в Інформаційній системі портового 

співтовариства (ІСПС), що створена ДП «Адміністрація морських портів 
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України» в рамках проекту «Єдине вікно – локальне рішення» на базі 

найбільших контейнерних портів України (Одеський та Іллічівський).  

ІСПС – це система, що призначена для електронного обміну інформацією 

та документами між усіма зацікавленими суб’єктами у морських портах та 

призначена для прискорення проходження контейнерів через порт. 

Запровадження механізму WCO CTS стане логічним продовженням організації 

бізнес процесу щодо обробки контейнерів у площині ІСПС – WCO CTS. Такий 

підхід відповідає сучасній світовій практиці та очікуванням бізнесу щодо 

пришвидшення митних формальностей.  

Сьогодні попередня інформація про вантажі до прибуття судна у порт на 

території України, що надається морськими агентами митним органам, містить, 

зокрема дані щодо контейнера, вагових характеристик товару, його опису, що 

дозволяє використовувати її для аналізу та оцінки ризиків як при митному 

оформленні митних декларацій, так і у пунктах пропуску (перевірка та 

співставлення із задекларованим типу контейнера, кількісно-вагових 

характеристик товару, його опису тощо). 

Водночас, наявне інформаційно-технічне забезпечення дозволяє 

проводити автоматизований аналіз по вантажах, що переміщуються через 

морські пункти пропуску у контейнерах, лише при митному оформленні 

декларації у митниці призначення. Тому пріоритетним напрямом подальшої 

автоматизації аналізу та оцінки ризиків є впровадження модуля АСАУР у п/п 

для морського сполучення. 

На сьогодні АСАУР охоплює ключові області ризиків (наразі переважно 

фіскального характеру), що включають такі напрямки: контроль правильності 

визначення митної вартості, класифікації, походження товарів, достовірності 

декларування, нетарифного регулювання тощо. Для цього сьогодні не лише 

розробляються нові профілі ризиків та систематично коригуються діючі, а й 

створюються цілі модулі, які інтегруються до АСМО «Інспектор» (ЄАІС). 

Так, з метою подальшої розбудови системи управління ризиками, 

автоматизації аналізу та оцінки ризиків із урахуванням областей ризику, 
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характерних для різних регіонів, спрощення та прискорення програмної 

реалізації окремих профілів ризику та доповнень до них силами центрального 

митного апарату наразі розробляється функціональний модуль «Конструктор 

профілів ризику», який у цілому дозволить: 

- значно прискорити програмну імплементацію окремих профілів; 

- скоротити час від ухвалення рішень до їх імплементації в АСАУР; 

- залучити значний ресурс митниць для наповнення АСАУР; 

- більш точно враховувати регіональну специфіку в роботі АСАУР; 

- забезпечити контроль і моніторинг за внесенням даних до АСАУР. 

Модуль «Конструктор профілів ризику» є складовою АСМО «Інспектор». 

При цьому забезпечується його взаємодія з модулем АСАУР при митному 

оформленні за допомогою митної декларації, зокрема електронної митної 

декларації. У перспективі очікується також доповнення відповідного модуля 

блоком даних для пунктів пропуску. 

Інтерфейс модуля КПР повинен передбачати наступні вкладки: 

«Характеристики профілю ризику» та «Набір індикаторів ризику». Зокрема, 

вкладка «Характеристики профілю ризику» має передбачати заповнення 

наступних полів: 

1) Код ПР (id) в АСАУР (формується автоматично, поле обов’язкове до 

заповнення); 

2) № ПР (вноситься користувачем, поле обов’язкове до заповнення. Має 

складну структуру: «а.б», де  

а) № ПР згідно паспорту ПР, за наявності довідника ПР – обирається з 

довідника; 

б) № доповнення до ПР – присвоюється митницею чи структурним 

підрозділом ДФС, у форматі:  

ZZZ-XXX, де: 

ZZZ – код митниці/установи;  

XXX – порядковий номер. 
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Повинен бути забезпечений форматно-логічний контроль щодо 

унікальності номера доповнення ПР (тобто частини тексту після крапки) в 

рамках одного ПР (тобто частини тексту до крапки). Користувачу підсвічується 

підказка про структуру номера, а також текст «Якщо ПР не має доповнень, 

тобто нижче внесена інформація стосується ПР в цілому, то після крапки у 

номері ПР вноситься номер 000-000»); 

3) Назва ПР (вноситься користувачем згідно паспорту ПР, поле 

обов’язкове до заповнення); 

4) Деталізація до назви ПР (доповнення до ПР) (вноситься користувачем, 

наприклад, «щодо …», поле обов’язкове до заповнення); 

5) Підрозділ митниці, який готував доповнення до ПР (вноситься 

користувачем з довідника, поле обов’язкове до заповнення): 

00 – центральний підрозділ з питань забезпечення функціонування СУР 

01 – підрозділ ПМП 

02 – підрозділ організації митного контролю 

03 – підрозділ контролю за переміщенням товарів 

04 – підрозділ інтелектуальної власності та експортного контролю 

05 – підрозділ митних платежів 

06 – підрозділ митної вартості 

07 – підрозділ класифікації товарів 

08 – підрозділ митно-тарифного регулювання 

09 – інший підрозділ митниці 

Повинен бути забезпечений ФЛК – значення 00 може обиратись тільки 

користувачами з центрального підрозділу ДФС з питань забезпечення 

функціонування СУР. 

6) Підрозділ митниці, який вніс доповнення до ПР (вноситься 

користувачем з довідника, поле обов’язкове до заповнення): 

00 – центральний підрозділ з питань забезпечення функціонування СУР; 

01 – підрозділ ПМП; 
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7) Підстава внесення інформації про ПР/доповнення до ПР (вноситься 

користувачем, наприклад, наказ ДФС від __ № ___ «Про ___», наказ митниці 

від __ № ___ «Про ___», доповідна записка _______ від __ № ___ «Про ___», 

поле обов’язкове до заповнення. ФЛК: якщо вносяться зміни до раніше 

внесених і збережених даних (тобто формується нова редакція даних), то 

програма запитує додаткове внесення інформації про підстави уточнення/зміни 

даних); 

8) Характеристика джерела інформації (вноситься користувачем з 

довідника, поле обов’язкове до заповнення): 

01 – власні аналітичні напрацювання 

02 – за даними правоохоронних органів 

03 – за даними підрозділів митниць 

04 – за даними підрозділів ГУ 

05 – за даними підрозділів ДФС 

06 – за даними звернень, запитів тощо 

99 – інше; 

9) Дата дії – з … (вноситься користувачем, поле обов’язкове до 

заповнення, має бути забезпечений ФЛК на адекватність та коректність дати); 

10) Дата дії – до … (вноситься користувачем, поле обов’язкове до 

заповнення, має бути забезпечений ФЛК на адекватність та коректність дати, не 

менше поля «Дата дії – з» і не більше трьох років від зазначеного поля); 

11) Системна дата створення (фіксується автоматично, з часом); 

12) Системна дата модифікації (фіксується автоматично, з часом); 

13) Митні формальності (МФ): 

- Код МФ (або коди пов’язаних МФ через кому). Вноситься 

користувачем з довідника шляхом обрання переліку відповідних МФ, поле 

обов’язкове до заповнення; 

- Вид МФ (вноситься користувачем з довідника: 

обов’язкова,  

обов’язкова за умови,  
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у разі потреби,  

поле обов’язкове до заповнення, внесений вид МФ стосується всіх 

перерахованих МФ); 

- Умови обов’язковості МФ (вноситься користувачем, ФЛК – поле 

обов’язкове до заповнення для МФ виду «обов’язкова за умови». Внесений 

текст додається до повідомлення до МФ при спрацюванні профілю ризику з 

текстом «МФ обов’язкова за умови: ….». ФЛК передбачає блокування тексту 

лише із службовими символами та цифрами та/або тексту, кількість знаків в 

якому менше 20); 

- Процент випадкового відбору (вноситься користувачем, ціле число 

від 0 до 100, поле обов’язкове до заповнення, за замовчанням – 100); 

14) Повідомлення до МФ (вноситься користувачем, поле обов’язкове до 

заповнення, ФЛК передбачає блокування тексту, що складається лише зі 

службових символів та цифр та/або тексту, кількість знаків в якому менше 50); 

15) Користувач, який вніс інформацію (фіксується автоматично); 

16) Користувач, який модифікував інформацію (фіксується автоматично); 

17) Причини видалення/припинення дії (заповнюється користувачем або 

автоматично при внесенні змін (тоді автоматично додається текст «у зв’язку зі 

збереженням нової редакції»). ФЛК: поле обов’язкове, тільки якщо в поточній 

редакції раніше внесених і збережених даних вноситься/змінюється дата до 

поля «Дата дії – до», без зміни інших полів, то новий id для даних не 

генерується. 

Вкладка «Набір індикаторів ризику» має передбачати заповнення 

параметрів та послідовності перевірки граф митної декларації. Інтерфейс 

вибору подібний до вікна «Розширений пошук» АСМО «Інспектор». Додатково 

до наявних умов, слід врахувати можливість вибору додаткових індикаторів, 

які обчислюються з відповідних граф митної декларації: 

1) Митна вартість у дол.США (гр.45 приведена до дол. США); 

2) Фактурна вартість у дол.США (гр.42 приведена до дол. США); 

3) Митна вартість/кг, грн. (гр.45/гр.38); 
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4) Митна вартість/кг у дол.США (гр.45/гр.38 приведена до дол. США); 

5) Фактурна вартість/кг, грн. (гр.42/гр.38 приведена до грн.); 

6) Фактурна вартість/кг у дол.США (гр.42/38 приведена до дол. США); 

7) Митна вартість/од., грн. (гр.45/гр.41); 

8) Митна вартість/од. у дол.США (гр.45/гр.41 приведена до дол. США); 

9) Фактурна вартість/од., грн. (гр.42/гр.41 приведена до грн.); 

10) Фактурна вартість/од. у дол.США (гр.42/41 приведена до дол. США); 

11) Вага упаковки, кг (гр.35-гр.38); 

12) Частка упаковки, % ((гр.35-гр.38)*100%/гр.35); 

13) Вага нетто одиниці товару, кг/од. (гр.38/гр.41); 

14) Загальна вага брутто (сума граф 35); 

15) Загальна вага нетто (сума граф 38). 

Розмежування прав доступу передбачає, що інформація, внесена за 

допомогою модуля КПР, зберігається на центральному сервері (наприклад, в 

ЄАІС), у закритому вигляді. За допомогою інтерфейсу доступ до програми 

здійснюється: 

- митницею в розрізі даних, внесених нею (в режимі перегляду та в 

режимі редагування); 

- центральним підрозділом з питань АР та ПМП: в розрізі даних, 

внесених ним (в режимах перегляду та редагування) та в розрізі даних, 

внесених митницями (в режимі перегляду). 

Враховуючи чутливість відповідних даних, будь-яке надання доступу до 

модуля КПР (а також вибірка даних) має погоджуватися з центральним 

підрозділом з питань АР та ПМП. На рівні митниці права доступу, які 

передбачають внесення інформації, можуть надаватись виключно посадовим 

особам підрозділів АР та ПМП, а також targeting-центрам (у разі їх створення).  

Права доступу до модуля КПР, які передбачають перегляд внесеної 

інформації, у виключних випадках за відповідним погодженням із центральним 

підрозділом з питань АР та ПМП можуть надаватись іншим структурним 
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підрозділам митниці, які залучені до проведення митного контролю, та за 

виключенням підрозділів митного оформлення. 

Внесення до модуля КПР інформації митницями здійснюється на підставі 

доповнень до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на 

регіональному рівні)». Внесення профілів ризику центральним підрозділом з 

питань АР та ПМП здійснюється за результатами прийняття рішень 

Експертною комісією із застосування СУР. 

При цьому має бути також забезпечено відстеження всіх версій (редакцій) 

внесених даних. Тобто дані зберігаються у розрізі окремих версій, а не 

перезаписуються. За програмним кодом версії можливе подальше відстеження 

спрацювань профілів ризику. Усі дані зберігаються в базі даних, навіть після 

видалення, яке здійснюється шляхом проставляння окремої ознаки та 

обґрунтування необхідності видалення запису. 

Внесення інформації до відповідних полів модуля КПР може 

здійснюватись у режимах введення у дію (поле «Статус» значення «Діє») та 

припинення дії (поле «Статус» значення «Скасовано»). Крім того, з метою 

перевірки коректності роботи (тестування) можливих профілів ризику та 

доповнень до них передбачається внесення інформації до модуля КПР у режимі 

проекту (поле «Статус» значення «Проект»), що не потребує ухвалення 

відповідних управлінських рішень. 

Задля ухвалення відповідних управлінських рішень щодо внесення до 

модуля доповнень до профілю ризику має здійснюватися тестування його 

селективності на історичному масиві інформації щодо митних оформлень за 

визначений період та враховуватися відсоток митних оформлень, які 

відповідають алгоритму, закладеному в доповнення до профілю ризику, з 

урахуванням напрямку переміщення. Таке тестування здійснюється із 

використанням модуля «Розширений пошук» АСМО «Інспектор». 

При цьому не допускається внесення до КПР доповнень до профілів 

ризику, селективність яких з урахуванням напрямку переміщення та параметрів 

випадкового відбору за результатами тестування перевищує 5% для митних 
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формальностей, які передбачають проведення фізичної перевірки вантажу 

(огляд, зважування тощо), та/або перевищує 20% для митних формальностей, 

які передбачають додаткову перевірку документів. 

Для ухвалення рішення щодо внесення інформації до модуля, крім 

інформації щодо результатів проведеного тестування доповнення до профілю 

ризику, також зазначається інформація щодо області ризику, суті проблеми, 

документів, які регулюють відповідне питання, алгоритмів проведення аналізу 

та джерел інформації, які були використані, обґрунтування щодо визначеного у 

доповненні до профілю ризику переліку митних формальностей. 

З метою забезпечення постійного контролю за дотриманням 

структурними підрозділами митниці порядку внесення інформації до модуля 

передбачається здійснення аналізу спрацювань доповнень до профілю ризику 

та/або безпосередньо профілю ризику, внесених до модуля КПР. За 

результатами такого аналізу може прийматися рішення про зняття з контролю 

доповнення до профілю ризику, зокрема у разі: 

- досягнення результатів, які очікувалися при внесенні інформації (у 

випадку втрати актуальності здійснення подальшого контролю); 

- непідтвердження за результатами виконання митних 

формальностей ризиків порушень законодавства з питань державної митної 

справи протягом періоду дії доповнення до профілю ризику; 

- отримання/виявлення інформації, яка свідчить про втрату 

актуальності доповненням до профілю ризику або про суттєві проблемні 

питання при здійсненні митного контролю із застосуванням доповнення до ПР. 

Україна вживає активних заходів задля того, щоб зайняти гідне місце в 

сучасному глобалізованому світі та інтегруватись до світового економічного 

простору. Ці процеси супроводжуються відповідними інституційними змінами, 

зокрема у сферах економіки і торгівлі.  

Міжнародні стандарти є тими маяками, на котрі слід орієнтуватися у 

процесі реформування, а виконання взятих міжнародних зобов'язань є тими 

маркерами, за якими можна судити про якість проведених реформ. Українська 
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митниця та центральний митний апарат своєю чергою активно впроваджують 

принципи управління ризиками як на основі кращого світового досвіду та 

практики, так і шляхом розробки власних унікальних рішень. 

 

3.3. Удосконалення механізмів оцінки ефективності контролю із 

застосуванням системи управління ризиками 

 

Невід’ємним елементом удосконалення будь-якого процесу чи виду 

діяльності є механізми оцінки його ефективності, спрямовані на забезпечення 

достовірними даними щодо його функціонального стану та динаміки змін. 

Тому об’єктивною необхідністю є удосконалення механізмів оцінки 

ефективності митного адміністрування, зокрема в частині реалізації заходів із 

мінімізації ризиків при здійснення митного контролю та оформлення.  

Задля удосконалення механізмів митного адміністрування потрібна 

надійна структура оцінки ефективності, що включає критерії, на підставі яких 

порівнюються результати. Така структура може включати різні заходи, 

спрямовані на встановлення прямих і опосередкованих результатів і впливу 

обраних дій. Розробка механізмів оцінки та звітності передбачає наявність 

зворотного зв'язку, застосування стандартних процедур і каналів управління 

(звітність про ефективність, постійний моніторинг тощо)  [224, с. 19]. 

Комплексне дослідження системи оцінювання ефективності митних 

органів за різними напрямами роботи проведено в процесі виконання науково-

дослідної роботи «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи 

оцінювання ефективності митних процедур» [39], зокрема в межах якої 

виконується дане дисертаційне дослідження, та виданій на її основі монографії 

«Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації 

зовнішньоекономічної діяльності [57]. 

Проведений в рамках зазначених робіт аналіз показав, що в класичному 

українському лексичному апараті ефективність має однозначне трактування – 

відношення доходів до витрат, проте в англійській мові її розглядають із двох 
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позицій, яким відповідають категорії «efficiency» та «effectiveness». Зокрема, 

«efficient» характеризує кількісний результат, динаміку, зниження витрат. При 

цьому, «effective» є виразником зміни якісних параметрів. [57, с. 11-12].  

Поняття «ефективність» є загальнонауковим і відноситься до всіх сфер 

знань, але у кожній з них воно має конкретне значення, це оціночна категорія, 

що обумовлена системою дій, спрямованих на виявлення якісних ознак 

предмета та вказує на його позитивну властивість. Ефективність досить складна 

багатопланова категорія, для оцінювання якої використовується система 

взаємопов’язаних показників; завжди передбачає аналіз зрушень певних 

показників, тобто пов’язана із результатом, тенденцією розвитку [57, с. 12-13]. 

Водночас поряд з ефективністю слід говорити і про надійність. Зокрема, 

надійність митної системи – це властивість зберігати за часом і встановленими 

межами значення усіх показників, що характеризують здатність митних органів 

і митної системи у цілому виконувати потрібні функції цілодобово з 

ефективним використанням потенціалу митної безпекоспроможності в 

існуючих економічних умовах, кадровому потенціалі, матеріальному та 

технічному забезпеченні [134].  

Поняття «ефективність» митної діяльності – це властивість динаміки 

митної діяльності, «показник ефективності» – кількісна міра цієї властивості, а 

«критерій ефективності» – кількісна міра, яка визначає досягнення цілей митної 

діяльності [4]. Отже, якщо ефективність – це властивість динаміки, то 

надійність – це властивість збереження цієї динаміки (позитивної динаміки), 

тобто властивість не лише збереження усіх показників, що характеризують 

кількісні й якісні параметри відповідних процесів, а й властивість до їх 

підвищення для досягнення визначених цілей управління.   

Проблема загального оцінювання ефективності митних органів і за 

окремими напрямами є однією з найбільш актуальних і практично значущих в 

комплексі взаємопов’язаних проблем розвитку системи митного регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності. Удосконалення процесу оцінювання митних 

процедур направлене на розроблення нових ефективніших підходів щодо 
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управління розвитком системи митних органів, формування більш досконалого 

методичного забезпечення [26]. 

Недостатній рівень вивчення проблеми ефективності митної справи 

обумовлений відсутністю однозначних підходів до критеріїв ефективності 

митної діяльності [57, с. 32] як у цілому, так і за окремими складовими та 

напрямами (спеціальна ефективність). Тож одним із головних завдань є 

визначення показників і критеріїв ефективності, які обумовлені цільовими 

установками та здійсненням результативного контролю за їх рівнем та 

характером виконання [57, с. 77].  

Критерій у загальновизнаному розумінні є певною кількісною або 

якісною ознакою, на підставі якої здійснюється оцінка будь-яких явищ, проявів 

функціонування матеріальних і нематеріальних суб’єктів, класифікація 

предметів матеріального і нематеріального світу; це фактично «мірило», 

відповідно до якого формується думка стосовно доцільності та ефективності 

функціонування певного суб’єкта [82].  

На думку Атаманчука Г.В., критеріями ефективності є ознаки, межі 

сторони прояву управління, аналізуючи які можна визначити рівень і якість 

управління, його відповідність потребам та інтересам суспільства. Саме цим 

критерії відрізняються від показників, котрі вимірюють тільки кількісні 

параметри відповідних процесів, явищ тощо [5]. 

В цілому ефективність системи – це здатність системи виконувати 

поставлену мету в заданих умовах використання і з певною якістю результату. 

Показники ефективності характеризують ступінь пристосованості системи до 

виконання поставлених перед нею завдань і є узагальнюючими показниками 

оптимальності функціонування системи [38, с. 98].  

Показник ефективності функціонування – це комплексний показник 

якості функціонування системи управління як об'єкта дослідження, а критерій 

оцінювання якості результатів процесу функціонування і його ефективності – 

це математичні формулювання мети операції і необхідного ступеня її 

досягнення. Водночас найбільш інформативним комплексним показником 
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ефективності функціонування системи управління є ймовірність досягнення 

мети функціонування.  

Поряд з цим, при дослідженні функціонування систем використовуються 

й інші показники, що відображають окремі властивості результатів 

функціонування. Ці показники відображають окремі аспекти функціонування 

систем, тобто є окремими показниками або критеріями. Ефективність 

функціонування системи управління – це складна властивість, що характеризує 

пристосованість процесу функціонування до досягнення мети, поставленої 

перед системою управління [173, с. 165].  

Зважаючи на це, при виборі критеріїв оцінки ефективності митного 

адміністрування і державного регулювання ЗЕД слід звернутися до критеріїв, 

що характеризують рівень сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин 

через спрощення і пришвидшення митних процедур і дерегуляцію міжнародної 

торгівлі, а при виборі критеріїв щодо здійснення державної митної справи – 

стан гарантування національних митних інтересів і безпеки держави через 

оцінку ефективності митного контролю та протидії митним правопорушенням.  

Оцінка ефективності будь-якого інституту здійснюється, як правило, з 

урахуванням тих його функціональних цілей, для досягнення яких цей інститут 

(у нашому випадку – митниця) він був створений [3]. Процес оцінювання 

ефективності має передбачати врахування цільової складової і багато в чому 

визначає як його основний зміст, так і успішність функціонування. Саме цілі 

формують загальний вектор розвитку, чітке формулювання цілей окреслює 

межі пошуку засобів їх досягнення. Показники оцінювання ефективності 

митних процедур розглядаються в якості критеріїв оцінки ефективності митної 

справи. Іншими словами, цілі формують, консолідують і змінюють елементи 

будь-якого механізму, визначають засоби їх досягнення [26].  

Митні органи становлять собою частину державного механізму, певний 

інструмент практичного втілення державної політики, тобто суб’єкт 

державного управління. Оскільки митні органи реалізують державну політику в 

галузі державної митної справи, оцінювання їх ефективності має проводитись із 
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урахуванням управлінського аспекту в контексті рівня досягнення визначених 

цілей і завдань щодо здійснення державної митної справи та відповідно до їх 

основних функцій.  

Неоднозначність підходів до критеріїв ефективності митних органів 

обумовлюється передусім тим, що митниця виступає проміжною ланкою між 

державою, суспільством, учасниками ЗЕД. Зрозуміло, що в силу 

функціональних обов’язків митних органів та інтересів держави і бізнесу, 

критерії оцінювання ефективності будуть різнитись. Частина з них матиме 

однакову направленість (тобто в їх поліпшені зацікавлені як бізнес, так і 

держава), інша – протилежну (покращення певних критеріїв ефективності для 

однієї сторони буде означати погіршення для іншої) [57, с. 32-33].  

На думку авторів монографії «Система ключових індикаторів 

результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України», 

одним із прогресивних підходів у оцінюванні ефективності діяльності митних 

органів на сьогодні є запровадження системи ключових індикаторів 

результативності, яка дозволяє встановлювати чіткі орієнтири та контролювати 

прогрес у їх досягненні в процесі функціонування митних органів [155].  

Ключові індикатори результативності, що розробляються митними 

адміністраціями або для них, орієнтовані на оцінювання наступних аспектів: 

- рівня надходження бюджетних платежів; 

- стимулювання торгівлі; 

- управління ризиками; 

- ефективності заходів з дотримання законодавства; 

- захисту суспільства; 

- захисту кордонів. 

При цьому, агрегований показник ефективності митного адміністрування 

повинен давати відповідь на запитання, чи правильно вибрані цілі митного 

адміністрування і наскільки правильно обрані шляхи їх досягнення, чи якісно 

здійснюються митні процедури.  



 

106 
 

Здійснення державної митної справи та митного адміністрування вимагає 

постійного моніторингу показників ефективності досягнення кінцевої мети 

митних органів, що полягає у забезпеченні національних митних інтересів та 

безпеки держави. Тому особливої актуальності набувають питання оцінювання 

ефективності їх роботи, зокрема в частині застосування системи управління 

ризиками, що передбачає визначення критеріїв і показників, без яких 

неможливо розробити напрями удосконалення функціонування митної системи 

[57, с. 137], а також ступінь розвитку системи управління ризиками. 

Ступінь розвитку системи управління ризиками – термін, який часто 

використовується для опису можливостей і гнучкості організації в частині 

управління ризиками, що може сприяти митним службам в постійному 

вдосконаленні використовуваних ними механізмів управління ризиками. Існує 

безліч способів оцінки СУР. Митній адміністрації слід створити індивідуальну 

структуру оцінки, яка дозволить їй аналізувати і підвищувати ступінь розвитку 

СУР. При виборі відповідної моделі слід визначити показники і критерії оцінки 

ефективності для ключових характеристик. 

Сам процес оцінки може носити якісний чи кількісний характер або 

поєднувати ознаки обох. При використанні кількісної оцінки важливо 

переконатися в наявності достатніх даних для обґрунтування оцінки, а також в 

наявності необхідних інструментів для аналізу. Інструменти оцінки залежать 

від критеріїв і показників, які дозволяють проводити кількісну оцінку 

ефективності, і можуть підтверджуватись аналізом і управлінням даними, 

включаючи статистичний аналіз тощо. Інструментами якісного аналізу можуть 

використовуватися бесіди, анкети, опитування, перевірки тощо [224, с. 22]. 

Поділяємо точку зору Джумурат О.В., яка, зосереджуючи увагу на 

селективності профілювання ризиків, зазначає про доцільність розглядати 

питання ефективності застосування не лише профілів ризику, але й системи 

управління ризиками в цілому, що визначається автором як здатність системи 

забезпечувати економічний та соціальний ефекти під час виконання митних 

формальностей, що пов’язана з проведенням аналізу можливих змін станів 
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об’єктів аналізу митних ризиків [38, c. 99]. 

Зокрема, відстеження ефективності СУР проводиться центральним 

підрозділом з питань забезпечення функціонування СУР на підставі зворотної 

інформації АСАУР, а також зворотного зв’язку з митницями та отримуваної від 

них інформації, яка надається за визначеними формами звітності. Для 

оперативної оцінки роботи АСАУР застосовується спрощена методика 

розрахунку селективності: 

- здійснюється вибірка зі статистичної бази даних МД переліку МД 

(номер МД, дата МД, тип МД), оформлених за відповідний період, як правило, 

за місяць, а при необхідності і частіше; 

- здійснюється вибірка з сервера зворотної інформації АСАУР 

переліку МД, по яких були відмови в оформленні (номер МД, дата МД, тип 

МД), прийнятих до оформлення за відповідний період. 

Наступні кроки залежать від деталізації селективності, яка може бути 

визначена у розрізі митних режимів/напрямів переміщення, митниць та 

профілів ризиків. При цьому основними джерелами інформації для обчислення 

показників застосування АСАУР є: 

- зворотна інформація АСАУР, що включає відомості про номер МД 

(номер ТЗ та пункт пропуску для модуля «Журнал пункту пропуску»), дати та 

час спрацювання профілів ризику, сформовані митні формальності, внесені 

посадовими особами результати їх проведення та/або причини не завершення 

митного оформлення; для МД, по яких після спрацювання АСАУР відмовлено 

в митному оформленні, також електронні копії таких МД; 

- інформація щодо митних оформлень товарів із використанням МД 

(отримується у встановленому порядку шляхом використання програмного 

забезпечення для вибірки даних зі статистичної бази даних митних оформлень 

та необхідна для аналізу в розрізі митних режимів, товарів, учасників ЗЕД чи 

інших даних, що зазначаються в МД); 

- інформація щодо митних оформлень при переміщенні транспортних 

засобів в автомобільних пунктах пропуску (отримується шляхом доступу до 
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центрального сервера модуля «Журнал пункту пропуску» та необхідна для 

аналізу в розрізі даних, що фіксуються в «Журналі пункту пропуску» при 

перетині державного кордону). 

Розрахунок селективності за такою методикою передбачає визначення 

наступних ключових показників:  

- загальна кількість оформлених та відмовлених митних декларацій по 

системі в цілому або конкретній митниці за відповідний період; 

- кількість та відсоток МД, по яких АСАУР було згенеровано митні 

формальності, код хоча б одної або декількох з яких починається на «2» 

(митний огляд) відповідно до класифікатора митних формальностей, від 

загальної кількості МД у відповідному митному режимі по системі в цілому або 

конкретній митниці за відповідний період; 

- кількість та відсоток МД, по яких АСАУР було згенеровано хоча б одну 

або декілька митних формальностей, пов’язаних із перевіркою документів, 

тобто код якої починається на «1», та не було згенеровано жодних митних 

формальностей, код яких починаються на «2» відповідно до класифікатора 

митних формальностей, від загальної кількості МД в даному митному режимі 

по системі в цілому або конкретній митниці за відповідний період; 

- кількість та відсоток МД, по яких АСАУР було згенеровано виключно 

інформативні митні формальності «інформаційне повідомлення» за кодом МФ 

«000», від загальної кількості МД у відповідному митному режимі по системі в 

цілому або конкретній митниці за відповідний період. 

Таким чином, селективність визначається як кількість та відсоток МД, по 

яких було згенеровано відповідні митні формальності (з урахуванням коду ПР 

та визначених у довіднику ознак застосування форм контролю: інформаційне 

повідомлення, перевірки документів, огляд) від загальної кількості МД у 

відповідному митному режимі за визначений період. Для визначення 

селективності профілів ризику за основу вибірки береться довідник профілів 

ризику, який самостійно ведеться в базі даних зворотної інформації АСАУР для 

зручності аналізу спрацювань АСАУР.  
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Перевагами такої методики є можливість провести оперативну оцінку 

ситуації одночасно для всіх профілів ризику, митниць та митних режимів. Тоді, 

як до недоліків належать неточності, обумовлені: 

- неможливістю відділити дані про спрацювання профілю ризику саме з 

формуванням ним митних формальностей. Оскільки в підсумку по МД всі 

митні формальності об’єднуються АСАУР в єдиний перелік для зручності 

внесення результатів, то визначити, що конкретна митна формальність 

стосувалася саме конкретного профілю ризику можна лише за текстовим 

повідомленням для інспектора. Якщо, наприклад, профіль спрацював без 

митних формальностей (зокрема, при позитивній історії), то при зазначеній 

методиці, якщо одночасно подібна формальність була сформована іншим 

профілем ризику, вона зарахується і за першим профілем також; 

- динамічністю бази даних зворотної інформації АСАУР, яка надходить 

після оформлення або після відмови в оформленні МД, дані за один і той же 

період можуть змінюватись після перерахунку станом на пізнішу дату.  

Для детальнішого аналізу в розрізі конкретного профілю ризику доцільно 

застосовувати уточнену методику розрахунку селективності профілю ризику. 

Така методика передбачає здійснення вибірки індивідуально для профілю 

ризику, з урахуванням кодів митних формальностей та текстового 

повідомлення для інспектора згідно профілю ризику. При цьому, враховується 

сам факт спрацювання профілю, в тому числі, якщо сформований перелік 

митних формальностей містить лише інформаційні повідомлення, що дозволяє 

оцінити вплив позитивної історії по профілю ризику тощо. 

Основним джерелом інформації для аналізу є зворотний зв'язок із АСАУР 

та зворотний зв'язок з митницями та отримувані від них дані, які надаються у 

встановленому порядку [136]. Разом із цим, використання розрахункових 

показників ефективності застосування АСАУР передбачає застосування єдиної 

методики обчислення по всіх митницях, при цьому, однак, достовірність даних 

залежить від правильності методики розрахунку, суб’єктивного фактору – 

можливості помилок (як правило, однієї особи, що проводить розрахунки), а 
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також від повноти зворотної інформації.  

З іншої сторони, використання даних звітності містить у собі більшу 

загрозу щодо неточностей у зв’язку з можливими різними варіантами методики, 

що застосовується митницями, зростанням ролі суб’єктивного фактору – 

помилок, технічними чи процедурними особливостями фіксації і підготовки 

даних тощо. Таким чином, доцільним є використання та звірення інформації 

про показники, отримані різними шляхами, перевірка результатів розрахунків 

іншою особою, розширення кількості показників, які можуть характеризувати 

результати застосування окремих профілів ризиків та АСАУР в цілому.  

Сьогодні існує необхідність подальшого удосконалення механізмів оцін-

ки ефективності системи управління ризиками та контролю із її застосуванням, 

що передбачає визначення додаткових критеріїв і показників оцінки 

ефективності, удосконалення методики збору та підрахунку відповідних даних. 

Так, на постійній основі розробляється і використовується низка показників 

оцінки ефективності та одночасно проводиться систематична робота щодо 

підвищення інформативності показників, що передбачають здійснення аналізу 

інформації за відповідний визначений період у наступних розрізах:   

- митні режими (напрямки переміщення – для пунктів пропуску); 

- митниці (з можливістю деталізації по підрозділах митного 

оформлення, посадових особах); 

- митні декларації; 

- ініціатори (згенеровані АСАУР і додані користувачем); 

- профілі ризику; 

- окремі митні формальності;  

- групи митних формальностей (перевірка документів, митний огляд); 

- суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності; 

- товари. 

З метою забезпечення візуалізації інформації щодо загальних показників 

діяльності та показників застосування системи управління ризиками 

пропонується передбачити можливість формування «Резюме митниці» та 
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«Резюме суб’єкта ЗЕД». Для цього можуть бути враховані, в тому числі 

наступні показники оцінки: 

- частка невиконаних митних формальностей – відношення кількості 

митних формальностей щодо яких прийнято рішення про їх невиконання, до 

загальної кількості МФ, визначених за результатами застосування СУР; 

- частка відкликаних митних декларацій, що визначається як відношення 

кількості відкликаних митних декларацій до загальної кількості митних 

декларацій, які подавались до митного оформлення; 

- частка відмовлених митних декларацій, що визначається як відношення 

кількості відмовлених митних декларацій до загальної кількості митних 

декларацій, які подавались до митного оформлення. 

Алгоритм відбору передбачає формування за визначеними параметрами 

переліків митниць (підрозділів митного оформлення, посадових осіб), які часто 

приймали рішення щодо невиконання МФ, надавали дозвіл на відкликання 

декларантом МД, приймали рішення про відмову у митному оформленні, а 

також перелік суб’єктів ЗЕД, щодо яких часто приймались рішення про 

невиконання МФ, митні декларації яких часто відкликались декларантом та по 

яких приймались рішення про відмову у митному оформленні.  

При формуванні показників ефективності застосування системи 

управління ризиками пропонується також передбачити можливість задання 

користувачем змінних параметрів (фільтрів), зокрема обрання конкретних 

значень із запропонованого переліку щодо розрізів формування показників. 

Серед змінних параметрів, які можуть бути задані користувачем, 

передбачається використовувати, зокрема наступні: 

- ключові слова у повідомленні для інспектора (пошук за профілем 

ризику); 

- кількість записів, яку необхідно вибрати, відповідно до заданих 

параметрів (наприклад, формування ТОП-100 митних декларацій, по яких 

митний огляд проводився з мінімальною тривалістю);  
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- час виконання митної формальності (наприклад, вибірка міститиме 

митні формальності, виконані за час, який не перевищує заданого); 

- час оформлення митної декларації (пропуску вантажу через 

кордон); 

- окремі результати виконання митних формальностей; 

- окремі причини незавершення митного оформлення, зокрема 

відкликання митної декларації декларантом; 

- документи, які складено за результатами виконання МФ (акти, 

протоколи, рішення тощо); 

- інформація, яка міститься у митній декларації (про суб’єктів ЗЕД, 

товари, умови поставки, документи тощо); 

- період, з яким провести порівняння (для розуміння динаміки 

процесів). 

Для оцінки ефективності контролю із застосуванням системи управління 

ризиками можуть використовуватись низка методів і показників оцінки як 

ефективності роботи АСАУР, так і діяльності посадових осіб та суб’єктів ЗЕД 

До таких показників можна віднести:  

- фіскальна результативність – сума митних та інших платежів, які 

додатково сплачені до бюджету за результатами виконання МФ, визначених із 

застосуванням СУР, а також сума штрафів та реалізації конфіскованого майна; 

- нефіскальна результативність – частка митних декларацій 

(переміщень), по яких за результатами виконання МФ, визначених із 

застосуванням СУР, виявлено невідповідності/розбіжності/порушення, зокрема 

ті, які призвели до відмови у митному оформленні та порушення 

адміністративної справи; 

- оперативність – час, витрачений на виконання митної 

формальності, який розраховується як різниця між часом генерування 

(внесення до ПІК «Інспектор-2006» у разі додання митної формальності 

користувачем) митної формальності та внесення до ПІК «Інспектор-2006» 

результатів її виконання. 
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Одним із головних загальних показників ефективності є результативність 

– це показник, який обчислюється на основі внесених посадовою особою даних 

про результати виконання МФ (поле «Код результату митної формальності», 

заповнюється обов’язково до завершення митного оформлення) та причини 

незавершення митного оформлення (поле «Код причини не завершення 

митного оформлення», заповнюється обов’язково у разі завершення митного 

оформлення після спрацювання АСАУР). 

Показник характеризує загальну частку випадків, коли після спрацювання 

АСАУР було виявлено певні невідповідності/порушення, в тому числі ті, які 

привели до відмови в митному оформленні. Оцінка цього показника відносна і 

потребує врахування інших обставин: тривалість спрацювання профілю ризику, 

динаміка показника, особливість митних формальностей, порівняння з 

показниками подібних профілів ризику тощо.  

Для оперативної оцінки ситуації одночасно по всіх профілях ризику може 

використовуватись спрощена методика розрахунку результативності. Показник 

результативності спрацювання профілів ризику може бути розрахований за 

наступною формулою: През=( Вмд+Омд)/Спр, де: 

През – показник результативності спрацювання профілів ризику; 

Вмд – кількість МД, по яких АСАУР було видано вказівки щодо митних 

формальностей, без урахування інформаційних повідомлень, після чого було 

виявлено певні невідповідності/розбіжності/порушення тощо, які призвели до 

відмови в митному оформленні (за виключенням відмов з технічних причин). 

Омд – кількість оформлених МД, по яких АСАУР було видано вказівки 

щодо митних формальностей, без урахування інформаційних повідомлень, 

після чого було виявлено розбіжності/невідповідності/порушення, які зазначені 

посадовою особою як результат виконання МФ, тобто результат виконання МФ 

починається на «2» відповідно до класифікатора митних формальностей. 

Спр – кількість МД, по яких спрацював ПР з формуванням МФ. 

При цьому треба врахувати наступні умови: 
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- при результативному спрацюванні кількох профілів ризику, 

результативність буде врахована по всіх них одночасно, оскільки неможливо 

однозначно відділити вплив того чи іншого профілю ризику на результат; 

- якщо по одній митній декларації спрацювало одразу декілька 

профілів ризиків, то в разі незавершення митного оформлення або виявлення 

розбіжностей/невідповідностей/порушень тощо по даній митній декларації, цей 

випадок буде враховуватись при проведенні розрахунку результативності всіх 

зазначених профілів.  

Для розрахунку результативності по конкретному профілю ризику може 

використовуватись більш детальна методика розрахунку результативності. Така 

методика передбачає здійснення вибірки індивідуально для відповідного 

профілю ризику, з урахуванням кодів митних формальностей та текстового 

повідомлення для інспектора згідно профілю ризику. Уточнена методика 

передбачає врахування наступних показників: 

- кількість відмов – кількість МД, по яких після спрацювання профілю 

ризику (з урахуванням кодів митних формальностей та повідомлення для 

інспектора) було відмовлено в митному оформленні; 

- кількість відмов з нетехнічних причин – кількість МД, по яких після 

спрацювання профілю ризику (з урахуванням кодів митних формальностей та 

повідомлення для інспектора) було відмовлено в митному оформленні, при 

цьому причиною зазначено коди з розділів 02-13 класифікатора причин 

незавершення митного оформлення; 

- кількість невідповідностей/порушень по оформлених деклараціях – 

кількість МД, по яких після спрацювання профілю ризику (з урахуванням кодів 

митних формальностей та повідомлення для інспектора) хоч по одній з митних 

формальностей зазначено результат, код якого починається на «2» відповідно 

до класифікатора;  

Відсоток результативності за такою методикою може бути обчислений як 

відношення частки відмов з нетехнічних причин і кількості невідповідностей / 

порушень по оформлених митних деклараціях до кількості митних декларацій, 
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по яких спрацював ПР з формуванням МФ. В розрізі митниць показник 

результативності роботи митниць за напрямком застосування СУР може 

розраховуватись за наступною формулою: През=( Пмф+Пмо)/2, де: 

Пеф – показник результативності роботи митниці за напрямком 

застосуванням системи управління ризиками; 

Пмф – показник результативності виконання митних формальностей, 

визначених АСАУР. Даний показник обчислюється як частка митних 

декларацій, по яких АСАУР було видано вказівки щодо митних формальностей 

(не враховуються інформаційні повідомлення, а також ряд вказівок, що 

формуються незалежно від наявності ризику – митні формальності «000» та 

«102-1» відповідно до Класифікатора), після чого було виявлено певні 

розбіжності/невідповідності/порушення, які зазначені посадовою особою як 

результат виконання митних формальностей (тобто результат виконання 

митних формальностей починається на «2» відповідно до класифікатора) або як 

причина відмови в митному оформленні (за винятком відмов з технічних 

причин), від загальної кількості митних декларацій, по яких АСАУР було 

видано вказівки щодо митних формальностей; 

Пмо – показник результативності проведення митних оглядів, визначених 

АСАУР. Показник обчислюється як частка митних декларацій, по яких АСАУР 

було видано вказівки щодо проведення митного огляду, тобто якщо код митної 

формальності починається на «2» згідно з класифікатором, після чого було 

виявлено певні розбіжності/невідповідності/порушення, які зазначені 

посадовою особою як результат виконання митних формальностей, тобто 

результат виконання митних формальностей починається на «2» відповідно до 

класифікатора або як причина відмови в митному оформленні (за винятком 

відмов з технічних причин), від загальної кількості митних декларацій, по яких 

АСАУР було видано вказівки щодо проведення митного огляду. 

Оцінка результативності роботи митниць за напрямком застосування 

системи управління передбачає застосування рейтингової системи. Факторами, 

які впливають на рейтинг, можна визначити наступні: якість виконання митних 
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формальностей, алгоритм розрахунку, фіксація результатів у системі тощо. 

Рейтингова система, яка може враховуватись для формування резюме митниць, 

передбачає наступне відсоткове вираження показників: 

- “1” – якщо показник ефективності роботи митниці за напрямком 

застосування СУР менше 2%; 

- “2” – якщо показник ефективності роботи митниці за напрямком 

застосування СУР 2-4%; 

- “3” – якщо показник ефективності роботи митниці за напрямком 

застосування СУР 4-6%;  

- “4” – якщо показник ефективності роботи митниці за напрямком 

застосування СУР 6-8%;  

- “5” – якщо показник ефективності роботи митниці за напрямком 

застосування СУР більше, ніж 8%. 

Враховуючи, що контроль із застосуванням системи управління 

ризиками,  що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, 

може бути реалізований автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим 

способами [131], необхідно визначити методику оцінки ефективності 

неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР (Крез). Такий показник 

може бути визначений як відношення Вмф до Спр, де: 

Вмф – кількість МД (переміщень), по яких АСАУР не було сформовано 

перелік митних формальностей, або сформований перелік містить лише 

інформаційні повідомлення (без зазначення митної формальності), коли такий 

перелік доповнюють/коригують посадовими особами митниці (митного поста) 

за результатами проведення неавтоматизованого контролю, після чого було 

виявлено певні розбіжності/невідповідності/порушення, тобто результат 

виконання МФ починається на «2» відповідно до класифікатора або як причина 

відмови в митному оформленні. 

Спр – кількість митних декларацій (переміщень), по яких не спрацював 

жоден профіль ризику з формуванням переліку митних формальностей або 

сформований перелік містить лише інформаційні повідомлення (без зазначення 
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митної формальності). 

Враховуючи зазначене, можна запропонувати методику оцінки загальної 

результативності контролю із застосуванням СУР. Показник такої 

результативності (СУРрез) обчислюється, як: СУРрез=През+Крез. Така методика 

дозволяє провести оцінку позитивної результативності. При цьому пропонуємо 

визначати ще один показник – негативну або нульову результативність. Цей 

показник цікавий з погляду оцінки невиправданих затрат ресурсів митниці і 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: 

Нрез – кількість митних декларацій (переміщень), по яких АСАУР не було 

сформовано перелік митних формальностей або сформований перелік містить 

лише інформаційні повідомлення (без зазначення митної формальності), коли 

такий перелік доповнюється/коригується посадовими особами митниці за 

результатами проведення неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР, 

за результатами якого не виявлено розбіжностей/невідповідностей/порушень. 

Однією з важливих характеристик митних процедур є витрати часу на їх 

здійснення під час митного контролю та митного оформлення, особливо в  

пунктах пропуску. Зацікавленість митних органів у скороченні часу на 

виконання митних процедур і митного контролю направлена на реалізацію 

однієї з головних функцій митних органів – всебічного сприяння міжнародній 

торгівлі з максимальною результативністю митного контролю [39]. 

Для визначення показника оперативності може використовуватись 

методика, яка передбачає формування переліку митних оформлень із заданим 

часом виконання митних формальностей. Тривалість виконання митної 

формальності обчислюється як різниця між часом генерування митної 

формальності та часом внесення результату її виконання. При цьому, можливі 

наступні параметри відбору: код митної формальності; код митниці; період 

пошуку; тривалість виконання митної формальності (t). Можливі умови 

пошуку: >t; <t; =t; від t1 до t2. Для відбору митних оформлень вказується час 

виконання митних формальностей. При відборі враховуються такі умови: 
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- код результату виконання митної формальності починається на «1», 

тобто за результатами її виконання невідповідностей/розбіжностей/порушень 

не виявлено;  

- дата виконання митної формальності, зазначена посадовою особою, 

повинна бути не меншою дати внесення результату (з метою уникнення 

врахування випадків, коли митна формальність проведена раніше, наприклад, 

за відмовленою митною декларацією). 

Враховуючи зазначене, у процесі удосконалення механізмів оцінки 

спеціальної ефективності слід відрізняти ефективність системи управління 

ризиками в цілому та її автоматизованої складової зокрема. Разом з тим, 

оскільки вони знаходяться у нерозривному організаційному-правовому та 

інформаційно-технологічному зв’язку, сумарні показники ефективності обох 

складових становлять загальну властивість спеціальної ефективності.  
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено генезис наукових знань про ризик. Встановлено, що, з 

однієї сторони, ризик репрезентується у вигляді можливої невдачі, небезпеки, 

втрат, шкоди, збитків, які можуть настати в результаті прийняття певних 

рішень, з іншого боку – ризик ототожнюється з передбачуваною чи-то 

очікуваною вдачею, успіхом, досягненням цілі тощо. Скомбінованістю, 

причинно-наслідковими зв’язками таких характеристик, а також предметною 

областю пізнання обумовлюється відповідне змістовне наповнення базової 

категорії ризик-менеджменту. Визначено, що ризик як загальне поняття – це 

порушення встановленого порядку здійснення нормативно врегульованої 

діяльності, що посягає на суспільні цінності у відповідній сфері публічних 

відносин. Ризикам же у митній галузі властива певна специфіка, що обумовлена 

сферою їх виникнення та відповідними формами вираження. Запропонований 

авторський підхід передбачає чітке розмежування інтересів держави, тобто 

національних митних інтересів, від комерційних інтересів та характеризує 

подвійну природу і відповідну поліказуальність митних ризиків. 

2. Удосконалено науково-теоретичні положення державного управління 

до визначення механізмів адміністрування митних ризиків, які запропоновано 

розглядати як відповідним чином упорядковану сукупність елементів і 

системоутворюючих компонентів, об’єднаних внутрішніми та зовнішніми 

організаційно-правовими зв’язками, що у своїй єдності забезпечують 

адміністрування митних ризиків, тобто процес реалізації компетентними 

суб’єктами ризик-орієнтованої стратегії, пов'язаний із забезпеченням прийняття 

ефективних управлінських рішень, спрямованих на адекватне ступеню небезпек 

регулювання ризикової ситуації в галузі державної митної справи; останню ж 

розглядаємо як сукупність різноманітних обставин, факторів і чинників, що у 

своїй синергії створюють сприятливі передумови для реалізації ризику.  

3. Узагальнено зарубіжний досвід формування механізмів митного ризик-

менеджменту та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Визначено, що 

митне законодавство різних країн має суттєві відмінності, проте значною мірою 
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загальні підходи та принципи митного регулювання є доволі схожими, оскільки 

всі митні адміністрації прагнуть уніфікувати національне законодавство з 

міжнародними нормами, стандартами і рамками задля забезпечення інтеграції у 

світовий економічний простір. На основі проведеного аналізу визначено 

основну специфіку митного регулювання, що забезпечується наявністю 

ґрунтовного методологічного забезпечення, підтримуючої інфраструктури та 

комплексної стратегії ризи-менеджменту, уніфікацією процесу ризик-

менеджменту, орієнтованістю на сприяння законній торгівлі, гарантування 

безпеки переміщень і кордонів, а також впровадження сучасних інформаційних 

технологій і систем митного адміністрування та управління ризиками. 

4. Визначено умовний поділ та подано характеристику основних етапів 

еволюції організаційно-правового забезпечення технологій митного контролю, 

заснованого на застосуванні системи управління ризиками. Проведений аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства, а також наявного методичного і 

методологічного забезпечення показав, що на сучасному перехідному етапі 

розвитку система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

перебуває в процесі розвитку, реформування й уніфікації відповідно до 

міжнародних норм, стандартів і загальновизнаних принципів митного 

адміністрування. Водночас система державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування залишається 

вкрай нестабільною, нереактивною та надміру забюрократизованою, що 

ускладнює реалізацію ініціатив, спрямованих на модернізацію технологій 

митного контролю і митної системи в цілому. 

5. Визначено, що митні адміністрації різних країн у всьому світі 

використовують два підходи до автоматизації просів митного адміністрування 

та супроводження зовнішньоекономічної діяльності. По-перше, розробка 

власних інформаційних систем і технологій, по-друге, запозичення чи то пак 

придбання і впровадження сторонніх. Встановлено, що програмне забезпечення 

ЄАІС та АСМО «Інспектор» створено з урахуванням досвіду провідних країн 

світу та забезпечує автоматизацію абсолютної більшості функцій митниці як на 
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місцевому, так і на центральному рівні, зокрема аналізу та управління 

ризиками. На основі порівняльного аналізу найбільш тиражованої в світі 

системи ASYCUDA, зокрема у контексті її впровадження в Україні, та 

вітчизняної АСМО «Інспектор» (ЄАІС), визначено їх характеристики, що 

безумовно свідчать на користь останньої, яка створена на сучасній платформі 

Microsoft.NET із використанням розподіленої архітектури. 

6. Обґрунтовано, що посадові особи, уповноважені на здійснення 

державної митної справи, самі по собі є джерелом ризиків, що визначаються 

лояльністю і благонадійністю персоналу, які полягають у визнанні принципів і 

політики діяльності митних органів та безумовному виконанні службових 

обов’язків, додержанні обмежень і заборон з питань державної служби, тобто 

його конструктивній позиції по відношенню до безпосередніх службових 

обов’язків і посади та відносно системи державного управління в цілому. 

Визначено основні групи ризиків, обумовлених внутрішніми ризикогенними 

потенціалами митних органів, що виражаються через особистісні й 

організаційні чинники деструктивного впливу на стан відомчої безпеки. 

Розроблено концептуальні основи для запровадження нового механізму 

відомчого контролю, заснованого на використанні інформаційної системи 

відомчої безпеки, призначеної для отримання, обліку, обміну та обробки 

інформації з питань службової діяльності, аналізу і оцінки відповідних ризиків. 
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