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АНОТАЦІЯ 

Брендак А. І. Механізми управління ризиками в державній митній справі 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії з галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». – Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

У дисертації узагальнено та вирішено актуальне наукове завдання, яке 

полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів і розробці практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління ризиками в 

державній митній справі України.  

Відповідно до цілей і завдань дослідження сформульовано такі висновки 

науково-практичного характеру. 

Визначено, що істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища 

діяльності органів державної влади, зростаючі динаміка та обсяги інформації, 

необхідної для прийняття ними виважених управлінських рішень, зумовили 

потребу використання ризикоорієнтованих інструментів у сфері публічного 

управління. Відповідно до сучасної міжнародної практики відбувається все 

ширше застосування ризику як головного критерія оцінювання доцільності 

застосування органами влади контролюючих заходів під час здійснення ними 

планових та позапланових перевірок з метою максимального виявлення, 

попередження та мінімізації випадків порушення норм законодавства. 

Зважаючи на зазначене охарактеризовано механізми управління митними 

ризиками в державній митній справі, які за специфікою використовуваних 

засобів можуть бути представлені як правовий, організаційний, мотиваційний, 

інформаційний, комунікаційний та інші механізми, а за ознакою етапів та 

конкретних управлінських процедур їх реалізації – як механізми виявлення 

ризиків, аналізу та оцінки ризиків із визначенням пріоритетів управління 
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ризиками, розробки профілів ризику, таргетингу, реагування на ризики, оцінки 

результатів/зворотного зв‟язку вжитих заходів тощо.  

Сформовано принципи використання зазначених механізмів управління 

ризиками в державній митній справі, які забезпечують вирішення основних 

завдань митної адміністрації: вибірковість, законність, цільова спрямованість, 

інтегрованість, цілісність, адекватність реакції, розумне сприйняття і 

динамічність. Окрім того, встановлено необхідність узгодженості форм, 

методів та інструментів, які застосовуються в рамках окремих механізмів 

управління ризиками задля цільового визначення об‟єктів контролю на основі 

базового принципу вибірковості.  

Аргументовано, що послідовне застосування зазначених принципів 

використання механізмів управління ризиками дозволяє суттєво скоротити 

транзакційні витрати суб‟єктів господарювання під час здійснення ними 

зовнішньоторговельних операцій, знижує ступінь інформаційної асиметрії та 

визначає точність проведення вибіркового контролю митними адміністраціями. 

В результаті це створює підґрунтя для підвищення ефективності публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки та забезпечення сталого 

розвитку національної економіки в цілому. 

Узагальнення міжнародного досвіду та рекомендацій щодо організації 

управління митними ризиками в розвинених країнах дозволяє стверджувати, 

що важливими напрямами розвитку сучасних механізмів ризик-менеджменту в 

державній митній справі виступають: широке застосування ІТ-технологій, 

здійснення двоетапної перевірки (система>людина, людина>людина) 

відібраних для контролю вантажів з метою підвищення точності націлювання 

на ризикові транзакції, уніфікація та стандартизація підходів до управління 

ризиками на основі міжнародних рекомендацій, врахування безпекових ризиків, 

на які має бути здатною реагувати сучасна митна адміністрація, створення 

належного інформаційного забезпечення процесу управління ризиками, 

виявлення та усунення правопорушень та формування відповідних баз даних 

для цілей подальшого використання під час оцінки ризиків, накопичення та 
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аналізу інформації щодо нових тенденцій, зміни операційного середовища.  

З‟ясовано, що одним із дієвих механізмів управління митними ризиками у 

різних країнах сьогодні є таргетинг. Таргетинг ґрунтується на попередньому 

визначенні ризикових товарів, транспортних засобів та осіб у поєднанні з 

методами аналізу документів та наявної інформації, опитування та 

спостереження для визначення об‟єктів контролю. Застосування таргетингу 

дозволяє підвищити точність націлювання на ризикові переміщення товарів, 

транспортних засобів через кордон, водночас пришвидшити їх законний рух 

через митний кордон. Знаходження і послідовне впровадження організаційної 

моделі митного контролю, що дозволяє інтегрувати механізм таргетингу в 

систему митного адміністрування, виступає одним із пріоритетних напрямів 

розвитку державної митної справи в Україні. 

Аналіз нормативно-правової бази управління ризиками в державній 

митній справі України засвідчив, що її розвиток значною мірою зумовлюється 

прийняттям міжнародними інституціями відповідних документів обов‟язкового 

і рекомендаційного характеру, які містять положення щодо вдосконалення та 

підвищення ефективності діяльності митних адміністрацій з урахуванням 

кращого міжнародного досвіду та практики здійснення вибіркового митного 

контролю. Проте розробка належного організаційно-правового та методичного 

супроводу практичного впровадження в Україні зазначених положень суттєво 

відстає. Прийняті останнім часом урядом Стратегія розвитку системи 

управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, План 

заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну 

політику, Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 

року зорієнтовані на вирішення цієї проблеми. Послідовна реалізація положень 

зазначених документів потребує внесення ряду змін до:  

Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації 

заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного 

контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 

№ 684, в частині унормування положень вдосконалення процесів 
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інформаційного забезпечення управління ризиками, впровадження нових ІТ-

рішень, створення автоматизованої системи моніторингу застосування системи 

управління ризиками; 

Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами 

доходів і зборів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2012 року № 467, в частині налагодження електронної 

взаємодії між митними та правоохоронними органами за результатами 

експериментального проекту щодо обміну інформацією про можливі ризики 

порушення законодавства України з питань митної справи; 

частини четвертої статті 558 Митного кодексу України, якою наразі 

передбачено, що правоохоронні органи зобов‟язані письмово повідомляти 

митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків 

переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого 

користування, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням 

норм законодавства України, в частині виключення обов‟язку щодо саме 

письмового обміну оперативною інформацією. Це розблокує можливість 

електронної взаємодії митних та правоохоронних органів не лише контексті 

проведення митних оглядів (відповідно до Вичерпного переліку підстав, за 

наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення), а й для проведення інших заходів 

оперативного реагування. 

За результатами аналізу стану організаційно-інформаційного 

забезпечення управління митними ризиками в державній митній справі України 

встановлено, що наразі використовуваний митницями Держмитслужби 

інструментарій є досить гнучким та дозволяє забезпечувати проведення 

вибіркового митного контролю. Проте відсутність дієвих механізмів 

інформаційної взаємодії як всередині організації, так і ззовні, досить 

розпливчатий розподіл функцій і сфер відповідальності між рівнями 

організаційної структури митної служби створює суттєві перешкоди для 
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повноцінної реалізації потенціалу цієї державно-управлінської діяльності.  

У цьому зв‟язку обґрунтовано необхідність послідовної трансформації 

механізмів управління ризиками на основі подальшого розвитку та 

вдосконалення ІТ-рішень та організаційних процедур для підвищення точності 

виявлення високоризикових зовнішньоекономічних операцій з одночасним 

прискоренням митного контролю операцій, що здійснюються сумлінними 

суб‟єктами господарювання, включаючи АЕО та представників так званого 

«білого сектору» економіки.  

Проведена оцінка діючих механізмів управління митними ризиками в 

Україні засвідчила, що показники їх впровадження, з однієї сторони, 

відповідають міжнародним стандартам щодо селективності та 

результативності, а з іншої – говорять про те, що економічна ефективність їх 

застосування може бути суттєво вищою, зокрема, за рахунок більш 

раціонального використання спеціалізованими підрозділами рамкових профілів 

ризику АСУР, підвищення якості інформаційного забезпечення процесу 

управління митними ризиками. Так само більшою може бути частка протоколів 

про порушення митних правил, складених за результатами виконання митних 

формальностей, згенерованих АСУР по митних деклараціях, у разі 

налагодження ефективної взаємодії між різними підрозділами на центральному 

та регіональному рівнях, та імплементації міжнародних стандартів щодо 

проведення аналізу виявлених правопорушень. 

Аргументовано, що запровадження комплексної системи моніторингу 

управління ризиками у сфері державної митної справи України має 

здійснюватись на засадах максимального використання доступних джерел 

інформації та автоматизації процесів розрахунку показників. Така система має 

дозволяти автоматично та швидко розраховувати основні показники роботи 

системи управління ризиками та її складових (АСУР, профілів ризику тощо) у 

різних розрізах, а також передбачати автоматичне виявлення аномалій роботи 

системи. Як результат, очікується, що запровадження такої системи дозволить 

швидко реагувати на будь-які зміни як зовнішнього, так і внутрішнього 



7 

 

середовища, що, у свою чергу, сприятиме досягненню оптимального балансу 

між забезпеченням належного рівня контролю та сприянням міжнародній 

торгівлі. Підвищення точності націлювання на ризикові зовнішньоекономічні 

операції та/або переміщення через кордон, та, відповідно, зменшення 

спрацювання системи по так званому «білому сектору» економіки, дозволятиме 

сумлінним суб‟єктам господарювання швидше проходити процес митного 

оформлення та економити кошти. 

Доведено, що при побудові системи управління ризиками важливим є 

створення оптимальної організаційної структури митної адміністрації та 

налагодження відповідного організаційного механізму, що забезпечуватиме 

оперативне реагування на середовище, що швидко змінюється. У цьому зв‟язку 

запропоновано розглядати вдосконалення механізмів управління ризиками у 

державній митній справі України в контексті запровадження децентралізованої 

моделі митного контролю, ключовими характеристиками якої є багаторівневий 

підхід, територіальна віддаленість та анонімність. Дотримання цих вимог 

зменшить вплив суб‟єктивного фактора кожної окремої посадової особи, яка 

приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових митних 

формальностей, власне проводить такі формальності та фіксує результати їх 

проведення у системі, на процес вибору об‟єктів для контролю, а також 

обрання форм та методів такого контролю. 

Для реалізації зазначеного підходу має бути модернізована 

інфраструктура вздовж лінії кордону задля забезпечення здатності митних 

органів опрацьовувати переміщення товарів та транспортних засобів через 

митний кордон України, включаючи функціонування вантажних комплексів, 

обладнаних технічними засобами митного контролю, де товари можуть бути 

оглянуті, або де вони можуть очікувати остаточного рішення щодо випуску 

товарів. Посадові особи, що працюють у профільних підрозділах контролю 

(класифікація, країна походження, нетарифні заходи, інтелектуальна власність, 

митна вартість тощо) можуть стати експертами центрів компетенції або 

співробітниками бек-офісів, а співробітники митних постів можуть перейти до 
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фронт-офісів. Важливо забезпечити функціонування підрозділів митного 

аудиту, які зможуть здійснювати митний контроль на території суб‟єкта 

господарювання після випуску товарів. Об‟єкти для митного аудиту та пост-

митного контролю можуть також визначатись таргетинг-центрами та бек-

офісами. Доповнювати систему децентралізованого митного контролю мають 

підрозділи протидії митним правопорушенням, перепрофільовані в оперативні 

підрозділи з правом оперативно-розшукової діяльності. 

Обґрунтовано, що реалізація такого підходу дозволить максимально 

залучити наявні в митних органах ресурси для вирішення ключових питань в 

процесі митного контролю товарів та транспортних засобів, які переміщуються 

через митний кордон. Водночас це відчутно прискорить проходження митних 

формальностей і спростить умови ведення легального бізнесу суб‟єктами 

зовнішньоекономічної діяльності при збереженні належного рівня митного 

контролю. 

Удосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів управління 

митними ризиками та підвищення ступеня цифровізації відповідних процесів є 

вкрай важливим для ефективного функціонування системи управління 

ризиками, у тому числі АСУР. Використання сучасних ІТ-рішень дозволить 

підвищити ефективність митного контролю за рахунок оперативного 

реагування на інформацію про можливі ризики порушення законодавства 

України з питань митної справи та налагодження дієвої взаємодії між усіма 

зацікавленими сторонами. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних механізмів управління ризиками 

в державній митній справі в сучасних умовах України передбачає: 

створення електронної бази даних ризиків шляхом запровадження 

відповідних процедур збору та аналізу інформації як всередині організації, так і 

ззовні (від інших органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, і у 

перспективі – від громадськості); 

запровадження електронної комунікації із іншими органами державної 

влади з питань обміну інформацією, корисною з точки зору аналізу та оцінки 
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митних ризиків на засадах автоматизації процесів та оперативного обміну 

даними; 

вдосконалення електронної взаємодії між митними та правоохоронними 

органами за результатами експериментального проекту щодо обміну 

інформацією про можливі ризики порушення законодавства України з питань 

митної справи шляхом застосування сучасних ІТ-рішень, що дозволить 

забезпечити не лише надходження необхідної інформації в електронному 

вигляді до митних органів, а й налагодження зворотного зв‟язку про результати 

вжитих заходів до ініціатора; 

розширення джерел інформації за рахунок використання релевантних для 

управління ризиками даних, у тому числі тих, що створюються митними 

органами в процесі митного контролю та оформлення товарів, транспортних 

засобів (забезпечення створення та використання в процесі митного контролю 

документів у виді структурованих даних, які у подальшому будуть придатні для 

проведення автоматизованого аналізу). 

Запропоновано розглядати підвищення ступеня цифровізації процесів 

управління митними ризиками в сучасних умовах України крізь призму 

розвитку автоматизованої системи управління ризиками в частині суттєвого 

розширення її функціоналу за рахунок створення бази даних ризиків, 

переведення профілювання ризиків в електронний формат, створення 

можливості прийняття «цифрових» управлінських рішень з питань управління 

ризиками, розбудови функціоналу АСУР для забезпечення взаємодії з різними 

системами та різними типами інформаційних запитів, побудову функціоналу 

таргетингу тощо. 

Удосконалення та розбудова механізмів управління ризиками в державній 

митній справі України має визначатися цілями та завданнями діяльності 

Держмитслужби, відповідати законодавству та міжнародним зобов‟язанням 

України, а також враховувати наявні ресурси, інформаційне забезпечення та 

необхідність адаптації роботи митних органів до трансформаційних змін за 

усіма операційними напрямами. 
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ANNOTATION 

Alina I. Brendak. Mechanisms of Risk Management in the Area of the State 

Customs Affairs of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

 

The thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the area of knowledge 28 

“Public management and administration” by the specialty 281 “Public management 

and administration” – Educational and Scientific Institute of Public Administration 

and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

The dissertation summarizes and solves the current scientific problem, which is 

to substantiate the theoretical approaches and develop practical recommendations for 

improving risk management mechanisms in the area of the state customs affairs of 

Ukraine. 

In accordance with the goals and objectives of the study, the following 

conclusions of scientific and practical nature have been formulated. 

It is determined that significant changes in the external and internal 

environment of public authorities activities, the growing dynamics, and amount of 

information necessary for them to make informed management decisions, 

necessitated the use of risk-oriented tools in the field of public administration. 

According to modern international practice, there is increasing use of risk as the main 

criterion for assessing the feasibility of the authorities to take control measures during 

their scheduled and unscheduled inspections to maximize detection, prevention, and 

minimization of violations of the law. 
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In view of the above, the mechanisms of customs risk management in the area 

of state customs affairs are described, which according to the specifics of the means 

used can be presented as legal, organizational, motivational, informational, 

communication, and other mechanisms, and on the basis of stages and specific 

management procedures – as risk detection mechanisms, risk analysis and assessment 

with identification of risk management priorities, development of risk profiles, 

targeting, risk response, evaluation of results/feedback of measures taken, etc. 

The principles of using these risk management mechanisms in the area of state 

customs affairs, which provide solutions to the main tasks of the customs 

administration: selectivity, legality, targeting, integration, integrity, adequacy of 

response, reasonable perception, and dynamism. In addition, there is a need to 

harmonize the forms, methods, and tools used in individual risk management 

mechanisms to target control objects based on the basic principle of selectivity. 

It is argued that the consistent application of these principles of risk 

management mechanisms can significantly reduce transaction costs of economic 

entities in their foreign trade operations, reduce the degree of information asymmetry, 

and determine the accuracy of selective control by customs administrations. As a 

result, it creates a basis for improving the efficiency of public administration in the 

field of foreign economic security and ensuring sustainable development of the 

national economy as a whole. 

The generalization of international experience and recommendations on the 

organization of customs risk management in developed countries suggests that 

important areas of development of modern risk management mechanisms in the area 

of state customs affairs are: widespread use of IT technologies, implementation of 

two-stage verification (system> human, human>human) of cargo, selected for 

control, in order to increase the accuracy of targeting risky transactions, unification 

and standardization of risk management approaches based on international 

recommendations, taking into account security risks to which the modern customs 

administration should be able to respond, creation of appropriate information support 

for risk management, detection and elimination of violations and the formation of 
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appropriate databases for further use in risk assessment, accumulation and analysis of 

information on new trends, changes in the operating environment. 

It has been found that one of the effective mechanisms for managing customs 

risks in different countries today is targeting. Targeting is based on the preliminary 

identification of risky goods, vehicles and persons in combination with methods of 

document and available information analysis, surveys and observations to identify 

objects of control. The use of targeting allows increasing the accuracy of targeting the 

risky movement of goods and vehicles across the border while accelerating their legal 

movement across the customs border. Finding and consistent implementation of the 

organizational model of customs control, which allows integrating the targeting 

mechanism into the system of customs administration, is one of the priority areas of 

state customs in Ukraine. 

The analysis of the regulatory framework for risk management in the state 

customs of Ukraine showed that its development is largely due to the adoption by 

international institutions of relevant mandatory and recommendatory documents, 

which contain provisions for improving and enhancing the efficiency of customs 

administrations based on best international experience and practice of selective 

customs control implementation. However, the development of proper organizational, 

legal and methodological support for the practical implementation of these provisions 

in Ukraine lags far behind. The Government's recently adopted Strategy for the 

Development of the Customs Control Risk Management System until 2022, the 

Action Plan for Reforming and Developing the System of Bodies Implementing 

Customs Policy, and the Strategy for Integrated Border Management until 2025 are 

aimed at solving this problem. Consistent implementation of the provisions of these 

documents requires a number of changes to: 

Procedure for risk analysis and assessment, development and implementation 

of risk management measures to determine the forms and scope of customs control, 

approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 684 dated 

31.07.2015, in terms of standardization of provisions for improving risk management 
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information support, implementation of new IT solutions, creation of an automated 

system for monitoring the application of the risk management system; 

Exhaustive list of grounds on which inspection (re-inspection) of goods, 

commercial vehicles may be carried out by the bodies of revenues and fees of 

Ukraine, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 467 dated 23.05.2012, 

in terms of establishing electronic interaction between customs and law enforcement 

agencies based on the results of the pilot project on the exchange of information on 

possible risks of violation of the legislation of Ukraine on customs matters; 

part four of Article 558 of the Customs Code of Ukraine, which currently 

provides that law enforcement agencies are required to notify the customs authorities 

in writing on the availability of operational information on possible cases of 

movement of goods, including personal vehicles, commercial vehicles with violation 

of Ukrainian legislation, in terms of the exclusion of the obligation for the written 

exchange of operational information. This unlocks the possibility of electronic 

interaction between customs and law enforcement agencies not only in the context of 

customs inspections (according to the Exhaustive list of grounds on which 

inspections (re-inspections) of goods, commercial vehicles can be carried out) but 

also for other operational response measures. 

According to the results of the analysis of organizational and information 

support of customs risk management in the area of state customs affairs of Ukraine, it 

is established that the tools currently used by the customs of the State Customs 

Service are quite flexible and allow for selective customs control. However, the lack 

of effective mechanisms of information interaction both inside and outside the 

organization, rather vague distribution of functions and areas of responsibility 

between the levels of the organizational structure of the customs service creates 

significant obstacles to the full realization of the potential of this public 

administration activity. 

In this regard, the need for consistent transformation of risk management 

mechanisms based on further development and improvement of IT solutions and 

organizational procedures to improve the accuracy of detection of high-risk foreign 
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economic transactions while accelerating customs control of transactions carried out 

by reliable entities, including AEOs and representatives the so-called "white sector" 

of the economy. 

The evaluation of the existing mechanisms of customs risk management in 

Ukraine showed that the indicators of their implementation, on the one hand, meet 

international standards for selectivity and effectiveness, and on the other - suggest 

that the economic efficiency of their application can be significantly higher, in 

particular, due to more rational use by specialized units of framework risk profiles of 

ARMS, improving the quality of information support of customs risk management 

process. The share of protocols on violation of customs rules, drawn up as a result of 

customs formalities fulfillment, generated by ARMS on customs declarations, may 

also be higher in case of effective interaction between different units at the central 

and regional levels, and implementation of international standards for analysis of 

detected offenses. 

It is argued that the introduction of a comprehensive system of monitoring risk 

management measures in the area of state customs affairs of Ukraine should be 

carried out on the basis of maximum use of available sources of information and 

automation of calculations. Such a system should allow automatic and fast 

calculation of the main indicators of the risk management system and its components 

(ARMS, risk profiles, etc.) in different sections, as well as provide for automatic 

detection of anomalies in the system. As a result, it is expected that the introduction 

of such a system will allow responding quickly to any changes in both external and 

internal environment, which, in turn, will help to achieve the optimal balance 

between ensuring proper control and facilitating international trade. Improving the 

accuracy of targeting risky foreign trade transactions and/or moving across borders, 

and, consequently, reducing the system's alerts on the so-called "white sector" of the 

economy, will allow reliable businesses to go through customs clearance faster and 

save money. 

It is proved that when building a risk management system it is important to 

create an optimal organizational structure of the customs administration and establish 
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an appropriate organizational mechanism that will provide a rapid response to the 

quickly changing environment. In this regard, it is proposed to consider the 

improvement of risk management mechanisms in the area of state customs affairs of 

Ukraine in the context of the introduction of a decentralized model of customs 

control, the key characteristics of which are a multilevel approach, territorial 

remoteness, and anonymity. Compliance with these requirements will reduce the 

influence of the subjective factor of each individual official who decides on the need 

for additional customs formalities, actually conducts such formalities, and records the 

results of their fulfillment into the system, to the process of selecting objects for 

control and selection of forms and methods of such control. 

To implement mentioned approach, the infrastructure along the borderline must 

be upgraded to ensure the ability of customs authorities to handle the movement of 

goods and vehicles across Ukraine's customs border, including the operation of cargo 

terminals equipped with technical means of customs control, where goods can be 

inspected or wait for a decision on the release of goods. Officials working in the 

relevant control units (classification, country of origin, non-tariff measures, 

intellectual property, customs value, etc.) can become experts of centers of 

competence or employees of back offices, and customs officers that perform customs 

clearance can move to front offices. It is important to ensure the functioning of 

customs audit units, which will be able to carry out customs control on the territory of 

the business entity after the release of goods. Objects for customs audit and post-

customs control can also be determined by targeting centers and back offices. The 

system of decentralized customs control should be supplemented by units for 

counteracting customs offenses, reorganized into operational units with the right to 

perform law enforcement intelligence-gathering activities. 

It is substantiated that the implementation of such an approach will allow to 

maximize the resources available in the customs authorities to address key issues in 

the process of customs control of goods and vehicles moving across the customs 

border. At the same time, it will significantly speed up customs formalities and 
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simplify the conditions for conducting legal business by foreign economic entities 

while maintaining the appropriate level of customs control. 

Improving information and communication mechanisms for customs risk 

management and increasing the degree of digitization of relevant processes is 

extremely important for the effective functioning of the risk management system, 

including ARMS. The use of modern IT solutions will increase the efficiency of 

customs control by prompt response to information about possible risks of violation 

of Ukrainian legislation on customs matters and the establishment of effective 

cooperation between all stakeholders. 

Development of information and communication mechanisms of risk 

management in the area of state customs affairs in modern conditions of Ukraine 

provides: 

creation of an electronic database of risks by introducing appropriate 

procedures for collecting and analyzing information both inside the organization and 

externally (from other public authorities, including law enforcement agencies, and in 

the future – from the public); 

introduction of electronic communication with other public authorities on the 

exchange of information useful in terms of analysis and assessment of customs risks 

on the basis of process automation and operational data exchange; 

improving electronic interaction between customs and law enforcement 

agencies as a result of a pilot project to exchange information on possible risks of 

violation of Ukrainian legislation on customs matters through the use of modern IT 

solutions, which will ensure not only the receipt of necessary information 

electronically by customs authorities, but also feedback on the results of measures 

taken to the initiator; 

expanding sources of information through the use of data relevant to risk 

management, including those created by customs authorities in the process of 

customs control and clearance of goods, vehicles (ensuring the creation and use of 

customs control documents in the form of structured data, which will be suitable for 

automated analysis). 
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It is proposed to consider increasing the degree of digitalization of customs risk 

management processes in modern Ukraine through the prism of automated risk 

management system in terms of significantly expanding its functionality by creating a 

risk database, switching risk profiling into electronic format, enabling "digital" 

decisions in the risk management area, development of ARMS functionality to ensure 

interaction with different systems and different types of information requests, 

construction of targeting functionality, etc. 

Improvement and development of risk management mechanisms in the are of 

state customs affairs of Ukraine should be determined by the goals and objectives of 

the State Customs Service, comply with Ukrainian legislation and international 

obligations, and take into account available resources, information, and the need to 

adapt customs to transformational changes in all operational areas. 

 

Keywords: public management and administration, customs regulation, foreign 

economic (foreign trade) policy, e-government, information technology, digitalization 

of public administration, economic security, public administration mechanisms, risk 

management mechanisms, decentralized management model, customs risks, risk 

management, state customs affairs. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стрімкий ріст обсягів міжнародної торгівлі та 

глобалізація господарських процесів породжує нові виклики у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України. Реагування на них потребує 

застосування дієвих механізмів управління митними ризиками. Перевагою 

застосування таких механізмів є забезпечення мінімального втручання митних 

органів в операційну діяльність суб‟єктів господарювання та виявлення при 

цьому порушень митного законодавства. 

На теперішній час в Україні запроваджені окремі елементи митного 

регулювання із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Проте вони 

переважно зосереджені на процесі митного оформлення товарів або стосуються 

окремих видів пунктів пропуску, що ускладнює проблему спрощення митних 

процедур в цілому та негативно впливає на умови ведення бізнесу. Ці 

обставини зумовлюють актуальність проведення виважених наукових 

досліджень, спрямованих на визначення шляхів і засобів розбудови механізмів 

управління ризиками в державній митній справі з урахуванням усталених 

міжнародних стандартів та потреб спрощення митних формальностей для 

суб‟єктів господарювання, які ведуть свій бізнес легально і прозоро.  

Аналіз стану наукових розробок свідчить, що на сьогодні сформовані 

вихідні передумови забезпечення виваженого управлінського впливу держави 

на цю сферу відносин. Важливими джерелами вивчення теоретико-

методологічних засад публічного управління та його механізмів у різних 

галузях і секторах національної економіки становлять напрацювання 

О. Борисенко [139], О. Васильєвої [142], В. Вакуленка [141], В. Горника [31], 

І. Дегтярьової [35], В. Куйбіди [100], Н. Нижник [65], Н. Олійник [108], 

А. Рачинського [103], О. Сафронової [3], Г. Ситника [46],  С. Телешуна [114] та 

інших науковців. 

Фундаментальною основою впровадження сучасних технологій ризик-

менеджменту в системах управління суспільними відносинами є роботи 
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Ф. Найта [62], Р. Шефера., О. Ренна [49], Л. Олвея [135], Н. Лумана [32] та 

інших дослідників. 

Науковий доробок І. Бережнюка [117], В. Вітлінського [27], 

А. Войцещука [117], В. Горбуліна [30], А. Гуменюка [33], І. Івченка [42], 

Ю. Кунєва [52], В. Кучеренка [53], І. Несторишена [118], П. Пашка [58], 

С. Терещенка [115], В. Туржанського [118], О. Фрадинського [109] став 

фундаментальною основою дослідження особливостей організації та 

застосування механізмів управління ризиками в публічному управлінні та 

митній сфері. 

Окремі проблемні питання функціонування механізмів управління 

митними ризиками на національному та міжнародному рівнях знайшли своє 

відображення у наукових працях В. Буланої [117], А. Бойко [4], С. Галько [115], 

С. Демченка [117], О. Джумурат [117], О. Комарова [45], О. Неліпович [106], 

П. Пісного [70], Г. Разумей [102], М. Разумея [102], Т. Рудої [106], 

Є. Рудніченка [117] та інших фахівців. 

Проте не всі питання розбудови механізмів управління ризиками в 

державній митній справі України знайшли відображення в роботах зазначених 

науковців. На сьогодні потребує особливої уваги проблематика уточнення 

інструментарію відповідної державно-управлінської діяльності з урахування 

новітніх тенденцій, пов‟язаних із виконанням міжнародних зобов‟язань та 

довгострокових планів України, у тому числі Стратегії розвитку системи 

управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року. Це 

зумовило вибір теми, визначило мету і завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Виконання дисертаційного дослідження пов‟язане з основними напрямами 

наукових досліджень Державної митної служби України (Міністерства доходів 

і зборів України, Державної фіскальної служби України), які проводилися 

Державним науково-дослідним інститутом митної справи та Науково-

дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної 

політики Університету державної фіскальної служби України за темами 
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науково-дослідних робіт: «Розвиток системи управління ризиками у напрямі її 

застосування у пунктах пропуску через митний кордон України» (номер 

державної реєстрації 0112U003858); «Розробка механізмів функціонування 

системи управління ризиками під час митного контролю в морських пунктах 

пропуску, в тому числі з використанням інформації про результати 

застосування ТЗМК» (номер державної реєстрації 0113U000567); «Розробка 

механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього 

інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України» (номер державної реєстрації 0115U001188); «Формування 

механізму аналізу ризиків для застосування при митному контролі 

пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску» (номер державної 

реєстрації 0117U004365); «Формування механізму аналізу ризиків при 

переміщенні (пересиланні) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях» (номер державної реєстрації 

0118U004106); «Побудова механізму моніторингу застосування системи 

управління ризиками в сфері митного контролю» (номер державної реєстрації 

0119U000564). 

Дисертаційне дослідження також пов‟язане із виконанням науково-

дослідних робіт кафедри економічної політики та врядування Національної 

академії державного управління при Президентові України «Формування та 

розвиток системи публічного управління національною економікою в умовах 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» 

(номер державної реєстрації 0117U002868) та «Розроблення структурно-

функціональної моделі створення територіальних кластерів в Україні» (номер 

державної реєстрації 0119U101258).  

Роль автора в процесі виконання цих робіт полягала у розкритті змісту 

стратегічних напрямів розвитку інструментарію управління ризиками під час 

митного контролю, направлених на побудову сучасних, гнучких, 

багатофункціональних механізмів відповідного спрямування; розробці науково-

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази 
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використання митного ризик-менеджменту та визначення основних аспектів 

його застосування у сфері публічного управління та адміністрування в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення механізмів управління ризиками в державній митній 

справі України.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність виконання в 

дослідженні таких завдань: 

- охарактеризувати механізми управління ризиками в державній митній 

справі та принципи їх використання;  

- узагальнити міжнародні підходи та рекомендації щодо організації 

управління митними ризиками та визначити перспективні напрями їх 

застосування в Україні; 

- проаналізувати нормативно-правову базу управління митними 

ризиками в національній системі управління митною справою та сформувати 

пропозиції щодо її подальшого вдосконалення; 

- дослідити стан організаційно-інформаційного забезпечення 

управління митними ризиками в державній митній справі України та виявити 

тенденції розвитку відповідної сфери управлінської діяльності;  

- провести оцінку застосування механізмів управління митними 

ризиками та визначити засади побудови комплексної системи моніторингу 

управління ризиками у сфері державної митної справи України; 

- розробити пропозиції щодо вдосконалення механізмів управління 

ризиками у державній митній справі України в контексті необхідності 

спрощення умов ведення бізнесу та забезпечення балансу між прискоренням 

митних формальностей та дотриманням належного рівня митного контролю; 

- сформувати рекомендації щодо розвитку інформаційно-

комунікаційних механізмів управління ризиками та підвищення ступеня 

цифровізації процесів управління митними ризиками в сучасних умовах 

України. 
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Об’єктом дослідження є система публічного управління митною 

справою України. 

Предметом дослідження є механізми управління ризиками в державній 

митній справі України. 

Методи дослідження. Досягнення мети дослідження та визначених 

завдань передбачає необхідність комплексного застосування загальнонаукових 

та спеціальних методів. Так, під час дослідження наукових концепцій та 

розробок, набутих ученими різних шкіл та напрямів в сфері управління 

ризиками та державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

застосовувались методи систематизації, узагальнення та порівняння для 

визначення спільних рис на відмінностей у розумінні різними дослідниками 

суті основних понять, їх взаємозв‟язків та взаємозалежностей. Історичний 

метод застосовувався під час дослідження еволюції нормативно-правового 

забезпечення управління митними ризиками. Для вивчення специфіки 

запровадження та застосування системи управління ризиками та відповідних 

механізмів в митній сфері були застосовані загальнонаукові методи пізнання 

(індукції та дедукції, абстракції, аналізу й синтезу). Дослідження особливостей 

здійснення моніторингу застосування системи управління митними ризиками 

передбачало використання статистичного методу та методу порівняння, методів 

аналізу та синтезу. При побудові алгоритмів взаємодії складових елементів 

систем та/або різних органів (їх структурних підрозділів) використовувались 

методи моделювання та абстрагування. Під час визначення шляхів і передумов 

вдосконалення механізмів управління ризиками в державній митній справі 

України було застосовано комбінацію історичного підходу та пізнавального 

інструментарію системного та інституціонального аналізу, а також застосовано 

структурно-функціональний аналіз. 

Інформаційною основою дисертаційного дослідження стали законодавчі 

та нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України та інших органів державної влади, офіційні документи і статистичні 

дані Державної митної служби України, міжнародні стандарти та рамкові угоди 
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у сфері міжнародної співпраці з питань митної справи, серед яких: Міжнародна 

конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, Рамкові стандарти 

безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі Всесвітньої митної 

організації, Угода про спрощення процедур торгівлі Світової організації 

торгівлі, досвід зарубіжних країн щодо використання механізмів управління 

ризиками, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо використання 

сучасних інструментів митного контролю та пріоритетів державної політики в 

зазначеній сфері суспільних відносин.  

Новизна отриманих результатів дослідження визначається внеском 

автора у вирішення важливого науково-практичного завдання в галузі 

публічного управління та адміністрування  дослідження особливостей 

механізмів управління ризиками в митній сфері та обґрунтування практичних 

рекомендацій з їх розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та кращих 

міжнародних практик з метою спрощення процедур міжнародної торгівлі.  

У процесі вирішення зазначеної проблеми в дисертаційному дослідженні: 

вперше: 

- обґрунтовано теоретичні засади та сформовано комплекс практичних 

рекомендацій щодо побудови в Україні децентралізованої моделі здійснення 

митного контролю товарів, транспортних засобів із використанням механізмів 

управління ризиками, яка передбачає створення принципово нового 

операційного середовища реалізації публічного управління та адміністрування 

при здійсненні зовнішньоекономічних операцій на основі реалізації 

екстериторіального підходу здійснення митних формальностей із залученням 

спеціалістів різних митних органів та таргетинг-центрів для більш надійної 

перевірки міжнародних торговельних транзакцій; 

удосконалено: 

- методичні підходи до застосування митними органами таргетингу як 

одного з механізмів підвищення точності націлювання на ризикові операцій, 

які, на відміну від існуючих, суттєво посилюють роль таргетинг-центрів у 

процесі прийняття управлінських рішень під час реалізації державного 

http://studies.in.ua/mutne-pravo-shpora/3184-mzhnarodna-spvpracya-z-pitan-mitnoyi-spravi.html
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контролю у митній сфері, а також направлені на мінімізацію ризиків безпеки по 

передній інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до 

переміщення через митний кордон України; 

- методику моніторингу управління ризиками у митній сфері за рахунок 

використання додаткових показників (кількість митних формальностей, 

ініційованих посадовими особами митних органів, частка невиконаних митних 

формальностей, частка відкликаних та відмовлених митних декларацій, частка 

відмов у пропуску через митний кордон України), проведення розрахунку 

показників застосування механізмів управління ризиками не тільки у розрізі 

митних режимів, напрямів переміщення, типів пунктів пропуску, суб‟єктів ЗЕД, 

митних органів, а й з деталізацією до кожної окремої посадової особи митного 

органу з метою виявлення зловживань при застосуванні системи управління 

ризиками, реалізації відповідного ІТ-рішення, яке включатиме 

інтероперабельність з усіма іншими митними базами даних, інструментарій 

виявлення аномалій як у поведінці суб‟єктів господарювання, так і митників, 

забезпечуватиме якісний моніторинг застосування механізмів управління 

ризиками у будь-який момент часу, а також дозволятиме на регулярній основі 

оцінювати вплив механізмів управління ризиками на бізнес-середовище та 

спрощення митних процедур; 

- науково-практичні підходи до формування механізму електронної 

взаємодії митних та правоохоронних органів з питань протидії порушенням 

митного законодавства, який спрямований не тільки на обмін профільною 

інформацією, але й на відстеження інформаційних запитів та результатів їх 

опрацювання при налагодженні оперативного зворотного зв‟язку; 

дістали подальшого розвитку: 

- понятійно-категорійний апарат та методологічний інструментарій 

управління митними ризиками в державній митній справі шляхом:  

уточнення поняття «системи управління митними ризиками в державній 

митній справі» через конкретизацію змісту відповідних механізмів державного 

впливу (правового, організаційного, мотиваційного, інформаційного, 
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комунікаційного та інших) і представлення його наступним чином: «система 

управління митними ризиками – це сукупність взаємозв‟язаних та 

взаємоузгоджених механізмів управління ризиками, за допомогою яких митні 

органи реалізують свої повноваження у сфері митного контролю при 

переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон»;  

запровадження нових понять «база даних митних ризиків» (сукупність 

даних про виявлені та потенційні ризики недотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи, яка може використовуватись в процесі 

управління ризиками), «ризик-правило» (сукупність індикаторів ризику в 

окремому профілі ризику, у тому числі внесених шляхом доповнення до 

рамкового профілю ризику, яка визначає об‟єкт контролю та відповідний 

перелік митних формальностей), «стандартна умова аналізу митних ризиків» 

(сукупність індикаторів ризику, яка може застосовуватись у багатьох профілях 

ризику одночасно для опису окремої умови та/або алгоритму); 

виокремлення понять «ризик-правило» та «стандартна умова аналізу», які 

близькі за змістом до поняття «профіль ризику», але мають власні особливості 

застосування під час автоматизованого аналізу та оцінки ризиків (уточнення 

індикаторів ризику в окремому профілі ризику у випадку застосування ризик-

правила або одночасне застосування у декількох/багатьох профілях ризику 

одночасно), що дозволяє більш чітко ідентифікувати ймовірність виникнення 

ризиків та проводити більш якісний аналіз зворотної інформації; 

- науково-практичні рекомендації щодо подальшого удосконалення 

механізмів управління ризиками в Україні в контексті необхідності 

забезпечення управління ризиками безпеки на основі аналізу та оцінки 

попередньої інформації про заплановані до переміщення через кордон товари, 

реалізації відповідних організаційних заходів з метою створення ефективної та 

функціональної структури (у т.ч. мережі таргетинг-центрів); 

- визначення засобів адаптації наявного операційного середовища 

інформаційної взаємодії, профілювання митних ризиків, їх розгляду, 

впровадження, здійснення контролю застосування інструментів управління 
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митними ризиками до нових підходів у роботі митних органів, які 

передбачають застосування сучасних інформаційних технологій та цифровізації 

управлінських процесів, максимальну автоматизацію процедур прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

становлять теоретико-методологічну основу подальшого розвитку механізмів 

управління ризиками в державній митній справі України та забезпечення 

наближення практики її застосування до кращих міжнародних стандартів з 

метою покращення умов ведення бізнесу та спрощення процедур міжнародної 

торгівлі в Україні. Окрім того, сформульовані у дисертаційній роботі 

рекомендації та висновки можуть бути використані органами державної влади в 

процесі вдосконалення системи управління митними ризиками та митного 

контролю в цілому, у тому числі при розробці доповнень та змін до 

нормативних актів України у сфері митного регулювання.  

Наукові рекомендації, висновки, пропозиції дисертації були враховані і 

використані: 

- Міністерством фінансів України при розробці та внесенні змін до 

законодавства України з питань митної справи в контексті його гармонізації із 

європейським митним законодавством та найкращими міжнародними 

практиками в процесі підготовки Стратегії розвитку системи управління 

ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного 

переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і 

зборів України» (довідка про впровадження від 13.04.2021 № 128); 

- Державною митною службою України при підготовці змін до 

законодавства України з питань управління ризиками під час митного 

контролю (довідка про впровадження від 09.03.2021 № 14-03/2); 
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- Національною академією державного управління при Президентові 

України під час викладання дисципліни «Корпоративне управління 

підприємствами» та в процесі підготовки навчальних матеріалів вибіркової 

дисципліни «Менеджмент інвестиційних проектів та програм» (довідка про 

впровадження від 23.02.2021 № 05-08-10); 

- Хмельницьким національним університетом шляхом використання у 

навчальному процесі при підготовці навчально-методичних матеріалів та 

викладанні дисципліни «Інвестиційний менеджмент» та «Державне та 

регіональне управління» (довідка про впровадження від 18.03.2021 № 16);  

- Університетом митної справи та фінансів у навчальному процесі при 

підготовці навчально-методичних матеріалів та викладанні дисципліни «Аналіз 

ризиків в митній справі» та «Митний аудит», в процесі підготовки студентів 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (довідка про 

впровадження від 26.03.2021 № 01/472). 

Висновки і пропозиції, розроблені в межах проведеного дослідження, 

щодо подальшого вдосконалення механізмів управління ризиками в митній 

справі України можуть бути застосовані органами державної влади для 

розвитку ризикоорієнтованих інструментів у сфері митного контролю та 

оптимізації державного впливу на сферу зовнішньоекономічної діяльності, а 

також суб‟єктами законодавчої ініціативи для вдосконалення нормативно-

правової бази з питань управління митними ризиками. Запропоновані 

здобувачем заходи щодо впровадження механізмів управління ризиками в 

децентралізованій моделі митного контролю, а також інформаційно-

комунікаційних механізмів управління митними ризиками та цифровізації 

відповідних процесів бути використані у правотворчій роботі центральних 

органів державної влади для розроблення стратегій розвитку митної справи. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Висновки та рекомендації належать особисто авторові 

дисертації. У дисертації не використовувались ідеї та результати досліджень 

співавторів наукових публікацій.  
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Апробація матеріалів дисертації. Основні висновки та пропозиції, що 

отримані в процесі проведення досліджень, було представлено на науково-

практичних конференціях, зокрема за міжнародною участю: «Економіка, 

фінанси та управління: теорія та практика» (м. Полтава, 2017 рік), «Формування 

ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах 

сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 2017 рік), 

«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2018 

рік), «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та 

перспективи розвитку» (м. Київ, 2018 рік), «Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» 

(м. Одеса, 2018 рік), «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 

обліку, менеджменту, фінансів та права» (м. Полтава, 2019 рік), «Україна 2030: 

публічне управління для сталого розвитку» (м. Київ, 2020 рік), «Сучасний 

менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

(м. Одеса, 2020 рік).  

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації дослідження 

викладені в 23 наукових працях, зокрема, у трьох статтях у фахових наукових 

виданнях (у тому числі – одна стаття у зарубіжному науковому виданні), 

чотирьох монографіях, тринадцяти тезах у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи: Дисертаційна робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 313 сторінок, з них 194 сторінки 

основного тексту. Робота містить 7 таблиць, 32 рисунки; 6 додатків. Список 

використаних джерел налічує 144 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СФЕРІ 

 

1.1. Митні ризики як об’єкт наукового аналізу та публічного управління 

 

Будь-яка сфера суспільного життя має елементи невизначеності, які 

впливають на можливість досягнення цілей її учасників. При цьому природним 

є бажання цих учасників зменшити зазначену невизначеність задля досягнення 

очікуваних та запланованих результатів суспільної взаємодії на основі 

використання засобів управління процесами, пов‟язаних із її виникненням.  

З огляду на це багато дослідників тлумачать невизначеність як ризик, а 

процес керування ним – як управління ризиками. У цьому сенсі ризик – це 

невизначеність щодо можливих втрат, тобто непередбачуваного (ненавмисного) 

скорочення вартості внаслідок реалізації загрози, що їх спричинила.  

Близькими за змістом поняттю «ризик» є поняття «небезпека», «загроза». 

Так, у тлумачному словнику Ожегова С. небезпека визначається як «можлива 

загроза», а ризик – як «можливість небезпеки» [6, С. 679].  

Таким чином, правомірно використовувати поняття «небезпека» і 

«загроза» як ідентичні, враховуючи, що це законодавчо закріплено у Законі 

України «Про національну безпеку України», де вказано: «загрози національній 

безпеці України – явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи 

ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 

національних інтересів та збереження національних цінностей України» [90].  

Поняття ризик має, крім названого, несе ще й інше значення – це «... дія 

навмання, сподіваючись на щасливий результат» [6, С. 825]. Тому ризик 

включається до предмету управлінського аналізу як самостійна категорія. 

Невизначеність є середовищем зародження ризику, тому зростання 

невизначеності може спричинити збільшення ризику. Водночас ризик – 

категорія об‟єктивна, оскільки в суспільному житті завжди присутні елементи, 
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які вносять невизначеність у дії суб‟єктів суспільних відносин. [53, С. 12]  

Притаманна будь-якій соціальній системі невизначеність означає, що 

кожен учасник суспільних відносин і процесів повинен діяти, щоб зменшити 

вплив небезпеки. Причому діяти доводиться часом навмання і з великим 

ризиком. Варто погодитись із думкою Гуменюка А., який під ризиком розуміє 

пов‟язаний із небезпекою спосіб дії, необхідний для того, щоб уникнути ще 

більшої небезпеки. [33, С. 51] Коли небезпека піддається оцінці (логічній або 

математичній), ризик зменшується. Таким чином, ризик є способом дії певного 

суб‟єкта в умовах невизначеності та непередбачуваності подій, спрямованих на 

задоволення потреб.  

У цьому контексті під ризиком необхідно розуміти відношення між 

свідомою доцільною діяльністю людини та обставинами, в яких вона діє. Ризик 

відображає певний набір суспільних зв‟язків, взаємовідносин, дій, що 

виникають у суспільстві в результаті сприйняття небезпеки, оцінок її людьми та 

необхідності діяти з метою зменшення небезпеки або негативних наслідків її 

впливу. Таким чином, ризик як багаторівневе явище відображає різноманітні 

суспільні відношення, що виникають між людиною та природою, між людьми, 

між людиною та соціумом у процесі життєдіяльності в умовах невизначеності. 

[33, С. 52]  

Чітке уявлення про всю множину ризиків та взаємозв‟язок між ними є 

важливою умовою мінімізації їх негативних наслідків та підвищення 

ефективності діяльності у будь-якій сфері, у тому числі у сфері публічного 

управління. Відповідні погляди знайшли своє відображення у міжнародних 

стандартах, серед яких ISO 31000:2018 «Управління ризиками – Рекомендації» 

(«Risk Management – Guidelines»). Так, у стандарті ISO 31000:2018 «Управління 

ризиками – Рекомендації» зазначається, що вплив невизначеності на цілі є 

ризиком. При цьому під впливом розуміється відхилення від очікуваного. 

Вплив може бути позитивним, негативним або одночасно і позитивним, і 

негативним; він також може мінімізувати, створювати або призводити до 

виникнення можливостей або загроз. Цілі можуть мати різні аспекти та 
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категорії, а також можуть застосовуватись на різних рівнях. Зазвичай ризик 

виражається через джерела ризику, можливі події, їх наслідки та ймовірність. 

[133]  

Саме ці ознаки ризику дозволяють, на нашу думку, здійснювати їх 

ідентифікацію, приналежність до тієї чи іншої сфери, а також визначати 

необхідні заходи мінімізації таких ризиків, що є елементами управління 

ризиками. Зокрема, стандарт ISO 31000:2018 визначає процес управління 

ризиками як скоординовану діяльність з управління та контролю організації з 

урахуванням ризиків. [133] 

Дослідження проблематики визначення і врахування ризиків при 

прийнятті управлінських рішень мають досить давню історію. Формування 

вихідних наукових підходів у цій сфері відносин припадає на кінець ХVIIІ – 

початок ХІХ сторіччя. У цей період виникнення ризиків пов‟язувалось 

переважно із сферою підприємницької діяльності. [1, С. 40] За цих обставин 

Сміт А., Міль Дж.-Ст., Сеніор Н.-В. ототожнювали ризик з математичним 

очікуванням втрат підприємця, які можуть відбутися в результаті прийняття 

ним певного господарського рішення, тобто розглядали ризик як збиток, 

викликаний реалізацією цього рішення. [107, С. 41]  

У своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» 

Сміт А. звернув увагу на питання пропорційності прибутку ризику, що виникає 

в різних галузях виробництва. Сміт А. зазначав, що отримання прибутку не є 

гарантованим і завжди пов‟язано з ризиком, який він асоціював з величиною 

очікуваних втрат, що можуть виникнути внаслідок прийнятого рішення. 

[1, С. 40] 

Досліджуючи підприємницький прибуток, Міль Дж.-Ст. та Сеніор Н.-В. 

розглядали ризик з точки зору відшкодування можливих збитків, пов‟язаних з 

підприємницькою діяльністю. Вони розрізняли в структурі прибутку 

підприємця три складові: відсоток ризику як частку на вкладений капітал, 

заробітну плату капіталіста за управління бізнесом і страхову премію, як 

винагороду за ризик і відшкодування можливих збитків, пов‟язаних з 
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підприємницькою діяльністю. [107, С. 41] 

Німецьким математиком Тетенсом Й. у праці «Вступ до розрахунку 

життєвої ренти і право на її отримання» (1786 рік) вперше було зроблено 

спробу дати математичне визначення поняттю «ризик». Він запропонував 

визначати ризик як половину величини середньоквадратичного відхилення, 

вважаючи його обсягом очікуваного збитку страхового закладу, який виникає 

за умовами страхування. З того часу розпочався стрімкий розвиток теоретичних 

основ ризикології. [117, С. 15] 

Межі наукових досліджень, пов‟язаних із проблематикою управління 

ризиками, були суттєво розширені наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя. 

Трактування ризиків вже не розглядалось суто крізь призму ведення 

підприємницької діяльності, воно поширювалось й на інші сфери суспільного 

життя.  

Так, Маршал А. виокремлював два різновиди ризику: підприємницький 

ризик («trade risks») та особистий ризик («personal risks»). Поняття 

підприємницького ризику він визначав як ризик у конкретній галузі економіки, 

до якої відноситься підприємство, зумовлений коливаннями цін і попиту на 

ринках сировини і готової продукції, новими винаходами, вторгненнями нових 

і сильних конкурентів тощо. Особистий ризик Марша А. визначав як тягар, 

який виникає щодо людей, які працюють із запозиченим капіталом. [56, C. 246] 

Наступний крок у розвитку теорії управління ризиками був зроблений 

Шумпетером Й. У роботі «Теорія економічного розвитку» він визначив, що в 

економіці необхідно враховувати два види ризиків: ризик, пов‟язаний з 

можливим технічним провалом виробництва, і ризик, пов‟язаний з відсутністю 

комерційного успіху. Суб‟єкти господарювання або включають у свої 

розрахунки витрат премії за ризик, або витрачають кошти на уникнення 

потенційних небезпек, або, врешті решт, враховують та вирівнюють 

розбіжності, які існують між різними галузями виробництва з різними рівнями 

ризику, таким чином, що суб‟єкти господарювання будуть просто триматися 

подалі від більш ризикованих галузей виробництва доти, доки дохід, що 
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збільшився завдяки такому поводженню, не виявиться для них відповідною 

компенсацією. Шумпетер Й. вважав, що премія за ризик не є джерелом 

прибутку для виробника, а входить до витрат виробництва тому, що виробник 

змушений вживати заходи по зменшенню небезпеки: будувати греблі, 

установлювати запобіжники і т.д. [124, С. 97] Окрім того, автор відкинув 

уявлення про підприємця як про носія ризику. Якщо справа підприємця зазнає 

краху, то збитки несе кредитор, власник капіталу, який надав позику для 

організації бізнесу. У разі, коли фактори виробництва було придбано на власні 

кошти підприємця, то він також несе збитки тільки як кредитор, а не як 

підприємець. Єдине, чим ризикує підприємець – це своєю репутацією. [124, 

С. 171] 

У період, що розглядається, дослідниками були також зроблені кроки 

щодо розмежування понять «невизначеність» і «ризик». Наприклад, Найт Ф. під 

невизначеністю розумів такі ситуації, в яких неможливо визначити ймовірність 

появи події; в той час ймовірність появи ризику піддається обчисленню. Він 

запропонував виділяти три види ймовірностей: апріорну, статистичну і 

«оцінку». [62, С. 23-24] 

Шефер Р. визначав ризик як «міру небезпек, природних або створених 

людиною, тому, що вона цінує». До першого виду небезпек належать, 

наприклад, повені, землетруси тощо; до другого – соціальні небезпеки, які 

виникають у разі небажаного функціонування (дисфункцій) технологічних або 

соціальних систем. Ренн О. визначав ризик як «можливість настання 

небажаного стану дійсності (несприятливих наслідків) у результаті природних 

подій чи людської діяльності» та наголошує на розмежуванні реальної 

дійсності та можливості як здатності досягти здійсненності. Автор у визначенні 

сутності ризику слушно звертав увагу на дихотомію «можливість-дійсність». 

[47, С. 20] 

Із закінченням Другої світової війни наукові пошуки дослідників були 

зосереджені на конкретизації засобів прийняття управлінських рішень із 

врахуванням ризиків у різних сферах суспільного життя, насамперед – у сфері 
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національної безпеки. Так, на думку Олвея Л., ризик, пов‟язаний зі 

збільшенням соціальної взаємозалежності, є результатом специфічних наслідків 

зростання рівня відкритості економіки і підгрунтям формування системи 

національної безпеки. [135] За тлумаченням Шефера Р. управління ризиками 

стає невід‟ємною складовою забезпечення належного рівня національної 

безпеки, адже ризик він визначає як міру небезпек, природних або створених 

людиною, для того, що вона цінує. [49] 

У праці «Теорія прийняття рішень і управління ризиком» Меркхофер М. 

визначає ризик як «невизначену ситуацію, в якій один або кілька наслідків 

небажані». При цьому дослідник виділяє необхідні складові генерації ризику 

(джерело ризику, тобто небезпека; момент прояву небезпеки; ефекти, 

результати прояву небезпеки), а також сприйняття ризику та оцінку індивідами 

можливих його наслідків. Усі чотири компоненти, на думку М. Меркхофера, 

створюють «ланцюг ризику». [49] 

Луман Н. намагається розрізнити ризик і небезпеку через оцінку причин 

майбутнього збитку. За його словами, «або можливий збиток розглядається як 

наслідок рішення... Тоді ми говоримо про ризик, а саме про ризик рішення». 

Або ж вважається, що причини такого збитку перебувають зовні, тобто 

належать до навколишнього світу. Тоді ми маємо справу з небезпекою. [32] 

Роза Ю. вважає, що ризик може бути визначений, як «подія або ситуація, 

в яких щось цінне для людини, включаючи її власне життя, поставлено на 

карту, і наслідки цієї події (ситуації) невизначені». Основний акцент у даному 

визначенні ризику робиться на «цінності» та «невизначеності» («імовірності») 

наслідків, що поєднує підходи економічної та культурологічної теорій ризику. 

[47, С. 22] 

Розширення теоретичних поглядів на розуміння причин і наслідків 

виникнення ризиків у сфері суспільних відносин створило підґрунтя для 

формування специфічного напряму управлінської діяльності – ризик-

менеджменту. У цьому контексті сучасні американські дослідники виділяють 

три періоди його розвитку [144, С. 19-22]: 
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- час від закінчення Другої світової війни до середини 60-х років. Цей 

період пов‟язують з пошуком на ринку продуктів, які б задовольняли потреби 

компаній у страхуванні широкого спектра їх ризиків, та з дослідженнями щодо 

вибору оптимального інвестиційного портфеля. Саме протягом першого 

періоду і з‟явився термін «ризик-менеджмент»; 

- з середини 60-х до початку 90-х років. В рамках другого періоду 

широкий інтерес представляють всі види ризиків, а не тільки ті, які можна 

застрахувати. Потужним імпульсом для розвитку системи ризик-менеджменту 

на цьому етапі стали напрацювання Марковіца Г., Тобіна Дж. і Шарпа В. 

Зокрема, Марковіц Г. запропонував вважати показником рівня ризику 

відхилення очікуваного значення випадкової величини (прибутку) від її 

середнього значення – варіацію і стандартне відхилення. Принциповим внеском 

Шарпа В. в теорію управління ризиками став поділ загального ризику на дві 

складові: систематичний ризик як наслідок загальноекономічних зрушень і 

специфічний – як результат господарської діяльності окремого підприємства. 

[34] У 1980 році в Вашингтоні утворено товариство Society for Risk Analysis, 

яке займалося проблемами управління ризиками у сфері державної політики та 

охорони здоров‟я. У 1986 році Гордоном Діксоном у Лондоні створено Institute 

for Risk Management, який почав проводити міжнародні іспити з присвоєння 

кваліфікації Fellow of the Institute of Risk Management; [50, С. 95-96] 

- з 90-тих років ХХ століття – по теперішній час. У цей період вперше у 

світі фахівцями з Австралії та Нової Зеландії був розроблений та опублікований 

стандарт з ризик-менеджменту (1995) [132]. В свою чергу, організації зі 

стандартів Канади (1997 рік) та Японії (2001 рік) прийняли свої власні версії, а 

в 2002 році ISO та Міжнародна Електротехнічна Комісія (ІЕС) опублікували 

рекомендації ISO/IEC 73:2002 «Управління ризиком. Словник. Рекомендації 

щодо використання в стандартах». [50, С. 95-96] Зазначені документи знайшли 

свій подальший розвиток та вдосконалення у подальших стандартах з 

управління ризиками, у тому числі ISO 31000:2018 «Управління ризиками – 

Рекомендації» («Risk Management – Guidelines»).  
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Під впливом глобалізаційних процесів практика розбудови мережі 

інституцій, що спеціалізуються на розробці і впровадженні міжнародних 

стандартів і правил ризик-менеджменту, набула подальшого розповсюдження. 

Показово, що створена в 1996 році організація Global Association of  Risk 

Professionals в 2019 році налічувала вже 257 000 членів (фахівців з ризик-

менеджменту) у 195 країнах світу та територіях. [131] 

Характерною рисою нинішнього етапу розвитку ризик-менеджменту є 

широке застосування Інтернет-технологій, які дозволяють автоматизувати 

процеси оцінки і аналізу ризиків. Ризик-менеджмент вже не розглядається 

виключно у прив‟язці до ведення фінансового чи страхового бізнесу, адже 

поступово застосування ризик-орієнтованих підходів поширюється на системи 

управління всіма різновидами господарської діяльності. [144, С. 19-22] 

Важливо підкреслити, що з часом за рахунок розробки міжнародних 

стандартів з управління ризиками, а також створення відповідних інституцій, 

управління ризиками стало використовуватись не лише компаніями, а й 

органами державної влади. Сьогодні відповідно до сучасної міжнародної 

практики відбувається все ширше застосування ризику як головного критерія 

оцінювання доцільності застосування державних контролюючих заходів під час 

здійснення планових та позапланових перевірок. Це дозволяє уповноваженим 

органам влади виокремити найбільш проблемні сфери підконтрольної 

діяльності з метою максимального виявлення, попередження та мінімізації 

випадків порушення норм законодавства, відчутно підвищити якість 

контрольних перевірок.  

Вплив зазначених тенденцій на розвиток управлінських систем 

публічного та приватного секторів є предметом досліджень багатьох 

вітчизняних науковців і практиків. Зокрема, свого часу Мочерний С. визначив 

ризик в управлінському контексті як непередбачуваність і можливість настання 

подій з негативними наслідками (зазнати збитків, втратити вигоду тощо), 

зумовлених певними діями або рішеннями, які матимуть місце в майбутньому. 

[61]  
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Горбулін В. та Качинський А. під ризиком запропонували розуміти 

атрибутивну загальносоціологічну характеристику будь-якого виду доцільної 

діяльності людини, що відбувається в умовах ресурсних обмежень і можливості 

вибору оптимального способу досягнення усвідомлених цілей, в умовах 

інформаційної невизначеності. [30; 43] Очевидно, що ці ознаки властиві й тим 

різновидам ризиків, які визначають стан забезпечення рівня національної 

безпеки та інших сфер публічного управління та адміністрування.  

Вагомий внесок у дослідження ризикоорієнтованих інструментів 

управління різними сферами суспільного життя здійснив Вітлінський В., який 

виділив такі аксіоми сучасної вітчизняної ризикології: 

- аксіома загальності, яка передбачає, що будь-яка діяльність 

фінансово-економічної системи зумовлює ті чи інші ризики, котрі за певних 

умов можуть проявитися і призвести до небажаних наслідків для системи 

загалом чи її структурних складових (зокрема, ризик невикористаних 

можливостей); 

- аксіома прийнятності, яка стверджує, що кожна інтелектуальна 

система, що займається певними видами діяльності, так чи інакше (свідомо чи 

не свідомо) оцінює ступінь ризику, використовуючи свої внутрішні категорії, 

гіпотези, мотивації, які залежать від стану та динаміки зовнішнього середовища 

і ставлення суб‟єкта до ризику; 

- аксіома неповторюваності, яка наголошує, що структура і міра 

ризику змінюються в часі, не повторюючись навіть у схожих ситуаціях. Це 

пов‟язане з тим, що в соціально-економічному бутті зберігається гомеостаз – 

відносна динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища, 

стійкість, але одночасно постійно відбуваються трансформаційні процеси 

(мутації) на всіх рівнях ієрархії управління економічними системами. На 

глобальному та макроекономічному рівнях трансформаційні процеси стали 

перманентним явищем, хоча можуть відбуватися швидше чи повільніше у 

різних місцях та в різні періоди. [27] 

Напрацювання науковців у сфері ризик-менеджменту знайшли 
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відображення в практиці прийняття управлінських рішень органами влади в 

Україні. Наприклад, Законом України від 5 квітня 2007 року № 877-V «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» передбачено, що усі органи державної влади, які здійснюють 

державний нагляд (контроль), мають його реалізовувати на основі принципу 

оцінки ризиків та доцільності. [89] Реалізація такого підходу відбувається через 

розробку та практичне застосування відповідних постанов Кабінету Міністрів 

України про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням 

законодавства у відповідній сфері. 

Інструкцією з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній 

службі України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 11.12.2017 № 1007, визначено, що ризики у Державній прикордонній службі 

України – це можливість настання загрози щодо її впливу на сферу безпеки 

державного кордону. [78] 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації проведення 

перевірок підприємств, які входять до складу фінансово-промислових груп, 

інших об‟єднань та великих платників податків, затверджених наказом 

Державної податкової адміністрації України від 16.07.2007 № 432, податковий 

ризик – це можливість втрати бюджетних надходжень внаслідок вірогідного 

або встановленого порушення податкового та валютного законодавства. [77] 

Відповідно до Положення про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого 

постановою Національного банку від 30.06.2016 № 351, кредитний ризик (CR) – 

це розмір очікуваних втрат (збитків) за активом унаслідок дефолту 

боржника/контрагента. [82] 

Під корупційним ризиком відповідно до Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, схваленої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, 
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розуміється ймовірність того, що відбудеться подія корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов‟язаного з корупцією, яка негативно 

вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань. [81] 

Бюджетний кодекс визначає фіскальні ризики як чинники (включаючи 

умовні зобов‟язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до 

зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат 

бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного 

(місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками. [25] 

Під ризиками настання негативних наслідків від провадження 

господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 338 «Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою якості освіти» пропонується розуміти розроблені критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері 

загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти. [79] 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 33 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів» ризики настання негативних наслідків від провадження 

господарської діяльності у сфері карантину рослин – це перелік критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 

сфері карантину рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником. 

[80] 

Ризик у митній сфері відповідно до положень Митного кодексу України – 

це ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань митної 
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справи. [60] 

З наведеного вище можна зробити висновки про значне поширення 

ризикоорієнтовних інструментів в сфері публічного управління в Україні, 

оскільки їх використання дозволяє реалізувати державні функції з мінімальним 

втручанням в діяльність суб‟єктів господарювання. Водночас, трактування 

ризиків урізних сферах відрізняється залежно від специфіки діяльності 

господарюючих суб‟єктів або відповідного органу державної влади.  

Зазначимо, що на початку 2000-х років структурними підрозділами 

Державної митної служби України відповідно до міжнародних конвенцій та 

угод розпочалась робота щодо відмови від використання тотального контролю 

суб‟єктів ЗЕД та використання ризикоорієнтованих інструментів проведення 

митних перевірок.  

Так, відповідно до стандартного правила 6.4 Міжнародної конвенції про 

спрощення і гармонізацію митних процедур митна служба застосовує метод 

аналізу ризиків для визначення осіб та товарів, в тому числі транспортних 

засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки. [140] 

Стандартом 5 «Вантаж або контейнер підвищеного ризику» Рамкових 

стандартів забезпечення безпеки та спрощення міжнародної торгівлі 

Всесвітньої митної організації визначено, що вантажні або контейнерні 

відправки підвищеного ризику – це відправлення, за якими недостатньо 

інформації для того, щоб вважати їх відправленнями низького ризику, та для 

яких існує висока ймовірність порушення норм національного законодавства. 

[137] 

Відповідно до Компендіуму з управління митними ризиками Всесвітньої 

митної організації ризик – це вплив невизначеності на цілі. [143] 

У Митному кодексі ЄС зазначається, що митний ризик – це ймовірність 

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

кінцевого використання товарів, що переміщуються між митною територією 

Співтовариства і країнами або територіями за його межами, а також товарів, які 

не мають статусу товарів Співтовариства. Наслідками таких ризиків можуть 
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бути: 

а) перешкода правильному застосуванню заходів Співтовариства або 

державних заходів; 

б) порушення фінансових інтересів Співтовариства та його держав-

членів. [136] 

Відповідно до Порядку розроблення профілів ризику, затвердженого 

наказом Державної митної служби України від 22.12.2010 № 1514, митний 

ризик – це кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки або 

ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози в 

зовнішньоекономічній діяльності, митних співвідношеннях та в галузі митної 

справи з погляду усвідомленої можливості виникнення митної шкоди. [87] 

Пашко П. у монографії «Митна політика та митна безпека України» 

пропонує визначати митний ризик як кількісну величину митного виклику у 

вигляді визначеної оцінки або ймовірності реалізації діючої або потенційної 

митної загрози в зовнішньоекономічній діяльності, митних співвідношеннях та 

митної галузі з погляду усвідомленої можливості виникнення митної шкоди. 

[58] 

У «Митній енциклопедії» Бережнюк І. визначає ризик у митній справі як 

ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної 

митної справи. Таке визначення по суті відповідає підходу щодо загального 

визначення ризику як можливості недосягнення поставлених цілей управління, 

адже одним з основних завдань митих органів, у тому числі й в Україні, є 

контроль за додержанням законодавства з питань митної справи. [57] 

Комаров О. у своїй роботі «Митний ризик як ключовий елемент 

механізму державного ризик-менеджменту в митній галузі» стверджує, що 

митний ризик – потенційна ймовірність порушення норм митного, а також 

норм відповідних галузей національного законодавства, що регулюють 

пов‟язані з митними правовідносини. У першу чергу йдеться про норми 

кримінального права, а також трудового та адміністративного права. [45] 

У монографії «Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід 
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та вітчизняна практика» під митним ризиком пропонується розуміти 

ймовірність (загрозу) недотримання учасниками ЗЕД і митними органами 

порядку ведення операцій зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають 

митному регулюванню, в результаті чого наноситься шкода національній 

економіці у вигляді уповільнення процесу зовнішньої торгівлі (експортно-

імпортного товаропотоку), недобору митних платежів до бюджету, втрати 

частини прибутку учасниками ЗЕД і т.д. [117] 

Несторишен І. відзначає, що митний ризик має низку особливостей та 

відмінностей у порівнянні із класичним розумінням сутності економічного 

ризику, до групи якого він належить. Його шкала результатів не має від‟ємного 

значення, оскільки, його оцінювання, що здійснюється з метою визначення 

форм та обсягів митного контролю, відбувається в межах від нуля до одиниці. 

Терещенко С. пропонує розглядати митний ризик як імовірність наявності 

контрабандних товарів або порушень митних правил під час здійснення 

процедур митного контролю та митного оформлення вантажів. [118] 

Кунєв Ю. та Ващенко Л. вважають, що митний ризик – 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. [109] 

Аналіз наведених вище визначень дозволяє стверджувати, що всі вони за 

своїм змістом значно відрізняються одне від одного, хоча можна виділити 

декілька спільних ознак [117]: 

- по-перше, кожен із зазначених підходів передбачає, що ризик – це 

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

- по-друге, ризик, як правило, пов‟язаний із виникненням митної 

шкоди, збитку, що наноситься національній економіці;  

- по-третє, ризик супроводжується недодержанням або порушенням 

норм митного законодавства, а також норм інших суміжних галузей 

законодавства. 
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Таким чином, на основі аналізу визначення поняття «митний ризик» у 

міжнародних стандартах і сучасній науковій літературі можна зробити 

висновки про те, що його слід трактувати як ймовірне недодержання або 

порушення норм митного законодавства і порядку ведення операцій 

зовнішньоекономічної діяльності суб‟єктами господарювання, що спричиняє 

загрозу безпеці у сфері державної митної справи.  

Розуміння сутності митного ризику безпосередньо пов‟язано з 

виявленням функцій, які він виконує при здійсненні митного контролю. 

Відсутність єдиного тлумачення категорій «ризик» та «митний ризик» 

зумовлено в першу чергу їх функціональними ознаками, оскільки функція 

ризику – це зовнішній прояв дії ризику на параметри соціально-економічної 

системи і її окремі складові.  

Зауважимо, що категорія «митний ризик» має низку особливостей та 

відмінностей у порівнянні із класичним розумінням сутності економічного 

ризику, до групи якого він належить. Зокрема, під економічним ризиком 

найчастіше розуміють ймовірність отримання несприятливого результату 

(втрат), або ймовірність отримання результату, відмінного від очікуваного. 

Наслідком економічного ризику можуть бути збитки (криві х3, х4), або прибутки 

(криві х1, х2) (Рис. 1.1).  

У випадку з митним ризиком, шкала результатів не має від‟ємного 

значення, оскільки, його оцінювання, що здійснюється з метою визначення 

форм та обсягів митного контролю, відбувається в межах від нуля до одиниці. 

Графічно розбіжності між трактуванням категорії «економічний ризик» та 

«митний ризик» можна зобразити у вигляді Рис. 1.1. Тобто, митні органи 

використовують ступінь ризику у якості інструмента прийняття рішення щодо 

визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які підлягатимуть 

митному контролю шляхом застосування певних форм та обсягів такого 

контролю. Цей показник є основним інструментом митних органів, який 

дозволяє визначити форми та обсяги митного контролю та застосовується для 

того, щоб, з одного боку, забезпечити вибірковість митного контролю, а з 
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іншого – підвищити його ефективність шляхом зосередження уваги митних 

органів на ризикових зовнішньоекономічних операціях. 

Як зазначалось, ризик у державній митній справі використовується як 

інструмент прийняття рішення щодо форм та обсягів митного контролю, що 

зумовлює формування його специфічних функцій. Проте, на нашу думку, він 

виконує ще одну досить суттєву функцію – індикаторну, яка має, з однієї 

сторони, визначити форми та обсяги митного контролю, достатні для 

забезпечення додержання вимог законодавства з питань державної митної 

справи, а з іншої – підвищити ефективність діяльності митних органів щодо 

пропускної спроможності. Графічно індикаторну функцію ризику представлено 

на Рис. 1.2. 

 

 

 

Рис. 1.1. – Розбіжності трактування категорій  

«економічний ризик» та «митний ризик» 

Джерело: [117] 

 

Індикаторна функція ризику забезпечує визначення індикаторів ризику, 

які відповідно до положень законодавства з питань митної справи виступають 

критеріями із заданими наперед параметрами, використання яких дає 
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можливість здійснювати вибір об‟єкта контролю, що становить ризик. 

Індикатори ризику визначаються за допомогою конкретно виражених критеріїв 

вибірковості, таких як конкретний код товару, країна походження, країна 

відправлення товарів, вартість, торговельний суб‟єкт, тип транспортного 

засобу, мета перебування на митній території тощо. 

Систематизація та узагальнення наукових поглядів на проблему ризиків в 

сфері публічного управління загалом та митної справи зокрема дозволяє дійти 

висновку, що сутність митного ризику відрізняється від класичного сприйняття 

ризику у підприємницькій діяльності, а також поняття ризику у інших сферах 

публічного управління. Це зумовлено специфічною природою та функціями, які 

закладаються в управління ризиками під час здійснення митного контролю.  

 

 

 

Рис. 1.2. – Зміст індикаторної функції митного ризику 

Джерело: [117] 

 

Так, основним результатом процесу управління митними ризиками в 

митній справі є прийняття у кожному конкретному випадку переміщення 

товарів, транспортних засобів, осіб через кордон рішення щодо необхідних 

форм та обсягів митного контролю. При цьому відповідне рішення має бути 

направлене на максимальне забезпечення виконання функцій митного ризик-
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менеджменту щодо недопущення порушень законодавства з питань митної 

справи з одночасним забезпеченням сприяння законній міжнародній торгівлі та 

створенні передумов сталого розвитку національної економіки в цілому.  

Специфіка управління ризиками в митній сфері також зумовлена 

особливостями самого ризику, який відповідно до стандарту ISO 31000:2018 

«Управління ризиками – Рекомендації» («Risk Management – Guidelines») 

виражається через джерела ризику (здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності суб‟єктами господарювання), можливі події (бажання мінімізувати 

сплату належних митних платежів або обійти інші обмеження, встановлені 

національним законодавством), їх наслідки (які можуть варіюватись від 

недоотримання надходжень до бюджету країни до реальної небезпеки громадян 

та суспільства в цілому у разі ввезення небезпечних товарів) та ймовірність (яка 

залежить від багатьох обставин здійснення окремої зовнішньоекономічної 

операції). [133] 

Зважаючи на зазначене, управління ризиками в митній сфері направлене в 

першу чергу на здійснення належного контролю переміщення товарів та 

транспортних засобів через кордон із забезпеченням принципу вибірковості 

такого контролю. 

Митні ризики з урахуванням різноманітності підходів до їх визначення 

пропонується трактувати як ймовірне недодержання або порушення норм 

митного законодавства і порядку ведення операцій зовнішньоекономічної 

діяльності суб‟єктами господарювання, що спричиняє загрозу безпеці у сфері 

державної митної справи. 

 

1.2. Механізми управління ризиками в державній митній справі та 

принципи їх використання 

 

У найбільш широкому розумінні будь-який механізм управління є 

складовою частиною відповідної системи управління, що забезпечує дієвий 

вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності об‟єкта 
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управління. Механізм управління містить взаємопов‟язані принципи, методи, 

важелі, які спрямовані на досягнення місії і цілей системи. [54]  

Специфіка публічного управління та адміністрування зумовлює певні 

особливості використовуваних у цій системі механізмів. Це спричинено в 

першу чергу масштабністю і складністю об‟єкта, у якості якого виступає усе 

суспільство, великою кількістю зацікавлених учасників, інтереси яких 

необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень, виключним 

правом держави на формування законодавчих актів та обов‟язковості 

передбачення правових засобів впливу суб‟єкта на керований об‟єкт і взагалі 

організації їх взаємодії. Суспільні потреби, інтереси і цілі зумовлюють 

здійснення в публічному управлінні необхідних дій через ухвалення і 

практичну реалізацію рішень органами влади. Таким чином, через згадані 

механізми відбувається реалізація функцій публічного управління. 

З огляду на ці чинники під механізмами публічного (державного) 

управління фахівці пропонують розуміти складну систему державних органів, 

організованих відповідно до визначених принципів для здійснення завдань 

публічного (державного) управління. При цьому підкреслюється, що механізми 

публічного (державного) управління – це сукупність і логічний взаємозв‟язок 

соціальних елементів, процесів та закономірностей, через які відповідний 

суб‟єкт управління «схоплює» потреби, інтереси і цілі суспільства в 

управляючих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях та діях і 

практично втілює їх в життя, зважаючи на державну владу. [2, С. 86] Тобто, 

механізми державного управління відображають взаємозв‟язок явищ, дій і 

заходів, результатом яких є узгодження інтересів, визначення цілей, розробка 

рішень та їх реалізація за допомогою ресурсів держави (влада, апарат, засоби та 

методи управління). 

У Термінологічному словнику з публічного управління механізми 

публічного управління визначаються через сукупність засобів, методів та 

важелів держави, спрямованих на формування, реалізацію та досягнення 

пріоритетних цілей у сфері публічного управління, що базуються на принципах 
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наукового обґрунтування, об‟єктивності, цілісності, узгодженості та чіткій 

скоординованості дій суб‟єктів публічного управління, із одного боку, та 

злагодженої, конструктивної взаємодії об‟єктів публічного управління – з 

другого. [100, С. 87] 

Механізми публічного (державного) управління відбивають специфіку   

відповідної сфери відносин, галузі, сектору економіки. У цьому зв„язку 

Бодров В.Г., Сафронова О.М., Балдич Н.І. визначають механізми державного 

управління економікою як сукупність взаємозв‟язаних і взаємоузгоджених 

методів, інструментів та форм забезпечення цілеспрямованого управлінського 

впливу держави. Механізми державного управління економікою дають 

найбільш узагальнену характеристику засобів реалізації цілей відповідної 

діяльності, оскільки дозволяють відстежити процес їх втілення за логічною 

схемою: цілі > рішення > впливи > дії > результати. При цьому фактори, що 

впливають на процеси державного управління, можуть бути політичними, 

економічними, соціальними відповідно до основних сфер суспільної діяльності. 

Також відповідно до основних форм державно-управлінської діяльності вони 

можуть мати організаційний і правовий характер. Згідно з характером факторів 

впливу виокремлюють політичні, економічні, соціальні, організаційні та 

правові механізми державного управління економікою. Як правило, вони 

використовуються у комплексі, тобто взаємоузгоджено і послідовно. 

Досягнення цілей державного управління економікою, як правило, 

потребує забезпечення ресурсами (фінансовими, кадровими, матеріально-

технічними, інформаційними) і нормативно-правовими документами (закони і 

підзаконні акти). З огляду на це доцільно вести мову про фінансову, кадрову, 

матеріально-технічну, інформаційну та нормативно-правову складову 

зазначених механізмів. До цього переліку також слід додати організаційну 

складову, яка спрямована на упорядкування процесу державного управління, 

виходячи з максимально можливої відповідності змісту цієї діяльності її цілям, 

функціям і завданням. Механізми державного управління економікою можуть 

також бути згруповані згідно з провідними напрямами їх запровадження – у 
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цьому аспекті розрізняються механізми регулювання підприємницької 

діяльності, регулювання грошово-кредитної і бюджетно-фінансової сфери, 

інвестиційно-інноваційної діяльності тощо. [3, С. 130] 

Ситник Г.П. розглядає механізми державного управління в контексті 

реагування на загрози національній безпеці, та вважає їх досить складними 

політико-правовими та організаційно-технічними системами. Зокрема, до них 

входять суб‟єкти безпеки, інструменти влади, норми чинного національного 

законодавства. [111, С. 20] 

У дослідженні механізмів багаторівневої кластерної політики, 

проведеному Реппом Г.І., Вакуленком В.М. та Дегтярьовою І.О., під 

механізмами пропонується розуміти спосіб вирішення управлінського 

завдання, що поєднує в собі взаємопов‟язану множину заходів та інструментів 

для досягнення певної мети, а під механізм багаторівневої кластерної політики 

– спосіб вирішення протягом певного періоду часу управлінського завдання, що 

поєднує в собі взаємопов‟язану множину інструментів та спільних дій суб‟єктів 

наднаціонального, національного, регіонального, місцевого, локального рівнів 

для створення й запланованого розвитку кластерів. [105, С. 98-99] 

Враховуючи наведені вище дослідження, можемо узагальнити, що 

механізми публічного (державного) управління являють собою сукупність 

засобів, методів та інструментів, застосування яких направлене на досягнення 

певної управлінської мети. 

Механізми управління ризиками в державній митній справі є 

специфічним різновидом механізмів публічного (державного) управління та 

адміністрування, які виникають в результаті взаємовідносин між митними та 

іншими уповноваженими органами влади, суб‟єктами господарювання при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій в процесі перетину митного 

кордону. Відповідні механізми забезпечують процес прийняття та виконання 

уповноваженими органами влади управлінських рішень, спрямованих на 

зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізацію 

можливих втрат. [119]  
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Таке розуміння загальної спрямованості механізмів управління ризиками 

в державній митній справі в цілому підтримується переважною більшістю 

сучасних дослідників, однак щодо конкретизації завдань відповідної державно-

управлінської діяльності єдиного підходу у фаховій літературі досі не склалося. 

Так, визначаючи цільові орієнтири впровадження механізмів управління 

ризиками Ахламов А. Г. наводить таке тлумачення: «правові, методичні, 

організаційні, технологічні методи, прийоми та порядок застосування 

економічних засобів для регулювання рівня безпеки, а також впливу на 

економічні процеси, пов‟язані із запобіганням надзвичайним ситуаціям 

природного і техногенного характеру і їх ліквідацією». [39, С. 425]  

На наш погляд, таке визначення дещо звужує зміст механізмів управління 

ризиками, оскільки в такому контексті процес управління ризиками 

розглядається виключно з точки зору безпеки та необхідності запобігання 

та/або ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

Водночас, на сьогоднішній день механізми управління ризиками 

використовують багато органів державної влади з іншою метою, зокрема 

зменшення адміністративного тиску на громадян та суб‟єктів господарювання. 

Контролюючі заходи, які проводяться такими органами державної влади, 

носять вибірковий характер та ґрунтуються на результатах аналізу та оцінки 

ризиків. Застосування такого підходу дозволяє не витрачати часові та людські 

ресурси органів державної влади на перевірки доброчесного бізнесу або 

громадян і концентрувати свої зусилля на тих випадках, де високою є 

імовірність недотримання законодавства у відповідній сфері. 

З огляду на це більш виваженим уявляється визначення Ващенко Л.В., 

яка зазначає, що механізми управління ризиком у митній діяльності 

зорієнтовані на реалізацію процесу впливу на суб‟єктів митної діяльності, за 

яких забезпечується мета управління ризиком, зменшення ризику та безпека 

митної діяльності. [26, С. 116] 

Отже, цільовими орієнтирами формування та реалізації механізмів 

управління ризиками в державній митній справі є насамперед зменшення 
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ризикованості операцій, пов‟язаних із перетином митного кордону та 

забезпечення безпеки митної діяльності у широкому сенсі, включаючи 

запобігання порушенням митного законодавства. 

Як зазначають дослідники, безпосереднім завданням запровадження 

механізмів управління ризиками на митниці є створення сучасної ефективної 

системи митного контролю, виходячи з принципу вибірковості з метою 

спрощення процедур міжнародної торгівлі для осіб, які працюють без 

порушення митних правил, та проведення поглибленого дослідження 

ризикових осіб, а також оптимального розподілу ресурсів контролюючого 

органу, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня митної безпеки [48, 

С. 86] та забезпечення митних інтересів країни. 

Залежно від сфери або аспекту управління механізми публічного 

(державного) управління зазвичай розмежовуються на певні групи – 

матеріальні, фінансові, організаційні, соціальні, нормативно-правові, соціально-

психологічні, людського капіталу тощо. Використовуються й інші класифікації 

зазначених механізмів: на підставі визначення ступеня регламентації (контролю 

та стимулювання), типу об‟єкта управління (управління індивідом, управління 

організацією, самоврядування й самоорганізації) тощо. [39, С. 424-425] Залежно 

від засобів, які використовуються, механізми публічного (державного) 

управління можуть бути політичними, економічними, соціальними, 

організаційними та правовими, а також комплексними відповідно до основних 

сфер суспільної діяльності. [38, С. 375-376] 

Зауважимо, що у фаховій літературі доволі часто застосується й інші 

критеріальні характеристики для розмежування зазначених механізмів. Так, 

Федорчак О. пропонує класифікувати механізми державного управління за 

двома ознаками: за функціональним призначенням та за суб‟єктом управління. 

За функціональним призначенням згаданий автор пропонує розрізняти такі 

механізми державного управління: економічні, мотиваційні, організаційні, 

політичні та правові. За суб‟єктом управління Федорчак О. розподіляє 

механізми державного управління на механізми, які використовуються: 
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органами законодавчої влади, Президентом, органами виконавчої влади, 

органами судової влади та органами місцевого самоврядування. [120] 

Ганцюк Т. за результатами узагальнення підходів різних науковців 

пропонує класифікувати механізми державного управління за масштабністю 

впливу (міжнародний, державний, галузевий, місцевий, механізм організації, 

громадський) та за методами управління, які, по суті, відповідають 

функціональному розподілу механізмів державного управління (економічний, 

мотиваційний, організаційний, політичний, правовий, цільовий, інформаційний, 

податковий, соціальний). За суб‟єктом управління цей дослідник, на відміну від 

Федорчак О., пропонує розрізняти механізми державного управління вищого, 

обласного, районного та місцевого рівнів. Функціональний розподіл автор 

вбачає у розподілі механізмів державного управління на механізми 

формування, розподілу, використання, контролю, аналізу, реалізації принципів 

управління, планування, координації, розпорядництва та обліку. [28, С. 23] 

Розбіжності у наведених дефініціях механізмів публічного (державного) 

управління не виключають провідну ідею такого роду класифікацій – 

з‟ясування специфіки їх окремих груп, тобто певних сукупностей економічних, 

мотиваційних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу 

суб‟єктів публічного (державного) управління і впливу на їх діяльність, що 

забезпечують узгодження інтересів учасників публічного (державного) 

управління, які взаємодіють. [44] Впровадження кожної із зазначених 

сукупностей (груп) механізмів публічного (державного) управління передбачає 

застосування властивого для неї інструментарію – форм, методів та 

інструментів відповідної державно-управлінської діяльності, які визначаються 

в першу чергу особливостями її об‟єктного складу.  

Враховуючи зазначені особливості різних механізмів публічного 

(державного) управління вважаємо за доцільне виокремити специфічні для 

механізмів управління ризиками в державній митній справі характеристики. 

Так, під правовим механізмом управління ризиками в державній митній 

справі пропонується розуміти комплекс взаємопов‟язаних юридичних засобів, 
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нормативно-правових актів, які необхідні та достатні для забезпечення 

побудови та застосування системи управління ризиками під час митного 

контролю. В такому контексті правовий механізм управління митними 

ризиками має включати міжнародні правові акти, згоду на обов‟язковість яких 

надано у встановленому порядку, національні законодавчі та нормативно-

правові акти, документи організаційного та розпорядчого характеру.  

Впровадження організаційного механізму управління ризиками в 

державній митній справі має передбачати створення відповідної організаційної 

структури, яка забезпечує реалізацію відповідних завдань щодо управління 

ризиками, налагодження їх скоординованої роботи та взаємодії. Так, для 

забезпечення належного застосування системи управління ризиками 

необхідним є визначення підрозділу, який відповідатиме за процес в цілому, а 

також створення мережі підпорядкованих структурних підрозділів або розподіл 

повноважень з управління ризиками на усіх рівнях між існуючими 

підрозділами митної адміністрації.  

Мотиваційний механізм управління ризиками в державній митній справі 

базується на використанні різноманітних методів заохочення посадових осіб 

митної адміністрації до застосування системи управління ризиками як в частині 

належного виконання заходів, визначених автоматизованою системою 

управління ризиками, так і здійснення самостійного вибіркового 

неавтоматизованого аналізу та оцінки ризиків, який ґрунтується на наявних у 

посадових осіб знаннях, досвіді і т.д.  

Основою інформаційного механізму управління ризиками в державній 

митній справі має бути сукупність спеціалізованих інформаційних технологій 

та програмно-інформаційних комплексів, які використовуються на кожному 

етапі процесу прийняття та реалізації відповідних управлінських рішень [40]. 

Такі ІТ-рішення можуть включати автоматизацію окремих процесів управління 

митними ризиками, передбачати розробку окремих модулів для різних цілей і 

задач, які потрібно реалізовувати для здійснення аналізу та оцінки ризиків. 

Методами реалізації інформаційного механізму управління ризиками в митній 
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сфері виступає розробка та впровадження відповідних програмних рішень у 

роботу митних органів. Інструментами інформаційного механізму можуть 

виступати конкретні програмно-інформаційні комплекси, системи, модулі, 

інструменти управління ризиками (профілі, індикатори ризику тощо) і т.д. 

Використання інформаційного механізму може доповнюватись і 

посилюватися завдяки впровадженню комунікаційного механізму управління 

митними ризиками, який передбачає використанням максимально можливої 

кількості джерел інформації як всередині організації, так і ззовні для аналізу та 

оцінки ризиків, для оцінки ефективності вжитих заходів, а також обміну 

відповідною інформацією між уповноваженими органами влади (зокрема, між 

митними та правоохоронними органами).  

Важливе значення для розвитку державної митної справи має 

технологічний механізм управління ризиками. Він передбачає застосування 

сучасних технологій та засобів митного контролю для належного виконання 

митних формальностей, визначених за результатами застосування системи 

управління ризиками. У цьому разі впровадження автоматизації та інших 

складних методів забезпечення вибірковості може дозволити митним 

адміністраціям покращити дотримання законодавчих вимог і забезпечити 

досягнення очікуваних цілей щодо спрощення умов міжнародної торгівлі [134].  

Наведений перелік механізмів управління ризиками в державній митній 

справі також можна доповнити кадровим, фінансово-економічним та іншими 

різновидами механізмів, які забезпечують виконання конкретних завдань 

відповідної державно-управлінської діяльності. 

Варто також зазначити, що наведене розмежування механізмів 

управління ризиками в державній митній справі не є єдино можливим. Так, 

досить часто у сучасній фаховій літературі представлена класифікація 

відповідних механізмів за ознакою процесу (послідовності етапів та конкретних 

управлінських процедур) їх застосування. [143] Це пояснюється тим, що 

процеси управління ризиками – їх виявлення, аналіз, оцінка та визначення 

пріоритетів реагування, розробка профілів ризику, таргетинг, реагування на 
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ризики, оцінка результатів/зворотного зв‟язку [143] – утворюють певний цикл. 

Проходження цього циклу передбачає застосування періодично повторюваної 

сукупності дій митних органів, зорієнтованих на досягнення цілей відповідної 

державно-управлінської діяльності (Рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Цикл використання механізмів управління ризиками  

в державній митній справі 

Джерело: [143] 

 

Одним із ключових механізмів у зазначеній класифікації є таргетинг, 

який ґрунтується на попередньому визначенні ризикових товарів, транспортних 
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засобів та пасажирів у поєднанні з методами аналізу документів та наявної 

інформації, опитування та спостереження для визначення об‟єктів контролю. 

Таргетинг відрізняється залежно від типу незаконної діяльності, на виявлення 

якої він направлений. Митниця отримує інформацію про закономірності та 

тенденції вчинення порушень митного законодавства та встановлює на основі 

них індикатори ризику, які з часом змінюються, а правопорушники починають 

застосовувати нові методи вчинення правопорушень. Тому ці індикатори 

ризику постійно змінюються та розвиваються. [143] 

Для позначення механізму управління ризиками, який поєднує у собі 

різні за своєю природою і змістовними характеристиками форми, методи та 

інструменти впливу митних органів на рух відповідного управлінського циклу, 

використовуються поняття «механізм інтегрованого ризик-менеджменту» або 

«механізми комплексного ризик-менеджменту». Інтегрований ризик-

менеджмент має забезпечувати оптимальну організацію процесу аналізу та 

оцінки ризиків, яка має включати не лише застосування автоматизованих 

систем, а й проведення додаткового інтелектуального аналізу інформації 

людиною. При цьому концепт інтегрованого ризик-менеджменту як складової 

службової діяльності посадових осіб митниць передбачає одночасне управління 

митними та загальноуправлінськими ризиками службової діяльності посадових 

осіб митниць на всіх рівнях управлінської ієрархії, що базується на культурі 

прийняття ризику [51, С. 103]. Переваги інтегрованого ризик-менеджменту 

зумовлюються тим, що використовувані у цьому разі механізми охоплюють усі 

аспекти управління митними ризиками. Це дозволяє посадовим особам 

митниць більш якісно ними управляти, реалізовувати службові повноваження 

та досягати поставлених цілей, враховуючи умови мінливого середовища. 

Склад елементів та порядок функціонування будь-якого механізму 

публічного (державного управління) визначається метою, засобами впливу на 

об‟єкт, зв‟язками між елементами системи, наявністю ресурсів та можливостей 

конкретної ситуації. Обов‟язковими складовими є: цілі, функції, методи, 

інформація, технологія та технічні засоби. Інтегруючим підґрунтям 



63 

 

впровадження зазначених механізмів виступають принципи відповідної 

державно-управлінської діяльності, які відображають визначальні, базові 

характеристики їх формування і реалізації. [38, С. 375] 

Виокремлення принципів використання механізмів публічного 

(державного) управління дозволяє конкретизувати їх зміст і специфіку. У якості 

такого роду принципів науковці зазвичай виокремлюють: системність 

урахування інтересів і особливостей усіх учасників відносин; історичність і 

ситуативність (використання досягнень і урахування специфіки обставин, що 

склалися); сприяння виконанню основних і конкретних функцій, розподілу і 

кооперації праці; створення умов для розвитку людини, реалізації її творчої 

активності та інші. [38, С. 375] 

Зважаючи на особливості цільової спрямованості та використовуваних 

митними органами засобів впливу на господарську поведінку суб‟єктів 

господарювання при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності 

доцільно визначити наступні принципи використання механізмів управління 

ризиками в державній митній справі (Таблиця 1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Принципи використання механізмів управління ризиками в державній 

митній справі 

Назва 
Зміст  

 

Вибірковість 

Основний принцип управління ризиками, який передбачає 

необхідність обрання об‟єктів для контрою за результатами 

аналізу та оцінки ризиків порушення митного законодавства та 

недопущення тотального (100 %-го) контролю усіх 

міжнародних транзакцій/переміщень через митний кордон 

Законність 
Відповідність заходів щодо запобігання або мінімізації 

ризиків, які вживаються, чинному законодавству 

Цільова 

спрямованість 

Підпорядкування всіх завдань митної адміністрації та способів 

їх вирішення для забезпечення дотримання вимог митного 

законодавства 

Інтегрованість Взаємозв‟язок процесу управління ризиками з усіма процесами 
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в митній адміністрації та максимальна інтеграція з усіма 

наявними джерелами інформації, які можуть містити корисну з 

точки розу аналізу та оцінки ризиків інформацію 

Цілісність  

Розробка і використання структурними підрозділами 

уніфікованих механізмів управління ризиками, як елементів 

єдиної системи управління ризиками на усіх рівнях митної 

адміністрації, сумісність інформаційних систем, взаємозв‟язок 

інформації як по вертикалі, так і по горизонталі, на всіх рівнях 

митного адміністрування 

Адекватність 

реакції 

Відповідність заходів, які вживаються з метою недопущення 

або мінімізації ризиків, визначеному рівню загрози у разі їх 

проявлення 

Розумне 

прийняття 

Реагування на ризики з урахуванням ступеня можливої загрози 

та наявних ресурсів. Готовність до прийняття незначних 

ризиків з метою недопущення серйозних порушень митного 

законодавства 

Динамічність 
Швидке пристосування до умов, які постійно змінюються, та 

нових викликів зовнішнього та внутрішнього середовищ 
Джерело: Сформовано автором на основі джерел [38, 109, 117, 118]  

 

Дотримання цих принципів забезпечує вирішення основних завдань 

митної адміністрації при формуванні та реалізації механізмів управління 

ризиками. При цьому визначальне значення має дотримання принципу 

вибірковості, який передбачає необхідність обрання об‟єктів для контрою за 

результатами аналізу та оцінки ризиків порушення митного законодавства та 

недопущення тотального контролю усіх міжнародних транзакцій/переміщень 

через митний кордон.  

Спроможність забезпечення державної митної безпеки значною мірою 

залежить від використання механізмів вибіркового митного контролю. 

Застосування сучасних технологій управління ризиками допомагає нівелювати 

людський фактор при прийнятті відповідних рішень та покращити якість 

державного управління в галузі митної справи [129]. Таким чином, сучасні 

високотехнологічні системи митного контролю повинні насамперед 

ґрунтуватися на вибірковому підході та управлінні ризиками [127]. 

Це дозволяє митним адміністраціям зосередити увагу на найбільш 

важливих і пріоритетних напрямах роботи і, отже, забезпечити більш 
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ефективне використання наявних ресурсів, покращити можливості виявлення та 

прогнозування порушень митного законодавства, надати сприятливі умови 

особам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, і дотримуються 

митного законодавства, і, що є немаловажливим, прискорити переміщення 

товарів і транспортних засобів через митний кордон. Зрозуміло, що повноцінна 

реалізація принципу вибірковості при запровадженні механізмів управління 

ризиками в державній митній справі передбачає дотримання й інших 

зазначених принципів відповідної державно-управлінської діяльності, його 

гармонічне поєднання із ними.  

Дотримання цієї вимоги є підґрунтям формування системи управління 

ризиками в митній сфері, де механізми відповідної державно-управлінської 

діяльності виступають важливими, проте далеко не єдиними складовими. У 

цьому зв‟язку доцільно зауважити, що у фаховій літературі пропонується 

розрізняти поняття системи управління ризиками у вузькому (тобто як 

сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують 

функціонування системи управління ризиками митних органів під час митного 

контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів) [86], так і 

у широкому сенсі (сукупність правових, організаційних, інформаційних, 

комунікаційних, технічнологічних механізмів впливу митних органів та їх 

структурних підрозділів – суб‟єктів відповідної державно-управлінської 

діляьності на її об‟єкти під час митного контролю та оформлення товарів і 

транспортних засобів [140].  

Наочно базові елементи та взаємозв‟язки між ними в системі управління 

ризиками в державній митній справі представлені на Рис. 1.4. 

Зауважимо, що наведена схема може розглядатися у якості певної моделі 

побудови структури системи управління ризиками в державній митній справі, 

що відображає найбільш типові характеристики елементів та взаємозв‟язків між 

ними. Більш розгорнуте уявлення про систему управління митними ризиками 

передбачає врахування, зокрема, особливостей організаційної структури митної 

адміністрації – лінійну, функціональну, лінійно-функціональну (лінійно-
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штабну), програмно-цільову, матричну та ін.  

 

 

Рис. 1.4. Принципова схема системи управління ризиками в державній митній 

справі 

Джерело: Сформовано автором на основі джерел [86, 117]  

 

Відповідна організаційна структура митної адміністрації може бути 

представлена й дещо в іншому варіанті, наприклад, у якості централізованої 

(базується на централізації функцій управління та підпорядкованість 

структурних підрозділів в регіонах центральній митній адміністрації) та 

дентралізованої моделі (базується на функціональному підході виконання усіх 

чи окремих завдань митної адміністрації на регіональному рівні). Дослідники 

справедливо зазначають, що централізація управління ризиками, так само як і 

організаційна структура, в якій застосовується такий підхід, має свої переваги 

та недоліки. До переваг можна віднести застосування єдиних підходів у процесі 

аналізу та оцінки ризиків, уніфікацію усіх етапів контролю із застосуванням 
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системи управління ризиками, швидкість прийняття рішень тощо. Водночас 

така структура не дозволяє оперативно реагувати на зміни, які відбуваються на 

регіональному та/або місцевому рівнях. Окрім того, єдиний центральний 

підрозділ може мати досить обмежені людські ресурси, які не будуть в змозі 

забезпечити якісну підтримку процесу управління ризиками на усій території 

країни. [38, С. 332] 

З огляду на це більш перспективною організаційною структурою митної 

адміністрації є децентралізована модель, яка за способом своєї організації є 

близькою до дивізіональної структури і дозволяє поєднувати переваги як 

централізованого, так і децентралізованого підходів до управління митними 

ризиками. Реалізація такого підходу дозволить максимально залучити наявні в 

митних органах ресурси для вирішення ключових питань в процесі митного 

контролю товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний 

кордон. [38, С. 332] При цьому, на нашу думку, інтеграція механізму 

таргетингу в децентралізовану структуру митної організації може суттєво 

підвищити ефективність вибіркового митного контролю за рахунок підвищення 

точності націлювання на ризикові зовнішньоекономічні транзакції.  

Підсумовуючи можна зробити висновок, що в рамках системи управління 

ризиками в державній митній справі застосовуються властиві для публічного 

управління механізми, зокрема, правовий, організаційний, мотиваційний, 

інформаційний тощо. За ознакою процесу, тобто опису послідовності етапів та 

конкретних управлінських процедур їх застосування механізми управління 

митними ризиками можуть бути представлені як: виявлення, аналіз, оцінка та 

визначення пріоритетів реагування, розробка профілів ризику, таргетинг, 

реагування на ризики, оцінка результатів/зворотного зв‟язку. У будь-якому разі 

застосування механізмів управління митними ризиками забезпечує дієвий 

вплив на фактори, стан яких обумовлює результат діяльності суб‟єкта 

управління. Принципами використання механізмів управління ризиками в 

державній митній справі є вибірковість, законність, цільова спрямованість, 

інтегрованість, цілісність, адекватність реакції, динамічність тощо. 
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Для забезпечення ефективності впровадження механізмів управління 

митними ризиками, серед іншого, необхідним є узгодженість форм, методів та 

інструментів, які застосовуються в рамках окремих механізмів управління 

ризиками задля цільового визначення об‟єктів контролю на основі базового 

принципу вибірковості, а також створення оптимальної організаційної 

структури, яка буде здатна забезпечити оперативне реагування на середовище, 

що швидко змінюється, та відповідатиме на основні виклики, які виникають 

перед митною адміністрацією.  

 

1.3. Міжнародні стандарти та практики управління ризиками в процесі 

здійснення митного контролю 

 

Використання механізмів управління митними ризиками відпрацьовані 

тривалими світовими практиками. Вони мають на меті, з однієї сторони,  

забезпечити потребу держави у захисті своїх національних інтересів у сфері 

митного контролю, а з іншої  – сприяти розвитку зовнішньоекономічної 

активності і спрощувати міжнародну торгівлю. При обґрунтуванні доцільності 

впровадження механізмів управління митними ризиками, як правило, наголос 

робиться на їх перевагах як засобах здійснення митного контролю (Рис. 1.5). 

Досліджуючи питання еволюції аналізованих механізмів, потрібно 

відмітити, що головною передумовою їх ефективного застосування є перехід до 

тотальної автоматизації митних процедур. У цій царині пальма першості 

належить США, які розпочали зазначений процес ще у 1970 році, коли було 

прийнято рішення про перехід митниці на автоматичний режим роботи. У 

1984 році почалося впровадження системи автоматизації процесів митного 

оформлення і контролю ACS (Automated Commercial System), яке завершилося 

через 10 років. У 1993 році Конгресом США було прийнято Акт про 

модернізацію митної служби, яким вдосконалено процедури митного контролю 

та оформлення на основі переваг інформаційних технологій та прийнято 

рішення про розробку нової версії автоматизованої системи митного 
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оформлення та контролю – Customs Automated Commercial Environment (ACE) 

[55, С. 70]. Наприкінці 90-их років у безпаперовій формі подавалося до 60 % 

імпортних та, практично, 100 % експортних декларацій. 

 

Рис. 1.5. – Переваги використання механізмів управління ризиками в 

митній сфері 

Джерело: Сформовано автором на основі джерел [92, 117, 143]  

 

В Європі одним із лідерів у цій сфері відносин є Італія, де перехід до 

автоматизованої системи аналізу та управління митними ризиками припадає на 

кінець 90-их років ХХ століття, коли було реалізовано можливість подання 

митних декларацій в електронному вигляді. До цього часу митний інспектор 

приймав рішення про доцільність огляду вантажу чи транспортного засобу на 

власний розсуд, виходячи із особистого досвіду та вимог чинного митного 

законодавства. Результатом такого митного контролю ставало те, що лише у 

0,05% випадках від загальної кількості перевірених декларацій виявлялися 
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факти контрабанди або порушення митних правил чи донараховувалися митні 

платежі [4, С. 62]. Перехід до принципу вибірковості митного контролю 

розпочався з 1999 року, коли у митника з‟явилася можливість в он-лайн режимі 

отримувати із центральної інформаційної системи італійської митної служби 

алгоритми своєї діяльності, які базувалися на рішеннях системи управління 

ризиками. 

Італія досягла суттєвих успіхів у царині інформаційно-технічного 

забезпечення, де починаючи з листопада 2003 року в якості основного 

інформаційного ресурсу для системи управління ризиками виступає 

Інтегрована автоматизована система митних та акцизних зборів – AIDA 

(Automazione Integrata Dogane ed Accise), створена Митним управлінням Італії 

для спрощення митних формальностей, підвищення рівня ефективності 

митного контролю та автоматизованої подачі митних декларацій.  

Окрім цього, зазначена система забезпечує інтерактивну взаємодію із 

інформаційними системами інших органів державного управління, які прямо чи 

опосередковано впливають на зовнішньоекономічну діяльність. В AIDA 

одночасно реалізовані принципи електронної митниці та «Єдиного вікна», 

завдяки чому значно зменшилися затрати часу і коштів для усіх учасників 

митних процедур (митників, декларантів, перевізників, митних брокерів), 

збільшилася та пришвидшилася кількість операцій, що стимулювало 

торгівельні процеси та здорову конкуренцію між учасниками ЗЕД. Щорічно 

італійська митниця перевіряє 11 мільйонів митних декларацій, 500 тисяч 

акцизних декларацій та робить близько 60 тисяч лабораторних тестів; щорічні 

митні надходження становлять близько 45 мільярдів євро. Завдяки 

автоматизованому контролю митних декларацій час на здійснення митних 

формальностей становить від 2 до 5 хвилин у 95% випадках. [126] 

Узагальнення міжнародного досвіду впровадження механізмів управління 

митними ризиками дозволяє зробити висновок, що ця сфера державного 

управління віднесена до сфери тактичного управління, яке здійснюється 

спеціальними підрозділами ризик-менеджменту (департаментами, центрами, 
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директоратами), що створюються у складі митних адміністрацій (Таблиця 1.2). 

Ці підрозділи виконують роль своєрідних мозкових центрів, діяльність яких 

направлена на: мінімізацію існуючих та ймовірних ризиків у митній сфері; 

підвищення рівня та прискорення митних формальностей; сприяння розвитку 

торгівлі, потоку товарів та інвестицій; ефективне використання митними 

адміністраціями наявних обмежених людських, фінансових, технічних ресурсів. 

Для прикладу, наслідком останнього реформування митних органів 

Німеччини стало те, що з 01.01.2016 року питання управління митними 

ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, проведення 

аналізу та оцінки митних ризиків віднесено до компетенції Дирекції VІІІ 

Генеральної митної дирекції (Generalzolldirektion), так званої, Кримінальної 

митної служби (Zollkriminalamt). В частині управління митними ризиками у 

фокусі митників Німеччини превалюють питання фіскальної безпеки, які 

призводять до бюджетних втрат через ненадходження митних платежів. 

Німецька система управління ризиками орієнтована на оцінку ризикованих 

ситуацій щодо міжнародного руху товарів із країнами, які не входять до ЄС, та 

дозволяє здійснювати відбір ризиків за їх характером, походженням товару, 

учасником ЗЕД, а також приймати рішення про перевірку товарів та 

транспортних засобів до перетину ними митного кордону, що суттєво спрощує 

митні формальності [109, С. 98]. 

 

Таблиця 1.2  

Спеціальні підрозділи, що займаються питаннями ризик-менеджменту в 

митних адміністраціях окремих країн 

Країна 
Офіційна назва 

підрозділу 
Абревіатура 

Переклад назви 

підрозділу 

Австралійська 

Співдружність 

Department of 

Corporate Operations 
DoCO 

Департамент спільних 

операцій 

Великобританія Pre-Selection Hub PSH 
Центр попереднього 

аналізу 

Нідерланди 
Dutch Information 

Centre 
DIC 

Митний 

інформаційний центр 
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Німеччина 
Zentralstelle 

Risikoanalyse (Zoll) 
ZORA Центр аналізу ризиків 

Канада 
Risk Management 

Directorate 
RMD 

Директорат ризик-

менеджменту  

Китайська 

Народна 

Республіка 

National 

Coordination Offіce 

for Customs Risk 

Management 

NCRA&M 

Національний 

координаційний центр 

аналізу ризиків 

Нова Зеландія 

Integrated Targeting 

and Operations 

Centre 

ITOC 
Центр інтегрованого 

таргетингу та операцій 

Польща 
Departament Kontroli 

Celno Akcyzowej 
DKCA 

Департамент митно-

акцизного управління 

Турецька 

Республіка 

Directorate General 

of Risk Management 

and Control 

‒ 

Генеральний 

директорат з 

управління ризиками 

та митного контролю 

США 
National Targeting 

Centre 
NTC 

Національний 

таргетинг-центр 
Джерело: Сформовано автором на основі джерел [109, С. 89-90] 

 

У Німеччині використання механізмів управління ризиками побудоване 

на основі двоступеневої системи – центральному та регіональному рівнях. На 

центральному рівні функціонує Центр аналізу ризиків (Riskoanalyse Zoll – 

ZORA), розміщений у місті Мюнстер, мета якого полягає в розробці профілів 

ризиків для проведення митного контролю. Додаткова інформація при 

формуванні чи корегуванні профіля ризику формується за результатами 

регіональної (децентралізованої) оцінки учасника ЗЕД (Dezentrale 

Beteligtenbewertung – DEBBI), який здійснюється митницями. Процес оцінки 

митного ризику в Німеччині отримав назву «чотири ока», через залучення до 

процесу управління митним ризиком чотирьох посадових осіб митниці – по дві 

людини (контролера високого рівня та відповідального виконавця) на 

регіональному (децентралізованому) (DEBBI) та центральному (ZORA) рівнях. 

Втручання інших посадових осіб у процес прийняття рішень є недопустимим. 

[109, С. 89-90] 
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Однією із характерних світових тенденцій розвитку механізмів 

управління ризиками є поступове та неухильне зростання ролі безпекових 

ризиків у порівнянні з фіскальними. Якщо на зорі становлення системи 

управління ризиками її функціонування було направлене на виявлення 

переважно фіскальних правопорушень, контролю за сплатою митних платежів, 

то із відкриттям кордонів, збільшенням пасажиропотоку та формуванням нових 

загроз планетарного масштабу, у першу чергу це стосується міжнародного 

тероризму та екстремізму, все більшу вагу у функціонуванні системи 

управління ризиками став відігравати безпековий фактор.  

У Австралійській Співдружності важливість реалізації безпекової функції 

управління митними ризиками засвідчило об‟єднання з 01.07.2015 року 

Департаменту з питань міграції та прикордонної охорони (DIPB) та 

Австралійської митно-прикордонної служби (ACBPS). До складу відомства 

було включено Австралійські прикордонні війська (ABF). Окрім питань 

зовнішньої торгівлі, до компетенції новоствореної структури були включені 

функції контролю за міграцією, безпеки морських ресурсів та екології, морської 

охорони. [122, С. 52] 

До кінця ХХ століття діяльність митної адміністрації Нової Зеландії була 

зосереджена на фіскальній складовій, проте з часом відбулося зміщення 

акцентів в бік сприяння міжнародної торгівлі і захисту кордонів. 

Адміністрування митних платежів, у першу чергу – підакцизних товарів, 

змістився на третє місце серед пріоритетних завдань митної служби. [121, 

С. 180] 

Водночас загальновизнаним лідером у цій сфері є США, де основним 

завданням, яке ставиться перед системою управління ризиками, стало 

виявлення підозрілих осіб, товарів і транспортних засобів, щодо яких потрібно 

застосовувати посилені заходи контролю. Особливої актуальності це набуло 

після подій 11 вересня 2001 року. Для підвищення ефективності системи 

управління ризиками за цим напрямом розроблені і використовуються наступні 

програмно-інформаційні комплекси: 
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 APIS (Advance Passenger Information System) – система попереднього 

інформування про пасажирів, яка розроблена Митно-прикордонною службою 

США (U.S. Customs and Border Protection – U.S. CBP) та використовується 

перевізниками для інформування контролюючих органів про пасажирів і 

перевізників, шляхом внесення визначеної попередньої інформації про них; 

 US-VIZIT – система, що дозволяє порівнювати біометричні дані із 

біометрикою осіб, щодо яких є підозри про приналежність до терористичних 

організацій, здійснення кримінальних злочинів чи незаконної імміграції. Ця 

база є єдиною для країни та до неї має доступ обмежена кількість осіб, що 

працюють в контролюючих чи правоохоронних органах; 

 SEVIS – інформаційна система для студентів та відвідувачів, що 

прибувають у США за системою обміну. Це база даних, яка адмініструється 

Міграційною та митною поліцією США (U.S. Immigration and Customs 

Enforcement – ICE), використовується співробітниками U.S. CBP для збору, 

аналізу та контролю інформації про осіб, які прибувають за програмами обміну 

а також іноземних студентів із візами F, V, J. 

Слід відмітити, що вдосконалення інформаційного забезпечення 

діяльності та активне використання ІТ-рішень є базовою основою успішного 

використання системи управління ризиками у сфері державного управління та 

контролю. Серед країн-лідерів, які зробили свою ставку на розвиток сфери ІТ-

забезпечення діяльності митної адміністрації, є Сінгапур. Починаючи з 

середини 1980-их років урядом країни було прийнято законодавство про 

спрощення і впорядкування процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

та здійснення митних процедур, яке мало на меті посилити позиції Сінгапуру як 

міжнародного торгівельного центру та покращити ситуацію із зовнішньою 

торгівлею.  

З цією метою для забезпечення належної підтримки у використанні 

інформаційних технологій для перегляду та вдосконалення законодавчих норм і 

процедур у сфері торгівлі були створені спеціальні комітети за участю 

представників вищих урядових керівників та провідних представників 
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торгівельного бізнесу. Результатом їх діяльності стало започаткування 

створення наприкінці 1986 року першої у світі електронної 

загальнонаціональної системи подачі торгівельної і митної документації за 

принципом «Єдиного вікна», яка у тестовому режимі запрацювала вже з 1 січня 

1989 року, а повноцінно – із червня цього ж року та отримала назву TradeNet. 

Завдяки інноваційному використанню інформаційних технологій була 

збільшена ефективність роботи контролюючих органів та зменшено фінансові 

та часові затрати декларантів. Головні переваги у використанні TradeNet 

наведені в Таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3  

Порівняльна характеристика переваг використання системи TradeNet 

Вид операційної 

діяльності 
В ручному режимі Через TradeNet 

Подання документів 
Через уповноважених 

осіб 

Особисто, не виходячи 

з кабінету 

Час подання документів Лише в робочий час 
Цілодобово, без 

вихідних 

Кількість відвідувань 

контролюючого органу 

По 2 рази для кожного 

поданого документу 
Не потребує 

Кількість екземплярів 

документу 
До 35  Один 

Термін розгляду заявки Від 4 годин до 2 днів Протягом 10 хвилин 

Ввіз/вивіз товарів, що 

оподатковуються митом 

Подача окремого 

пакету документів для 

митниці 

Митниця автоматично 

отримує подані в 

систему документи 

Ввіз/вивіз товарів, що 

підпадають під 

обмеження 

Подача окремого 

пакету документів 

контролюючому 

органу 

Контролюючий орган 

автоматично отримує 

подані в систему 

документи 

Збір за внесення 

документів 

10-20 сінгапурських 

доларів 

2,88 сінгапурських 

доларів 

Сплата митних платежів Банківський чек 

Автоматичне списання 

з банківського рахунку 

платника 
Джерело: Сформовано автором на основі джерела [138] 

 



76 

 

Як джерело фінансування контролюючих органів було обрано змішану 

форму, із залученням державного та приватного капіталу. В результаті 

відкритого конкурсу право на адміністрування та подальше вдосконалення 

«Єдиного вікна» Сінгапуру отримала Crimson Logic Pte Ltd. Змішана форма 

власності дозволяє митній службі Сінгапуру використовувати можливості і 

знання компаній, які спеціалізуються у сфері ІТ-рішень. У свою чергу 

приватний бізнес має змогу отримати прибутки та повернути свої інвестиції за 

рахунок зборів за оформлення митної та торгівельної документації в системі 

TradeNet. Такими зборами є: 

 щомісячний збір за обліковий запис користувача в розмірі 20 

сінгапурських доларів; 

 збір встановлений державою в розмірі 2,88 сінгапурських долаів за 

кожну операцію в системі TradeNet. 

90% усіх операцій в системі TradeNet здійснюються в автоматичному 

режимі, без втручання людського фактору. В основу автоматизації процесів 

покладено вдосконалені алгоритми обліку та перевірки цифрових кодів. 

Система побудована на принципі державно-приватного партнерства та окупляє 

своє використання на основі встановленого платного доступу. [138] 

У США після останнього реформування та створення Митно-

прикордонної служби (U.S. Customs and Border Protection – U.S. CBP), як 

найбільшого структурного підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки 

США, основним завданням якої є захист кордонів держави та дотримання 

митного законодавства, у тому числі щодо збору митних платежів, було 

прийнято рішення про розробку загальнонаціональної інтегрованої Системи 

даних міжнародної торгівлі ITDS (International Trade Data System) основним 

завдання якої став всеохоплюючий контроль за переміщенням товарів, людей, 

платежів, транспортних засобів. Вже згадувана вище система ACE, як і окремі 

підсистеми ACS, були включені до нової ITDS чим суттєво було підсилено 

інформаційну підтримку процесу митного контролю. 
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При здійсненні митного оформлення та контролю в системі ACE 

виокремлюють три основні підсистеми: підсистема взаємодії з учасниками ЗЕД, 

за допомогою якої подаються електронні декларації, маніфести, здійснюються 

платежі необхідні для митного оформлення; підсистема аналізу ризиків – 

оцінка ймовірності порушення митних правил на основі наданих під час 

декларування даних та оперативної інформації з різних джерел; підсистема 

прийняття рішень – випуск товарів без огляду, або із зазначенням обсягів та 

форм митного контролю із наступним випуском товарів чи його забороною, 

врахування думки інших контролюючих органів, задіяних у процесах митного 

оформлення – Бюро підакцизних товарів, Адміністрації з контролю продуктів 

харчування та лікарських препаратів тощо. [69] 

Залежно від об‟єктів митного контролю створено окремі модулі аналізу 

ризиків, які в комплексі формують систему управління ризиками США – ATS 

(Automated Targeting System), в рамках якої функціонують підсистеми ATS-A 

(контролю авіаційних перевезень), ATS-L (контролю перевезень на 

автомобільному транспорті), ATS-R (контролю перевезень на залізничному 

транспорті), ATS-S (контролю перевезень на морському транспорті), ATS-P 

(контролю за перевезеннями пасажирів). [130]  

Також система забезпечує автоматичний аналіз та оцінку ризиків 

поставок та переміщень за п‟ятьма основними напрямами: експорт; імпорт; 

сухопутні кордони; повітряні/морські кордони; виявлення та аналіз ризиків по 

чотирьох попередніх областях, на основі інформації від правоохоронних 

органів, розвідки та інших джерел в цілях забезпечення прийняття рішень щодо 

необхідних та достатніх заходів реагування. [69] 

Надважлива роль у митній адміністрації Австралійської Співдружності 

відводиться автоматизованим системам, найбільше значення серед яких має 

Автоматизована митна інформаційна система (Automated Customs Information 

System – ACIS) та Інтегрована система для вантажів (Integrated Cargo System – 

ICS). ACIS є поєднанням програмних та апаратних засобів, функціональне 

призначення яких полягає у зберіганні та (або) управлінні даними і 
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інформацією, а також для здійснення аналізу. У свою чергу, ICS створена для 

підвищення рівня безпеки; сприяння зовнішньоекономічним операціям, 

контролю за переміщенням вантажних транспортних засобів, управління 

експортно-імпортними операціями, оцінки ризиків переміщення вантажів, 

реєстрації клієнтів. 

У частині уніфікації та формалізації процесів впровадження механізмів 

управління митними ризиками, австралійська Співдружність теж є одним зі 

світових лідерів. Адже саме митною адміністрацією Австралії було розроблено 

перший в світі стандарт з управління митними ризиками AS/NZS 4360:1994 

(переглядався в 1999, 2004 та 2009 роках; на теперішній час діє спільний для 

Австралії та Нової Зеландії стандарт AS/NZS 4360:2009). Повноцінне 

впровадження стандарту AS/NZS 4360:1994 в діяльність митної служби 

Австралії на офіційному рівні відбулося у 1996 році.  

Про важливість цього документа свідчить той факт, що його положення 

увійшли до тексту Кіотської конвенції 1999 року та Компендіуму з управління 

митними ризиками Всесвітньої митної організації [109, С.92]. Серед основних 

напрацювань стандарту AS/NZS 4360:2009 варто виділити: 

- понятійний апарат та характеристику елементів управління ризиками;  

- визначення ризику як впливу невизначеності на мету, а не як шанс 

втрат;  

- конкретизацію формулювання принципів, що покладені в основу 

забезпечення ефективного управління ризиками; 

- акцент на тому, що управління ризиками повинно бути впроваджене 

та інтегроване шляхом створення і безперервного вдосконалення системи. 

Подібним до австралійського є канадський стандарт з управління 

ризиками – Керівництво з ризик-менеджменту при прийнятті рішень (CSA Q 

850:1997 Risk Management Guidelines for Decision Makers), який було 

розроблено у 1997 році. Основне його призначення – прийняття рішень щодо 

ефективного управління усіма видами ризиків. Він описує процес 

інформаційного забезпечення в частині отримання, аналізу, оцінки та передачі 
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інформації, яка необхідна для прийняття виважених та обґрунтованих рішень; 

описує основні складові частини ризику; покроково характеризує процес 

прийняття управлінських рішень. На відміну від австралійського стандарту, 

містить схему поетапного управління ризиками. [29, С. 89-90] 

Ще однією спільною тенденцією розвитку механізмів управління 

ризиками митними адміністраціями є застосування так званих «кольорових 

коридорів» (кількістю від 2 до 4), для визначення форм та обсягів митного 

контролю за результатами аналізу ризиків. Переважного поширення набула 

триканальна система за зеленим коридором (моментальний випуск); жовтим 

коридором (додаткова перевірка документів); червоним коридором (фізичний 

огляд), хоча кількість «коридорів» та їх «кольорова гамма» можуть відрізнятися 

залежно від країни.  

Так, у Китайській Народній Республіці така практика використовується із 

1986 року, коли на митному посту Лоуху Шеньчженського митного округу 

було запроваджено систему «червоного» і «зеленого» коридорів для пасажирів, 

які перетинали митний кордон. Згодом вона трансформувалася у канальну 

систему прийняття рішень, дозволяючи розрізняти, перевіряти та звіряти 

задекларовані електронні данні на основі триканального стандарту – 

«червоного», «оранжевого» і «зеленого» каналів. Але при цьому для 

пасажирських переміщень у пунктах пропуску так і збереглась двоканальна 

система «червоного» і «зеленого» коридорів, коли особа обирає один з 

коридорів і таким чином заявляє митним органам про наявність товарів, які 

підлягають декларуванню («червоний» – коли наявні товари, які підлягають 

декларуванню, і «зелений» – коли товари для декларування відсутні). 

В Італії процес митного контролю та оформлення базується на подібній 

системі – зеленого, жовтого та оранжевого «коридорів». При прийнятті рішення 

за результатами застосування відповідних механізмів управління ризиками про 

віднесення митної декларації зеленого коридору товар випускається у вільний 

обіг відразу ж після сплати митних платежів та без проведення фізичного 

огляду. Використання жовтого коридору означає, що інспектор зобов‟язаний 
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здійснити перевірку документів та за його результатами прийняти рішення про 

проведення фізичного огляду. Якщо ж за результатами застосування системи 

управління прийнято рішення про віднесення митної декларації до оранжевого 

коридору, то митник зобов‟язаний здійснити як перевірку документів, так і 

провести повний чи частковий фізичний огляд товару та/або транспортного 

засобу. Статистика свідчить, що три чверті товарів представлених до митного 

контролю йдуть через зелений коридор, приблизно п‟ята частина – по жовтому 

та 7% – по оранжевому [4, С. 64]. 

Практикою застосування механізмів управління ризиками в Туреччині 

передбачено чотири рівні митного контролю: «червоний» коридор – 

застосовується повний або частковий документальний та фізичний контроль із 

можливістю відбору товарів для проведення митних експертиз; «жовтий» 

коридор – передбачає проведення повного документального контролю; «синій» 

коридор – право переміщення товарів по ньому мають учасники ЗЕД, що 

отримали статус «підтвердженої» особи, можливе проведення митного 

контролю без надання окремих документів, а також безперешкодне отримання 

товарів після сплати митних платежів з подальшим митним контролем на 

складі декларанта і на основі наданих документів; «зелений» коридор – не 

передбачає здійснення фізичного або документального контролю. Право на 

переміщення за цим коридором мають міністерства та відомства, дипломатичні 

установи, фірми зі статусом «підтвердженої» особи. 

При впровадженні механізмів управління ризиками інформаційною 

системою «Астана 1» митної адміністрації Казахстану використовується чотири 

«коридори» ‒ зелений, синій, жовтий і червоний. В зелений коридор 

направляються декларації, щодо яких ризиків не виявлено. Такі декларації 

випускаються системою автоматично, без участі посадової особи. Питома вага 

таких декларацій становить близько 77 %. Митний контроль після випуску 

товарів разом із їх автоматичним випуском передбачений за синім 

«коридором». Частка декларацій, відібраних через синій коридор, становить 

близько 3 %. Проведення перевірки документів та відомостей на етапі митного 
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оформлення товарів передбачені жовтим «коридором». Питома вага декларацій, 

відібраних для проведення документального контролю, становить близько 

16,4 %. В червоний коридор направляються декларації для проведення 

фізичного контролю (митного огляду, митної експертизи) на етапі митного 

оформлення товару. Питома вага декларацій, відібраних для проведення 

фізичного контролю, складає близько 4 %. Про ефективність такого підходу в 

Республіці Казахстан свідчать статистичні данні: якщо у 2011‒2015 роках 

кількість митних перевірок складала 27-36 %, то в 2016‒2018 роках вона 

зменшилася до 16-19 %. А їх ефективність у зазначених періодах виросла із 24-

34 % до 50-60 %. [110] 

Ще однією особливістю у застосуванні механізмів управління ризиками є 

наявність власних підходів, які обумовлюються національними пріоритетами у 

митній справі, рівнем розвитку митних інформаційних технологій, 

інформаційним забезпеченням. Так, для прикладу, у США практичне 

застосування механізмів управління ризиками здійснюється в 4 етапи 

(Таблиця 1.4). 

 

Таблиця 1.4  

Етапи управління митними ризиками в США 

Етапи  
Зміст  

 

Збір інформації та 

формування баз 

даних 

Ідентифікація ризиків здійснюється шляхом 

автоматизованої інтегрованої системи дотримання 

законодавства, заснованої на статистичних 

результатах огляду та оцінки правильності 

заповнення митних документів; застосування 

національних критеріїв і митного інспектування. 

Аналіз і оцінка 

ризиків 

Зосередження зусиль митників на області 

найбільшого ризику, шляхом ретроспективного 

аналізу інформації та тенденцій та застосування 

диференційного підходу до значимості того чи 

іншого товару. 

Проведення заходів 

по зниженню ризиків 

Необхідними кроками по зниженню ступеню 

ризику є: виявлення причин що обумовили 

формування ризику; напрацювання системи заходів 



82 

 

протидії та виділення ресурсів для усунення 

(мінімізації) ризику 

Контроль та доповідь 

Інформація про результати заходів із зниження 

ризику акумулюється у банку даних СУР. При 

цьому митниця використовує кілька механізмів з 

контролю за виконанням: план виконання 

додаткових заходів примусу; доповіді Уряду та 

Конгресу США; робота митної інспекції; 

післяопераційний контроль 
Джерело: Сформовано автором на основі джерела [109, С. 97] 

 

Використання механізмів управління ризиками митною службою КНР 

має на меті підвищення ефективності та дієвості управлінських процесів та 

запобігання контрабанді і порушенням митного законодавства. Стрімкий 

розвиток електронної комерції розглядається митною службою КНР як один із 

нових викликів своїй діяльності, що сформувався протягом останнього часу у 

зв‟язку із розвитком інформаційних технологій та способів доставки товарів 

покупцям на умові перетину митного кордону. Ключові фактори, що 

обумовили прискіпливу увагу китайських митників до цих процесів такі: 

- стрімке зростання кількості малих та середніх підприємств (як 

покупців, так і продавців) у сфері електронної торгівлі; 

- невисокий рівень фахової компетенції таких суб‟єктів при здійсненні 

митних процедур; 

- свідоме або несвідоме заявлення неточних відомостей у митних 

деклараціях; 

- фрагментарність інформації яка надається митному органу від 

суб‟єктів ЗЕД, перевізників, банків; 

- велика кількість порушень митного законодавства. [104] 

У КНР формується новий підхід до вдосконалення функціонування 

механізмів управління ризиками в частині збору необхідної інформації та її 

оцінки із використанням інформаційних технологій на основі DATA PIPELINE. 

З метою здійснення аналізу ризиків на ранніх етапах поставок, збір інформації 

здійснюється вже на етапі відвантаження товару, ще до моменту його 
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пред‟явлення митному органу. На рівні митної адміністрації та митних округів 

створено дворівневі центри аналізу і моніторингу ризиків, до компетенції яких 

віднесено всебічний контроль за митною інформацією на предмет наявності 

ризиків, їх аналіз та оцінка, забезпечення однакової та комплексної реалізації на 

усій митній території, підвищення загальної ефективності та дієвості контролю 

митних ризиків. 

Основними перевагами використання механізмів управління ризиками в 

Італії стали: збільшення обсягів митних платежів; пришвидшення процесів 

митного оформлення та випуску товарів у вільний обіг; мінімізація 

корупційних чинників внаслідок автоматизації процесів та обмеження 

суб‟єктивного впливу митників на прийняття рішень; посилення митного 

контролю за потенційними правопорушеннями у митній сфері; можливість 

інтеграції баз даних інших міністерств та відомств, які стосуються питань 

спрощення та пришвидшення митного оформлення [113, С. 114]. Процес 

впровадження механізмів управління  митними ризиками в Італії наведено на 

Рис. 1.6. 

 

 

Рис. 1.6. – Процес управління ризиками митною службою Італії 

Джерело: Сформовано автором на основі джерел [113, С. 114] 

 

Італійська митниця виокремлює три основні типи ризиків: обов‟язкові – 

для певних видів товарів; цільові – їхній розрахунок відбувається за 

фактичними даними митної системи; випадкові – генеруються довільним чином 

Вивчення умов роботи суб‟єкта ЗЕД 

з метою визначення завдань з 

управління ризиками 

Аналіз ризиків з метою їх 

класифікації та каталогізації 

Моніторинг – безперервний 

процес оцінки стратегії 

управління митними ризиками 

Опрацювання ризиків – створення 

профілів та визначення заходів 

реагування для боротьби з 

виявленими загрозами 
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та призначені для перевірки ефективності митного контролю товарів та 

транспортних засобів, а також оцінки роботи системи управління ризиками.  

Ще однією ознакою їх класифікації є поділ митних ризиків на об‟єктивні, 

які залежать від особливостей товару, та суб‟єктивні, що враховують 

особливості фінансово-господарської діяльності суб‟єкта ЗЕД. Особливістю 

італійської системи управління ризиками є те, що із втратою актуальності 

профіль ризику не вилучають із інформаційного середовища, а переводять у 

пасивний стан (законсервовують). Всього налічується близько 3 000 профілів, з 

яких 1 200-1 300 є активними. З метою актуалізації профілів митних ризиків, 

щомісячно здійснюється оцінка їх ефективності, шляхом аналізу кількості їх 

спрацювань та результатів контрольних заходів за останні 4 місяців.  

Для функціонування ефективної системи аналізу ризиків митні служби 

мають здійснювати низку послідовних кроків. Одним з можливих варіантів дій 

є використання прийнятої в ЄС єдиної комплексної моделі аналізу ризиків 

(Common Integrated Risk Analysis Model – CIRAM) [112]. Ця модель передбачає 

наступне (EU Frontex): 

 співставлення елементів ризику з даними в митних деклараціях і 

супровідній документації; 

 визначення ймовірних джерел небезпеки порушення митних 

правил; 

 прогнозування можливих варіантів; 

 аналіз комерційної інформації; 

 використання профілів ризику на основі даних інших державних 

контролюючих органів; 

 моніторинг та аналіз шляхом дослідження профілів ризику та 

процесу управління ризиками. 

У митній декларації є кілька інформаційних полів, в кожному з яких 

зазначаються відомості про різні аспекти зовнішньоекономічної операції. 

Завдання посадових осіб митних органів полягає в тому, щоб ідентифікувати 
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ризик на основі одного або кількох таких інформаційних полів. В інших 

документах, що додаються до митної декларації (документація перевізників, 

суднові маніфести, рахунки-фактури, коносаменти, сертифікати про 

походження і т.п.), міститься додаткова інформація, яка стосується 

зовнішньоекономічної операції і може також вказувати на елементи ризику. 

Наприклад, документи, що свідчать про доставку вантажу по непрямому 

маршруту, можуть вказувати на ймовірність будь-яких маніпуляцій з цим 

вантажем в дорозі.  

В країнах ЄС процес формування бази даних ризиків (збір інформації про 

виявлені та потенційні ризики для подальшого профілювання і т.п) досить 

часто ґрунтується на виявлених в минулому випадках порушення митних 

правил і матеріалах судових справ.  

Наприклад, у Данії аналізом ризиків займається відділ оперативної 

інформації в Управлінні митного контролю (що складається з восьми центрів). 

Після того, як вантажі проходять митне оформлення і аналіз на предмет ризику, 

ті з них, які потрапляють в категорію підвищеного ризику, відбираються для 

контролю за допомогою фізичного огляду та (або) аудиторської перевірки. 

Після проведення процедури такого контролю співробітники митної служби 

заносять дані про проведену перевірку та її результати в інформаційну систему. 

Всі дані, що стосуються митних декларацій, аналізу ризиків та результатів 

перевірок, зберігаються в «сховище даних», яке дозволяє згодом готувати звіти 

та статистичні огляди. Це забезпечує надання відділу оперативної інформації 

наступної документації: 

 звітів про результати проведених контрольних перевірок; 

 звітів про динамічні параметри, встановлені митними центрами або 

органами; 

 звітів про області підвищеного ризику; 

 звітів про кількість вантажів, опрацьованих протягом певного 

періоду митними центрами; 
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 звітів про частку вантажів, що пройшли фізичну перевірку, в 

загальній кількості оброблених вантажів. 

Ці звіти використовуються різними митними центрами для формування 

бази даних ризиків (розроблення відповідних індикаторів), ефективного 

моніторингу системи управління ризиками, безперервної оцінки результатів 

контрольних перевірок та вжиття необхідних заходів.  

Як показує досвід країн ЄС, митними органами активно використовується 

інформація про можливі випадки порушення митних правил, яка 

формалізуються у відповідні профілі ризику. Для забезпечення відповідного 

обміну профілями ризику між різними контролюючими органами узгоджено 

параметри взаємодії. Наприклад, в Боснії і Герцеговині завдяки підписанню 

такого міжвідомчого меморандуму про взаєморозуміння був створений 

Об‟єднаний аналітичний центр для спільної оцінки ризиків, притаманних 

транскордонним транспортним перевезенням. [112] 

Таким чином, міжнародний досвід впровадження механізмів управління 

митними ризиками засвідчує, що особливості цього процесу перебувають в 

прямій залежності від першочергових завдань (безпекових та фіскальних), що 

висуваються уповноваженими органами влади під час формування аналізованої 

системи державно-управлінської діяльності. Враховуючи специфіку митних 

ризиків як об‟єктів управління та провідних тенденцій розвитку використання 

сучасних комп‟ютерних технологій митними адміністраціями пріоритетне 

значення у впровадженні зазначених механізмів належить тим, які 

безпосередньо пов‟язані із збором, обробкою, передачею та аналізом необхідної 

митної інформації, а також їх нормативно-правового та організаційного 

забезпечення.  

Важливими напрямами розвитку сучасних механізмів ризик-

менеджменту виступають: широке застосування ІТ-технологій, здійснення 

двоетапної перевірки (система>людина, людина>людина) відібраних для 

контролю вантажів з метою підвищення точності націлювання на ризикові 

транзакції, уніфікація та стандартизація підходів до управління ризиками на 
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основі міжнародних рекомендацій, врахування безпекових ризиків, на які має 

бути здатною реагувати сучасна митна адміністрація, створення належного 

інформаційного забезпечення процесу управління ризиками, виявлення та 

усунення правопорушень та формування відповідних баз даних для цілей 

подальшого використання під час оцінки ризиків, накопичення та аналізу 

інформації щодо нових тенденцій, зміни операційного середовища.  

Одним із дієвих механізмів управління митними ризиками у різних 

країнах сьогодні є таргетинг. Таргетинг ґрунтується на попередньому 

визначенні ризикових товарів, транспортних засобів та осіб у поєднанні з 

методами аналізу документів та наявної інформації, опитування та 

спостереження для визначення об‟єктів контролю. Застосування таргетингу 

дозволяє підвищити точність націлювання на ризикові переміщення товарів, 

транспортних засобів через кордон, водночас пришвидшити їх законний рух 

через митний кордон. 

Зважаючи на зазначене та з метою забезпечення відповідності практики 

застосування механізмів управління митними ризиками в Україні міжнародним 

стандартам важливими напрямами досліджень вбачається розгляд ролі ІТ-

технологій в державній митній справі України та пошук шляхів для їх 

вдосконалення, розгляд питань щодо вдосконалення підходів до аналізу та 

оцінки ризиків безпеки та застосування таргетингу, а також формування 

інформаційної бази даних для цілей управління ризиками. 

 

Висновки до першого розділу 

 

З точки зору предметних меж дисертаційного дослідження принципове 

значення мають такі авторські узагальнення за результатами аналізу наукових 

джерел:  

1. Митні ризики – це ймовірне недодержання або порушення норм 

митного законодавства і порядку ведення операцій зовнішньоекономічної 

діяльності суб‟єктами господарювання, що спричиняє загрозу безпеці у сфері 
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державної митної справи. 

2. Управління ризиками в державній митній справі – це різновид 

управлінської діяльності, що в першу чергу направлений на здійснення 

належного контролю переміщення товарів та транспортних засобів через 

кордон із забезпеченням принципу вибірковості такого контролю. 

3. Під механізмами управління митними ризиками в державній митній 

справі слід розуміти сукупність взаємопов‟язаних і взаємодіючих 

організаційно-правових, мотиваційних, інформаційно-комунікаційних та інших 

форм, методів, інструментів забезпечення управлінського впливу державних 

митних органів, які зорієнтовані на мінімізацію фіскальних (недопущення 

мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час 

здійснення суб‟єктами господарювання зовнішньоекономічних операцій або 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон) або 

безпекових ризиків (забезпечення в межах компетенції митних органів захисту 

національної безпеки, життя і здоров‟я людей, тварин, рослин, довкілля, 

інтересів споживачів).  

Принципами використання механізмів управління ризиками в державній 

митній справі є вибірковість, законність, цільова спрямованість, інтегрованість, 

цілісність, адекватність реакції, динамічність тощо.  

З урахуванням наведеного вище, під системою управління митними 

ризиками пропонується вважати сукупність взаємозв‟язаних та 

взаємоузгоджених механізмів управління ризиками, за допомогою яких митні 

органи реалізують свої повноваження у сфері митного контролю при 

переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон 

Аналіз міжнародного досвіду розробки стандартів з управління митними 

ризиками, узагальнення кращої зарубіжної практики у цій сфері відносин 

дозволяють стверджувати, що важливими напрямами розвитку сучасних 

механізмів ризик-менеджменту виступають: широке застосування ІТ-

технологій, здійснення двоетапної перевірки (система>людина, 

людина>людина) відібраних для контролю вантажів з метою підвищення 
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точності націлювання на ризикові транзакції, уніфікація та стандартизація 

підходів до управління ризиками на основі міжнародних рекомендацій, 

врахування безпекових ризиків, на які має бути здатною реагувати сучасна 

митна адміністрація, створення належного інформаційного забезпечення 

процесу управління ризиками, виявлення та усунення правопорушень та 

формування відповідних баз даних для цілей подальшого використання під час 

оцінки ризиків, накопичення та аналізу інформації щодо нових тенденцій, зміни 

операційного середовища.  

Одним із дієвих механізмів управління митними ризиками у різних 

країнах сьогодні є таргетинг. Таргетинг ґрунтується на попередньому 

визначенні ризикових товарів, транспортних засобів та осіб у поєднанні з 

методами аналізу документів та наявної інформації, опитування та 

спостереження для визначення об‟єктів контролю. Застосування таргетингу 

дозволяє підвищити точність націлювання на ризикові переміщення товарів, 

транспортних засобів через кордон, водночас пришвидшити їх законний рух 

через митний кордон. 

4.  Проведений аналіз дозволяє конкретизувати напрями подальших 

досліджень у цій дисертаційній роботі. На думку автора, наукового 

опрацювання потребують такі важливі проблеми: 

– дослідження сучасного стану та виявлення тенденцій розвитку 

механізмів управління митними ризиками в державній митній справі України; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку механізмів 

управління митними ризиками, у тому числі нормативно-правового та 

організаційно-інформаційного, здійснення моніторингу їх застосування в 

сучасних умовах України; 

– визначення комплексу практичних заходів щодо вдосконалення 

моделі здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів із 

використання ризико-орієнтованих інструментів в контексті децентралізації 

організаційної структури Держмитслужби України; 

– розробка практичних рекомендацій щодо розвитку інформаційно-
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комунікаційних механізмів управління ризиками та цифровізації відповідної 

державно-управлінської діяльності в Україні.   

Результати цього розділу висвітлено автором у фахових періодичних 

виданнях, монографіях та збірниках тез доповідей на науково-практичних 

конференціях [10, 12, 64, 118, 123].  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Еволюція нормативно-правового забезпечення управління митними 

ризиками 

 

Одним із важливих аспектів реалізації механізмів управління митними 

ризиками є нормативно-правове забезпечення. Основою його формування  

зазвичай є існуючі міжнародні документи та рекомендації, а також успішний 

досвід розвинених країн щодо їх імплементації.  

Першими міжнародними документами, які визначали необхідність 

застосування вибіркового митної контролю, що ґрунтується на управлінні 

ризиками, стали Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних 

процедур (Кіотська конвенція) від 1973 року (зі змінами, внесеними у 

1999 році) [140] та Рамкові стандарти безпеки і полегшення світової торгівлі 

Всесвітньої митної організації від 2005 року [137]. 

Україна приєдналась до Міжнародної конвенції про спрощення та 

гармонізацію митних процедур відповідно до Закону України від 5 жовтня 2006 

року № 227-V «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про 

спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з 

Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур» (у редакції Закону України 

від 15 лютого 2011 року № 3018-VI). [91] 

Щодо Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі, то не 

зважаючи на те, що зазначений документ не має обов‟язкового характеру, 

Україна взяла на себе зобов‟язання імплементувати відповідні рекомендації у 

практику здійснення митної справи ще у червні 2005 року. 

У стандартному правилі 6.3 Загального додатку до Кіотської конвенції 

визначено, що при застосуванні митного контролю використовується система 
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управління ризиками. Відповідно до стандартного правила 6.4, митна служба 

застосовує метод аналізу ризиків для визначення осіб та товарів, в тому числі 

транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки. 

Згідно зі стандартним правилом 6.5 для підтримки системи управління 

ризиками, митна служба приймає стратегію, яка базується на системі засобів 

оцінки імовірності недотримання законодавства. [140] Таким чином, Кіотська 

конвенція визначає необхідність застосування системи управління ризиками, 

яка базується на оцінці імовірності недотримання законодавства, для 

визначення об‟єктів контролю та відповідних форм та обсягів такого контролю. 

Рамкові стандарти безпеки і полегшення світової торгівлі розглядають 

механізми управління ризиками як ефективний інструмент реагування на 

ризики безпеки. Згаданий документ містить рекомендації щодо забезпечення 

безпеки ланцюга постачання за рахунок запровадження попереднього 

інформування про товари, заплановані до переміщення через кордон 

відповідної країни, здійснення завчасного аналізу та оцінки ризиків, 

налагодження дієвої взаємодії між митними адміністраціями різних країни та 

між митною адміністрацією та бізнес-спільнотою всередині країни.  

У Митному кодексі України в редакції 2002 року положення про 

управління ризиками були відсутні, водночас, статтею 42 «Вибірковість 

митного контролю» визначалось, що під час проведення митного контролю 

митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для 

забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, 

контроль за дотриманням яких покладено на митні органи. [59] 

Зважаючи на зазначене, а також з метою впровадження у роботу 

Держмитслужби сучасних методів роботи, які ґрунтуються на аналізі та оцінці 

ризиків наказом Державної митної служби України від 27.05.2005 № 435 було 

затверджено Концепцію створення, упровадження і розвитку системи аналізу та 

керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів 

ризику при визначенні окремих форм митного контролю.  
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Мета концепції полягала у підвищенні ефективності діяльності митних 

органів шляхом створення передумов для проведення цілеспрямованого 

контролю переважно у випадках з високим ризиком із застосуванням ресурсів, 

наявних у митній службі України. Упровадження системи аналізу та керування 

ризиками згідно з документом мало на меті запобігти порушенням 

законодавства України з питань митної справи шляхом створення та 

використання сучасної системи митного адміністрування, забезпечення 

ефективного митного контролю, оптимального розподілу матеріальних та 

людських ресурсів митної служби України на найбільш важливих і 

пріоритетних напрямах роботи.  

У концепції зазначалось, що порушення законодавства України з питань 

митної справи, пов‟язані з ухиленням від сплати податків та зборів, а також від 

проведення інших обов‟язкових процедур (сертифікація, санітарний, 

ветеринарний, радіаційний та інші види контролю) або встановлення інших 

обмежень на здійснення зовнішньоторговельних операцій, знижують 

конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників, наносять шкоду 

економічним інтересам та безпеці держави, забезпечення додержання яких 

покладено на митні органи. 

Основи та принципи митного контролю, які передбачають використання 

системи аналізу та керування ризиками, зазначені у концепції, відображали 

відповідні положення Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію 

митних процедур: 

- митний контроль обмежується мінімумом митних процедур, 

необхідних для забезпечення додержання митного законодавства;  

- при виборі форм митного контролю використовується система 

керування ризиками; 

- митна служба застосовує метод аналізу ризиків для визначення осіб і 

товарів, включаючи транспортні засоби, що підлягають митному контролю, та 

обсяги сукупності заходів такого контролю; 

http://consultant.parus.ua/?doc=03LDF2A566&abz=5RCDW
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- митна служба використовує стратегію, що базується на системі 

заходів оцінки ймовірності недодержання законодавства. [76] 

Загалом, концепція передбачала розробку та впровадження системи 

аналізу та керування ризиками на основі кращих міжнародних стандартів того 

часу.  

Наказ Державної митної служби України від 27.05.2005 № 435 став 

першим документом, у якому наводились дефініції основних понять, 

пов‟язаних із управлінням митними ризиками. Окрім того, наказ Державної 

митної служби України від 27.05.2005 № 435 заклав основи побудови системи 

управління митними ризиками, у тому числі автоматизованої системи 

управління ризиками, яка сьогодні використовується митними органами, а 

багато положень з нього в подальшому були відображені в оновленій редакції 

Митного кодексу України та відповідних підзаконних нормативно-правових 

актах. 

Першим серед таких нормативно-правових актів з питань управління 

митними ризиками став наказ Державної митної служби України від 13.12.2010 

№ 1467 «Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи 

аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного 

оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за 

№ 180/18918. [84] 

Зазначеним наказом Держмитслужби регламентувався порядок 

застосування автоматизованої системи управління ризиками в частині 

здійснення аналізу та оцінки ризиків за окремою митною декларацією, 

формування переліку митних процедур у кожному окремому випадку 

здійснення зовнішньоекономічної операції, внесення результатів виконаних 

форм митного контролю, а також організації контролю застосування 

автоматизованої системи управління ризиками. 

У Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління 

ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із 
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застосуванням вантажної митної декларації, затвердженому наказом Державної 

митної служби України від 13.12.2010 № 1467, було передбачено здійснення 

оцінки ризику за електронною копією митної декларації з допомогою 

автоматизованої системи аналізу та управління ризиками шляхом перевірки 

електронної копії митної декларації та визначенням подальшого чіткого 

порядку дій посадової особи митного органу.  

Документом, що остаточно закріпив впровадження в Україні 

міжнародних стандартів в діяльність митних органів став третій за двадцять 

років незалежності Митний кодекс України, прийнятий у 2012 році [60]. Його 

основні положення були направлені, у першу чергу, на забезпечення 

міжнародної інтеграції країни та формування дієвої системи економічної 

безпеки, а особливий акцент було зроблено на удосконаленні взаємодії митних 

органів та суб‟єктів господарювання. Основним завданням, яке ставилось 

розробниками нового Митного кодексу України було приведення вітчизняного 

митного законодавства у відповідність до Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове 

ввезення, а також імплементація у національне законодавство Рамкових 

стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної 

служби України. Завдяки врахуванню міжнародного досвіду були практично 

усунені розбіжності в порядку застосування процедур митного контролю та 

митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон.  

Зазначені розбіжності перешкоджали подальшому розвитку міжнародній 

торгівлі та інших видів міжнародного обміну. Законодавчим документом 

запроваджено в практику роботи вітчизняних митних органів сучасні методи 

здійснення митного контролю, основну увагу сконцентровано на операціях з 

високим ступенем ризику, зменшено вплив «людського фактору» на процеси та 

результати митного оформлення, що сприяло зменшенню корупційних проявів. 

Законодавчо визначено порядок отримання, призупинення та відкликання 

статусу уповноваженого економічного оператора, який запроваджував 

можливість для суб‟єкта ЗЕД користуватися спеціальними спрощеннями при 
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здійсненні митного оформлення, а для проведення митного контролю 

встановлювався значно менший термін з моменту подання митної декларації та 

документів.  

З урахуванням передового світового досвіду та рекомендацій Всесвітньої 

митної організації було введено в дію систему управління ризиками при 

здійсненні митного контролю, а також приділено значну увагу впровадженню 

електронного декларування та використанню інформаційних технологій. 

Прийняття нової редакції Митного кодексу України у 2012 році також 

дозволило вперше на законодавчому рівні закріпити основні положення щодо 

здійснення вибіркового митного контролю, який базується на результатах 

застосування системи управління ризиками, а також визначити основні поняття 

щодо управління митними ризиками. 

Так, у першій редакції частини першої статті 320 Митного кодексу 

України визначалось, що форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення 

додержання законодавства України з питань державної митної справи та 

міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються на 

підставі результатів системи управління ризиками. Сьогодні частина перша 

статті 320 Митного кодексу України виглядає так: 

«Форми та обсяги митного контролю обираються: 

1) посадовими особами митних органів на підставі результатів 

застосування системи управління ризиками; та/або 

2) автоматизованою системою управління ризиками. 

Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими 

органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні 

митного контролю». [60] 

Таким чином, в Митний кодекс України було внесено уточнення в 

частині здійснення митними органами як автоматизованого аналізу та оцінки 

ризиків із застосуванням автоматизованої системи управління ризиками, так і 

не автоматизованого управління ризиками, яке реалізується безпосередньо 
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посадовими особами митних органів на основі неавтоматизованих інструментів 

управління митними ризиками, які ми розглянемо у подальшому. 

Основні положення щодо системи управління ризиками закріплено у 

статтях 361-363 глави 52 «Система управління ризиками» Митного кодексу 

України.  

Так, частиною першою статті 361 Митного кодексу України визначено, 

що управління ризиками – це робота митних органів з аналізу ризиків, 

виявлення та оцінки ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, 

спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю 

застосування цих заходів. При цьому під ризиком розуміється ймовірність 

недотримання вимог законодавства України з питань митної справи. [60] 

В рамках нашого дослідження проведемо порівняння окремих визначень 

у різних документах з питань управління ризиками, а також зміну підходів до 

управління митними ризиками в процесі розвитку системи управління 

ризиками. Додатково варто порівняти визначення, які застосовуються у 

національному законодавстві з питань митної справи із визначеннями, які 

наводяться у міжнародних рекомендаційних документах, зокрема, Компендіумі 

з управління митними ризиками Всесвітньої митної організації від 2015 року, у 

якому зібрано усі найкращі міжнародні стандарти щодо управління ризиками 

(Таблиця 2.1). [143] 

 

Таблиця 2.1. 

Порівняльний аналіз основних визначень у сфері управління митними 

ризиками 

Поняття 

Наказ Державної 

митної служби 

України 

від 27.05.2005 № 435 

Митний кодекс 

України 

Компендіум з 

управління 

митними ризиками 

ВМО 

Ризик  імовірність 

недодержання 

законодавства 

України з питань 

митної справи 

ймовірність 

недотримання вимог 

законодавства 

України з питань 

митної справи (ч. 1 

вплив 

невизначеності на 

цілі 
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ст. 361) 

Управління 

ризиками 

систематична робота 

з розроблення та 

практичної реалізації 

заходів запобігання і 

мінімізації ризиків, 

методики оцінки 

ефективності їх 

застосування, а 

також контролю за 

застосуванням 

митних процедур, 

яка передбачає 

безперервне 

оновлення, аналіз і 

перегляд наявної у 

митних органах 

інформації 

робота митних 

органів з аналізу 

ризиків, виявлення 

та оцінки ризиків, 

розроблення та 

практичної реалізації 

заходів, 

спрямованих на 

мінімізацію ризиків, 

оцінки ефективності 

та контролю 

застосування цих 

заходів (ч. 1 ст. 361) 

скоординовані 

заходи митних 

адміністрацій щодо 

реагування на 

ризики та їх 

контролю 

Аналіз ризиків систематичне 

використання 

наявної у митних 

органах інформації 

для визначення 

причин і умов 

виникнення ризиків 

та їх ідентифікації та 

оцінки можливих 

наслідків 

недодержання 

законодавства 

України з питань 

митної справи 

систематичне 

використання 

митними органами 

наявної у них 

інформації для 

визначення обставин 

та умов виникнення 

ризиків, їх 

ідентифікації і 

оцінки ймовірних 

наслідків 

недотримання вимог 

законодавства 

України з питань 

митної справи (ч. 1 

ст. 362) 

систематичне 

використання 

наявної інформації 

для визначення 

імовірності 

виникнення ризику 

та можливих 

наслідків у разі його 

проявлення 

Джерело: Сформовано автором на основі джерел [60, 76, 143] 

 

Як бачимо з Таблиці 2.1, основні поняття у сфері управління митними 

ризиками залишаються актуальними навіть через 15 років з моменту їх 

запровадження. Це значною мірою пояснюється їх універсальністю та 

відповідністю аналогічним визначенням, які застосовуються у міжнародній 

практиці. Щодо визначення поняття «ризик», то по суті у Компендіумі з 

управління митними ризиками також йдеться про імовірність настання 

негативних подій (порушень митного законодавства) та їх можливий вплив на 

реалізацію митної справи. 
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Частина перша статті 363 Митного кодексу України визначає, що 

діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками полягає у виконанні 

таких завдань: 

1) формування інформаційної бази даних системи управління ризиками 

митних органів; 

2) аналіз, виявлення та оцінка ризиків, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій; 

3) розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками; 

4) аналіз результатів та коригування вжитих заходів з управління 

ризиками. 

Частиною другою статті 363 Митного кодексу України передбачено, що 

порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з 

управління ризиками визначається Міністерством фінансів України. [60]  

На виконання зазначених вимог наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.2012 № 597 було затверджено Порядок здійснення аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі 

України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за 

№ 882/21194. [85] З урахуванням реорганізаційних заходів, які відбулись в 

митних органах, внесення відповідних змін до Митного кодексу України, а 

також з метою удосконалення практичних аспектів застосування системи 

управління ризиками, наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 

684 було затверджено оновлену редакцію Порядку здійснення аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення 

форм та обсягів митного контролю (далі – Порядок № 684). [86]  

З метою подальшого удосконалення застосування системи управління 

ризиками, у тому числі в частині здійснення автоматизованої оцінки суб‟єктів 

господарювання на предмет благонадійності, а також посилення 

відповідальності посадових осіб митних органів за застосування інструментів з 

управління митними ризиками, наказом Міністерства фінансів України 

від 08.04.2019 № 146 до Порядку № 684 було внесено ряд відповідних змін. [75] 
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Наразі у зазначеному підзаконному нормативно-правовому акті 

відображено основні аспекти здійснення управління ризиками у митній сфері, 

передбачені міжнародними рекомендаціями та частиною першою статті 363 

Митного кодексу України. Так, у Порядку № 684 розкрито питання: 

- здійснення управління ризиками із залученням усіх митних органів на 

стратегічному, тактичному та оперативному рівнях; 

- функціонування на центральному рівні структурного підрозділу, 

відповідального за координацію застосування системи управління ризиками; 

- використання в рамках системи управління ризиками різних 

інструментів з управління ризиками; 

- можливості здійснення автоматизованого, неавтоматизованого та 

комбінованого аналізу та оцінки ризиків, у тому числі таргетингу; 

- розподілу рівнів виявлених ризиків на високий, середній та низький 

рівні; 

- порядку аналізу та оцінки ризиків у кожному конкретному випадку 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, 

формування відповідно виявленому рівню ризику переліку митних 

формальностей, а також внесення результатів їх виконання; 

- особливостей застосування системи управління ризиками у пунктах 

пропуску через державний кордон України та у митницях призначення; 

- організації контролю застосування системи управління ризиками; 

- використання суб‟єктоорієнтованих критеріїв в автоматизованій 

системі управління ризиками з метою автоматичного зменшення селективності 

по добропорядних суб‟єктах господарювання; 

- обов‟язків посадових осіб митних органів під час застосування 

системи управління ризиками. 

Водночас у Порядку № 684 відсутні положення щодо формування 

інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів, яка є 

одним із ключових аспектів забезпечення функціонування ефективної системи 
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управління ризиками та слугує відправною точкою для формування механізмів 

управління ризиками. 

При цьому, пунктом 22 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 

2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017 року № 978-р, передбачено створення бази даних ризиків 

(системи збору інформації про можливі ризики порушення вимог законодавства 

від посадових осіб митниць). [96] 

Зважаючи на зазначене та з метою врегулювання порядку формування 

інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів 

необхідним є внесення відповідних змін до Порядку № 684. Так, в першу чергу 

необхідно визначити складові елементи інформаційної бази даних системи 

управління ризиками. Порядком № 684 визначається існування двох різновидів 

ризику: виявлений та потенційний. Виявлений ризик – це ризик, щодо якого в 

митних органах наявна інформація про порушення законодавства України з 

питань державної митної справи, а потенційний ризик – це ризик, який не був 

виявлений, але умови для його виникнення існують. [86]  

Таким чином, можна стверджувати, що виявлені та потенційні ризики 

охоплюють усе різноманіття ризиків, які виникають або можуть виникати у 

митній сфері, тому основним завданням створення інформаційної бази даних 

системи управління ризиками є забезпечення можливості збору та аналізу 

відповідної інформації. В частині нормативного врегулювання цього питання 

пропонується визначити, що база даних ризиків – це сукупність даних про 

виявлені та потенційні ризики недотримання вимог законодавства України з 

питань митної справи, яка може використовуватись в процесі управління 

ризиками (Рис. 2.1). 

При формуванні інформаційної бази даних системи управління ризиками 

слід врахувати, що якщо інформація щодо виявлених ризиків уже зафіксована у 

базах даних митних органів (наприклад, у вигляді протоколів про порушення 

митних правил), то інформацію щодо потенційних ризиків потрібно ще зібрати 
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та зафіксувати у придатному для подальшого аналізу вигляді. Інформація щодо 

потенційних ризиків може існувати як всередині організації, так і ззовні. 

 

Рис. 2.1. – Структура бази даних ризиків 

Джерело: Сформовано автором на основі систематизації положень до проєкту наказу 

Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України  від 31 липня 2015 року № 684» (Додаток А) 

 

Суб‟єктами надання інформації про потенційні ризики всередині 

організації є посадові особи митних органів, які під час виконання покладених 

на них завдань виявляють ситуації, що можуть негативно вливати на реалізацію 

митної справи. Зовнішніми суб‟єктами надання інформації про потенційні 

ризики можуть виступати суб‟єкти господарювання, їх об‟єднання, бізнес-

асоціації, громадяни, інші органи державної влади та правоохоронні органи. 

Додатково, органи державної влади та правоохоронні органи можуть надавати 

до митних органів інформацію про встановлені випадки порушення 

національного законодавства, у сферах, які дотичні до митної справи. 

З метою оптимального використання ресурсів митних органів, а також 

для забезпечення фіксації усієї наявної інформації пропонується 

регламентувати на нормативному рівні застосування інформаційної системи 

для формування бази даних ризиків. При цьому доцільно виходити з того, що 
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одним із джерел інформації про митні ризики є дані від інших органів 

державної влади, зокрема, правоохоронних органів. Зважаючи на відсутність на 

теперішній час у митних органів правоохоронних функцій, у тому числі щодо 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, налагодження ефективної 

взаємодії із правоохоронними органами є вкрай актуальним для швидкого 

реагування на нові виклики.  

Наразі взаємодія митних та правоохоронних органів регламентується 

положеннями статей 338 та 558 Митного кодексу України [60] та пунктом 14 

Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами 

доходів і зборів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2012 року № 467 (далі – Вичерпний перелік). [74] 

Відповідно до частини четвертої статті 558 Митного кодексу України 

правоохоронні органи зобов‟язані письмово повідомляти митні органи про 

наявність оперативної інформації щодо можливих випадків переміщення 

товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, 

транспортних засобів комерційного призначення з порушенням норм 

законодавства України. [60] Пунктом 14 Вичерпного переліку, розробленого на 

виконання вимог частини п‟ятої статті 338 Митного кодексу України, 

встановлено форму та визначено порядок направлення правоохоронними 

органами письмових доручень на проведення митного огляду (переогляду) 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення.  

В рамках налагодження електронної взаємодії між митними та 

правоохоронними органами відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 2 жовтня 2019 року № 861 та з метою реалізації положень пункту 3 

Указу Президента України від 9 липня 2019 року № 505/2019 «Про заходи щодо 

протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів» [88] 

було розпочато реалізацію експериментального проекту з організації 

централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному 

вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, 
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транспортних засобів комерційного призначення. Зазначений 

експериментальний проект передбачав використання інформаційної системи, 

що забезпечує централізоване надсилання правоохоронними органами та 

отримання митними органами в електронному вигляді доручень на проведення 

огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення. 

[94] 

Застосування зазначеної інформаційної системи дозволило напрацювати 

практику інформаційної взаємодії, яка нині потребує вдосконалення. Так, 

протягом дії експериментально проекту паралельно застосовувались два 

механізми направлення доручень: як у паперовому вигляді через систему 

електронної взаємодії органів державної влади (тобто шляхом стандартного 

направлення листів), так і через інформаційну систему централізованого 

надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на 

проведення оглядів.  

Окрім того, паралельно існує процес направлення листів в рамках статті 

558 Митного кодексу України. Такий підхід не дозволяє відслідковувати усі 

інформаційні потоки, у тому числі з урахуванням того, що вони відбуваються 

на різних рівнях (центральний рівень – центральний рівень, центральний рівень 

– територіальний рівень, територіальний рівень – центральний рівень). Окрім 

того, за таких умов неможливо не тільки відстежити усі повідомлення (у тому 

числі доручення в рамках кримінальних проваджень) про можливі порушення 

законодавства України з питань митної справи, а й неможливо визначити 

результати відпрацювання отриманої митними органами інформації. 

Зважаючи на зазначене, та з метою упорядкування комунікації між 

митними та правоохоронними органами існує потреба внесення змін до 

законодавства щодо інформаційної взаємодії з питань можливих порушень 

митного законодавства України, а також доопрацювання відповідних ІТ-

рішень.  

Для вирішення питання щодо направлення інформації в рамках частини 

четвертої статті 558 Митного кодексу України в електронному вигляді 



105 

 

доцільним також є розгляд питання щодо внесення змін до неї. Так, наразі 

зазначені положення передбачають направлення правоохоронними органами 

інформації щодо можливих випадків переміщення товарів, у тому числі 

транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів 

комерційного призначення з порушенням норм законодавства України у 

письмовому вигляді. В той час, як більш доречним у цьому випадку є 

направлення інформації в електронному вигляді із використанням визначеної 

Держмитслужбою інформаційної системи.  

За результатами опрацювання наявної інформації, у тому числі з бази 

даних ризиків, уповноваженими посадовими особами митних органів може 

бути прийнято рішення щодо необхідності розробки практичних заходів з 

управління ризиками (інструментів управління ризиками). Відповідно до 

Порядку № 684, розроблення і реалізація практичних заходів з управління 

ризиками здійснюються з урахуванням результатів: 

1) аналізу та оцінки ризиків; 

2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації 

запланованих заходів.  

Згідно із зазначеним порядком управління ризиками для визначення форм 

та обсягів митного контролю здійснюється на стратегічному, тактичному та 

оперативному рівнях. На стратегічному рівні управління ризиками за 

результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків Держмитслужба визначає 

пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками та 

формує реєстр ризиків. На тактичному рівні управління ризиками митними 

органами (їх структурними підрозділами) в межах компетенції за результатами 

аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно до реєстру ризиків 

розробляються заходи з управління ризиками. Для цього використовуються такі 

інструменти: 

1) профілі ризику; 

2) орієнтування; 

3) індикатори ризику; 
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4) методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, 

виявлення та оцінки ризиків; 

5) випадковий відбір. 

На оперативному рівні управління ризиками митниці (митні пости) 

Держмитслужби застосовують зазначені інструменти з управління ризиками у 

конкретних випадках здійснення митного контролю товарів, транспортних 

засобів, зокрема при здійсненні контролю із застосуванням системи управління 

ризиками, для визначення форм та обсягів митного контролю.  

Варто зазначити, що контроль із застосуванням системи управління 

ризиками не зводиться виключно до здійснення автоматизованого аналізу та 

оцінки ризиків автоматизованою системою управління ризиками, а й 

передбачає можливість здійснення неавтоматизованого (здійснюється у 

випадках, коли оцінка ризику у конкретному випадку здійснення митного 

контролю товарів, транспортних засобів не може бути здійснена 

автоматизовано) та/або комбінованого (полягає у поєднанні автоматизованого 

та неавтоматизованого підходів) аналізу та оцінки ризиків. 

При цьому відповідно до національного законодавства таргетинг 

належить до комбінованого контролю із застосуванням системи управління 

ризиками, а при розробленні заходів з управління ризиками перевага надається 

автоматизованому та комбінованому контролю із застосуванням системи 

управління ризиками. [86] 

Щодо таргетингу, то на цьому підході до здійснення аналізу та оцінки 

ризиків варто зупинитись більш детально як на найбільш сучасному та такому, 

що забезпечує підвищення точності відбору ризикових зовнішньоекономічних 

операцій.  

Визначення поняття «таргетинг» вперше у національному законодавстві 

з‟явилось саме у Порядку № 684, а його суть полягає у здійсненні націлювання, 

коли результати первинного відбору за допомогою автоматизованих систем 

уточнюються «вручну» посадовими особами, що дозволяє, з одного боку, 

забезпечити прискорення і уніфікацію аналізу та оцінки ризиків, а, з іншого 
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боку, – звузити націлювання за результатами врахування інших факторів, які 

краще аналізувати вручну через особливості роботи з відповідною інформацією 

(особливості доступу до інформації, що унеможливлюють її автоматизоване 

використання, необхідність аналізу текстової інформації, яка у разі нечіткого 

співставлення може визначати значну кількість результатів пошуку тощо). 

Наразі Порядок № 684, містить загальні положення щодо здійснення 

таргетингу та функціонування таргетинг-центрів. Так, у зазначеному 

нормативно-правовому акті наявні основні визначення: 

таргетер – посадова особа, уповноважена на здійснення таргетингу; 

таргетинг – спосіб аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого 

попередньо проаналізовані, в тому числі із застосуванням автоматизованої 

системи управління ризиками, зовнішньоекономічні операції підлягають 

додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із використанням доступних 

митним органам (їх структурним підрозділам) джерел інформації; 

таргетинг-центр – уповноважений підрозділ або робоча група митного 

органу, основним завданням якого (якої) є здійснення таргетингу. 

Пунктом 13 розділу І Порядку передбачено, що з метою забезпечення 

здійснення таргетингу у Держмитслужбі на центральному та/або регіональному 

рівнях можуть створюватись таргетинг-центри. 

Абзацом другим пункту 4 та пунктом 9 розділу VIІ Порядку № 684 

визначено, що у разі застосування таргетингу перелік митних формальностей за 

результатами застосування системи управління ризиками може 

доповнюватись/коригуватись таргетером. Також таргетером у разі застосування 

таргетингу може прийматись рішення про невиконання митної формальності. 

[86] 

Водночас, на нашу думку, існує потреба вдосконалення нормативно-

правового регулювання застосування таргетингу під час митного контролю, у 

тому числі з урахуванням кращого міжнародного досвіду у цій сфері, а також з 

урахуванням запровадження в Україні інституту загальної декларації прибуття 

відповідно до положень статей 194
1
 та 194

2
 Митного кодексу України [60] та 
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реалізації заходів щодо приєднання України до Конвенції про процедуру 

спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України 

від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [93], та Закону України від 12 вересня 

2019 року № 78-IX «Про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи» [95]. 

Справа у тому, що як загальна декларація прибуття, так і митна 

декларація окремого типу, подання якої передбачено Законом України 

від 12 вересня 2019 року № 78-IX «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної системи», містить досить 

обмежений набір даних, які придатні для автоматизованого аналізу та оцінки 

ризиків. Так, більшість даних, наведених у зазначених деклараціях в першу 

чергу призначений для аналізу та оцінки ризиків безпеки та може не містити 

детальних даних щодо товарів, які переміщуються (зокрема, в частині 

детального найменування товару, його коду згідно Гармонізованої системи 

опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації тощо). Тому 

застосування таргетингу для забезпечення здійснення повноцінного аналізу та 

оцінки ризиків та більш точного націлювання на ризикові зовнішньоекономічні 

операції є вкрай важливим. 

Механізми реалізації відповідних ІТ-рішень ми розглянемо у 

подальшому, а наразі розглянемо необхідні зміни до Порядку № 684, які 

деталізують питання здійснення таргетингу та посилення його ролі в процесі 

аналізу та оцінки ризиків. 

Так, пункт 9 розділу VII Порядку № 684 пропонується викласти у новій 

редакції, яка б передбачала, що у разі застосування таргетингу рішення про 

доповнення/зміну переліку митних формальностей, скасування окремих митних 

формальностей може бути прийнято таргетером або його безпосереднім 

керівником/заступником керівника (особою, яка виконує його обов‟язки). При 
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цьому додатково пропонується визначити, що прийняття рішення щодо 

скасування визначених таргетером митних формальностей іншими посадовими 

особами митних органів (їх структурних підрозділів) не допускається. 

Також розділ VII Порядку № 684 пропонується доповнити положеннями, 

що таргетер може визначити необхідність погодження з ним результатів 

виконання митних формальностей, внесених посадовими особами митниць 

Держмитслужби. У такому випадку результати виконання митних 

формальностей вважаються внесеними у встановленому порядку після їх 

погодження таргетером або його безпосереднім керівником/заступником 

керівника (особою, яка виконує його обов‟язки). Відповідні рішення 

фіксуються шляхом проставляння відповідних відміток в автоматизованій 

системі митного оформлення або іншій інформаційній системі єдиної 

автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби. Таким чином у 

таргетера з‟явиться додаткова можливість верифікації результатів проведеного 

посадовими особами митних органів контролю, що, у тому числі, дозволить 

мінімізувати зловживання на місцях. 

Додатково, з метою посилення контролю за повнотою та якістю 

виконання митних формальностей посадовими особами митниць 

Держмитслужби пропонується розширити положення пункту 4 розділу VII 

Порядку № 684 щодо залучення до проведення митного контролю інших 

посадових осіб митних органів положеннями щодо дистанційного залучення 

посадових осіб митних органів (їх структурних підрозділів) до проведення 

окремих митних формальностей, у тому числі із використанням систем 

відеоспостереження. Такі положення дозволять посадовим особам, залученим 

до роботи у таргетинг-центрах, здійснювати дистанційне відеоспостереження за 

процесом проведення окремих митних формальностей та відповідно 

мінімізувати можливі зловживання та корупційні ризики. 

Зазначені пропозиції щодо внесення змін до Порядку № 684, відображено 

у порівняльній таблиці, наведеній у Додатку А. 
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Що ж стосується автоматизованого аналізу та оцінки ризиків, якому 

віддається перевага відповідно до міжнародних стандартів та національного 

законодавства, то як уже зазначалось раніше, таким інструментом в 

Держмитслужбі сьогодні є автоматизована система управління ризиками, 

основним елементом якої є електронний профіль ризику. 

Алгоритм розробки, впровадження та здійснення контролю ефективності 

профілів ризику визначається розділом ІІ Порядку № 684.  

Так, Порядком № 684 визначено, що електронні профілі ризику 

розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування 

системи управління ризиками Держмитслужби та застосовуються у всіх 

митницях (митних постах) Держмитслужби, якщо інше не визначено самим 

профілем ризику.  

Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування 

можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням 

системи управління ризиками) або електронними (автоматизований або 

комбінований контроль із застосуванням системи управління ризиками). 

Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів 

ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення профілю ризику 

під час його застосування) та рамкові (передбачають наповнення профілю 

ризику під час його застосування) профілі ризику. Для забезпечення 

можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, 

моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу 

заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі 

ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, 

визначених за результатами застосування таких профілів ризику.  

Електронний профіль ризику формується у вигляді паспорта профіля 

ризику і програмного коду профіля ризику. Зміст паспорта профіля ризику 

призначений для використання виключно митними органами і є документом 

для службового користування. Паспорт профіля ризику зберігається протягом 

строку дії профіля ризику, але не менше 3 років після припинення його дії. 
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На підставі інформації про результати застосування профіля ризику, а 

також інших даних, пов‟язаних з дією профіля ризику, здійснюється контроль 

його ефективності. Відповідальний за контроль ефективності профіля ризику 

підрозділ та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у 

паспорті профіля ризику. Загальний контроль ефективності профілів ризику, в 

тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений 

зазначеним у паспорті профіля ризику відповідальним підрозділом, здійснює 

центральний підрозділ з питань координації застосування системи управління 

ризиками.  

До контролю ефективності профіля ризику за ініціативи підрозділу, 

відповідального за контроль ефективності профіля ризику, або центрального 

підрозділу з питань координації застосування системи управління ризиками 

можуть також залучатись інші заінтересовані митні органи (їх структурні 

підрозділи). [86] 

Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, 

змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймається 

Експертною комісією із застосування системи управління ризиками, яка 

утворюється Держмитслужбою. Варто зазначити, що наразі підготовка проектів 

профілів ризику, їх тестування, розгляд на засіданні Експертної комісії, 

прийняття рішень щодо їх затвердження, внесення змін, скасування, а також 

реалізація відповідних рішень здійснюється із використанням ручного аналізу 

інформації та паперового документообігу.  

Такий стан справ унеможливлює оперативний пошук інформації щодо 

профілів ризику, ускладнює аналіз ефективності їх застосування та не 

відповідає вимогам сучасності. Зважаючи на зазначене, доцільним є розробка та 

реалізація відповідного ІТ-рішення щодо ведення електронного реєстру 

профілів ризику, реалізації можливості погодження проектів профілів ризику 

членами Експертної комісії із застосування системи управління ризиками із 

використанням кваліфікованих електронних підписів, а також використання 

сучасних технологій для відстеження роботи як окремих профілів ризику, так і 
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системи управління ризиками в цілому. Можливість реалізації зазначеного ІТ-

рішення ми розглянемо у наступному підрозділі, але вже тут варто підкреслити, 

що важливим аспектом реалізації цієї ініціативи є внесення відповідних змін до 

законодавства. 

З урахуванням зазначеного, доцільно внести зміни до Порядку № 684. 

Так, пункт 9 розділу І Порядку пропонується доповнити положеннями щодо 

можливості прийняття рішень Експертною комісією із застосування системи 

управління ризиками не лише під час засідань, а й шляхом застосування 

інформаційних технологій із використанням членами такої комісії 

кваліфікованих електронних підписів. При цьому пропонується визначити, що 

рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання, який у 

випадку використання інформаційних технологій може формуватись 

автоматично із використанням відповідних інформаційно-телекомунікаційних 

систем. Також пропонується доповнити зазначений пункт положеннями, які 

передбачають, що у разі застосування Експертною комісією інформаційних 

технологій направлення інформації про прийняті рішення, у тому числі для їх 

програмної реалізації, може здійснюватись із використанням відповідних 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Додатково, для більш повного відображення інструментарію, який 

використовується в електронних профілях ризику, пропонується внормувати 

застосування в автоматизованій системі управління ризикам стандартних умов 

аналізу та ризик-правил. При цьому пропонується визначити, що стандартна 

умова аналізу – це сукупність індикаторів ризику, яка може застосовуватись у 

багатьох профілях ризику одночасно для опису окремої умови та/або 

алгоритму, а ризик-правило – це сукупність індикаторів ризику в окремому 

профілі ризику, у тому числі внесених шляхом доповнення до рамкового 

профілю ризику, яка визначає об‟єкт контролю та відповідний перелік митних 

формальностей. 

Зазначені пропозиції щодо внесення змін до Порядку № 684, також 

відображено у порівняльній таблиці, наведеній у Додатку А. 
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Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що розвиток 

нормативно-правової бази застосування системи управління ризиками в Україні 

значною мірою зумовлюється прийняттям міжнародними інституціями 

відповідних документів обов‟язкового і рекомендаційного характеру, які 

містять положення щодо вдосконалення та підвищення ефективності діяльності 

митних адміністрацій з урахуванням кращого міжнародного досвіду та 

практики здійснення вибіркового митного контролю.  

При цьому, наявна нормативно-правова база застосування системи 

управління ризиками в Україні в цілому відповідає підходам щодо організації 

процесу аналізу та оцінки ризиків, застосування інструментів з управління 

ризиками, порядку роботи посадових осіб митних органів під час здійснення 

вибіркового митного контролю, а також моніторингу вжитих заходів. Водночас, 

розробка належного організаційно-правового та методичного супроводу 

практичного впровадження в Україні зазначених положень в частині 

формування бази даних ризиків, вдосконалення інформаційної взаємодії між 

митними та правоохоронними органами, посилення ролі таргетингу в процесі 

управління ризиками, а також застосування сучасних ІТ-рішень для 

вдосконалення процесу профілювання митних ризиків, суттєво відстає.  

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу управління 

ризиками за зазначеними напрямами дозволить суттєво підвищити 

ефективність застосування механізмів управління ризиками та підвищити 

точність націлювання саме на ризикові зовнішньоекономічні операції та 

переміщення товарів через митний кордон України. 

Так, зокрема, пропонується внести ряд змін до Порядку здійснення 

аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління 

ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, щодо 

унормування положень вдосконалення процесів інформаційного забезпечення 

управління ризиками, впровадження нових ІТ-рішень, створення 
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автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління 

ризиками. 

Окрмі того, пропонується внести зміни до нормативно-правових актів, які 

регулюють порядок взаємодії митних та правоохоронних орагнів з метою 

формування механізму електронної взаємодії митних та правоохоронних 

органів з питань протидії порушенням митного законодавства, який 

спрямований не тільки на обмін профільною інформацією, але й на відстеження 

інформаційних запитів та результатів їх опрацювання при налагодженні 

оперативного зворотного зв‟язку. 

 

2.2. Організаційно-інформаційні особливості мінімізації ризиків при 

здійсненні митного контролю  

 

Впровадження механізмів управління ризиками ґрунтується на 

нормативно-правовій базі відповідної країни та визначається особливостями ІТ-

рішень, які застосовуються для забезпечення вибіркового митного контролю за 

результатами аналізу та оцінки ризиків.  

Система управління ризиками включає як автоматизовану складову – 

автоматизовану систему управління ризиками (АСУР), так і неавтоматизовану 

– самостійне визначення необхідності проведення додаткових митних 

формальностей посадовими особами митних органів, яке у тому числі може 

бути здійснене за результатами застосування АСУР. Так, наприклад, АСУР 

може сформувати лише інформаційне повідомлення з інформацією про 

можливі ризики порушення законодавства України з питань митної справи, а 

посадова особа підрозділу митного оформлення з урахуванням інформаційного 

повідомлення та за результатами перевірки поданих до митного оформлення 

документів може прийняти рішення щодо необхідності проведення митних 

формальностей на основі наявних даних.  

Бувають випадки, коли АСУР може бути не визначено необхідності 

проведення додаткових митних формальностей, проте, наприклад, посадова 
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особа у пункті пропуску помічає нервову поведінку водія та/або наявність 

слідів несанкціонованого доступу до вантажного відсіку транспортного засобу, 

у якому переміщуються товари, і у такому випадку не просто може, а 

зобов‟язана провести додаткові митні формальності для недопущення 

порушень законодавства України з питань митної справи. 

Таким чином, коли ми говоримо про особливості функціонування 

системи управління ризиками та відповідних механізмів, ми повинні говорити 

про наявність функціоналу як для автоматизованого визначення необхідності 

виконання додаткових митних формальностей, так і для фіксації додатково 

визначених посадовими особами митних органів форм митного контролю. 

Окрім того, додатково варто розглянути можливість здійснення таргетингу із 

використанням фунціоналу існуючих систем.  

Загальні положення щодо особливостей функціонування системи 

управління ризиками, у тому числі автоматизованої системи управління 

ризиками (АСУР), як зазначалось у попередньому розділі, регламентуються 

Порядком № 684. Відповідно до нього: 

автоматизована система управління ризиками (АСУР) – сукупність 

програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування 

системи управління ризиками (далі – СУР) під час митного контролю та/або 

митного оформлення товарів і транспортних засобів; 

модуль АСУР – одна з підсистем АСУР, що входить до складу модуля 

автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів 

(АСМО) або іншого програмно-інформаційного комплексу Держмитслужби 

(ПІК Держмитслужби) і забезпечує роботу АСУР під час митного контролю 

товарів і транспортних засобів. [86] 

За результатами застосування системи управління ризиками, у тому числі 

АСУР, відповідно до вимог Порядку № 684, у кожному конкретному випадку 

здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів формується 

перелік митних формальностей, який підлягає виконанню. [86] При цьому 

відбувається процес аналізу та оцінки ризиків як і з використанням 
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автоматизованої систем управління ризиками (АСУР), так і з залученням 

посадових осіб митних органів відповідно до частини першої статті 320 

Митного кодексу України. [60] 

Сформований АСУР перелік митних формальностей може бути уточнено 

або доповнено посадовими особами митниць (митних постів) безпосередньо в 

процесі митного контролю товарів, транспортних засобів, або тагетером (Рис. 

2.2). Варто нагадати, що уточнення переліку митних формальностей тергетером 

після прийняття митної декларації до оформлення набуває особливої 

актуальності в контексті запровадження загальних декларацій прибуття та 

декларацій окремих типів у зв‟язку із запровадження в Україні національної 

електронної транзитної системи. 

 

 

 

Рис. 2.2. – Узагальнений алгоритм формування переліку митних формальностей 

за результатами застосування системи управління ризиками 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  

 

Система управління ризиками, яка використовується під час митного 

контролю в Україні, почала впроваджуватись в роботу митних органів з 
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2005 року. З 2006 року в автоматизованій системі митного оформлення 

«Інспектор» (АСМО) застосовується модуль автоматизованої системи 

управління ризиками (АСУР), який забезпечує здійснення автоматизованого 

аналізу та оцінки ризиків в режимі реального часу при оформленні митних 

декларацій.  

Модулі АСУР у наземних пунктах пропуску запроваджено в АСМО у 

2012-2013 роках. Так, у 2012 році згідно наказу Державної митної служби 

України від 28.11.2012 № 683 «Про експлуатацію модуля АСАУР в пунктах 

пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення» було 

введено в експлуатацію модуль АСАУР в пунктах пропуску через державний 

кордон для автомобільного сполучення, що входить до модуля «Журнал пункту 

пропуску» АСМО [71]. У 2013 році відповідно до наказу Державної митної 

служби України від 21.01.2013 № 20 «Про експлуатацію модуля АСАУР в 

пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення 

(«Пасажирський пункт пропуску»)» було введено в експлуатацію модуль 

АСАУР в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення («Пасажирський пункт пропуску») [72].  

Основним інструментом, за допомогою якого здійснюється практична 

реалізація заходів управління ризиками під час митного контролю, є 

профілювання ризиків, яке полягає у розробці профілів ризику і їх застосуванні 

під час митного контролю як складових АСУР.  

Наразі в модулях АСУР застосовується близько 100 профілів ризику, 

більшість з яких стосується напряму достовірності декларування (більше 60 % 

від кількості усіх діючих профілів ризику). Водночас, найбільша кількість 

комбінацій індикаторів ризику, які застосовуються в АСУР стосується напряму 

контролю правильності визначення митної вартості. 

Водночас слід зазначити, що кількість профілів ризику є досить умовною 

величиною. Одні профілі стосуються дуже вузького питання і поширюються 

лише на один-два товари, а деякі – охоплюють цілий напрямок контролю, 

область ризику і містять значення індикаторів за тисячами товарів. [41] 
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За результатами застосування системи управління ризиками відповідно 

до Порядку № 684, у кожному конкретному випадку визначаються рівень 

ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які 

підлягають виконанню митними органами під час митного контролю, а саме: 

низький рівень, при якому за результатами застосування системи 

управління ризиками не встановлюється необхідність здійснення митних 

формальностей; 

середній рівень, при якому встановлюється необхідність здійснення 

митних формальностей, не пов‟язаних з митним оглядом (переоглядом) товарів 

і транспортних засобів; 

високий рівень, при якому встановлюється необхідність проведення 

митних формальностей, які, зокрема, передбачають здійснення митного огляду 

(переогляду) товарів і транспортних засобів. 

За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР може 

здійснюватися інформування посадової особи митниці (митного поста) 

Держмитслужби для подальшого прийняття рішення щодо необхідності 

проведення митних формальностей, що відповідають одному з вищезазначених 

рівнів ризику. [86] 

При цьому, в АСМО програмно реалізовано присвоєння кожному рівню 

ризику відповідного кольору згідно схеми на Рис. 2.3. 

Застосування модулів АСУР при оформленні митних декларацій та у 

автомобільних пунктах пропуску дозволяє щомісячно забезпечувати 

автоматизовану оцінку ризиків за близько 200 тис. митних декларацій, 290 тис. 

переміщень комерційних та 1,26 млн. переміщень пасажирських транспортних 

засобів у автомобільних пунктах пропуску. [41]  

Як зазначалось вище, принцип застосування системи управління 

ризиками передбачає здійснення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків по 

кожній митній декларації або переміщенню в пунктах пропуску. За 

результатами автоматизованого аналізу та оцінки ризиків відповідним модулем 

АСУР формується перелік митних формальностей, рекомендованих до 
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виконання посадовою особою, яка здійснює митний контроль товарів, 

транспортних засобів. При цьому згенеровані АСУР митні формальності в 

окремих випадках можуть не виконуватись, що передбачає прийняття 

відповідного рішення та детальну фіксацію обґрунтувань в АСМО. 

 

 

Рис. 2.3. – Візуалізація рівнів ризику в АСМО залежно від переліку митних 

формальностей із використанням кольорової гами світлофора 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  

 

Окрім того, системою управління ризиками передбачена можливість 

ініціювання проведення додаткових митних формальностей посадовою особою 

митного органу із використанням інших інструментів управління ризиками 

(індикатори ризиків, методичні рекомендації, орієнтування тощо). Інформація 

про ініційовані посадовою особою митні формальності також фіксується в 

АСМО із наведенням детальних пояснень причин необхідності проведення 

визначених посадовою особою митних формальностей. З метою забезпечення 

повноти збереження інформації щодо форм та обсягів митного контролю, а 

також можливості проведення подальшого аналізу відповідної інформації для 

оцінки застосування системи управління ризиками, в тому числі АСУР, 
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Порядком № 684, а також частиною третьою статті 363 Митного кодексу 

України, передбачена фіксація за допомогою АСМО або іншого ПІК 

Держмитслужби усіх митних формальностей, виконаних під час здійснення 

митного контролю товарів і транспортних засобів, а також внесення інформації 

про результати виконання митних формальностей (зворотна інформація про 

застосування системи управління ризиками). Саме із використанням зворотної 

інформації можливою є оцінка ефективності та результативності застосування 

системи управління ризиками, у тому числі АСУР. 

Зважаючи на важливість автоматизованого аналізу та оцінки ризиків, 

доцільним є більш детальний розгляд принципів та механізмів функціонування 

АСУР. 

Так, процес формування переліку митних формальностей із 

застосуванням АСУР здійснюється в два основні етапи:  

1) оцінка ризику за кожним профілем ризику; 

2) визначення переліку митних формальностей в цілому за митною 

декларацією. 

На першому етапі для кожного профіля ризику визначається ступінь 

ризику (під ступенем ризику тут розуміється числове значення у визначених 

межах, яке показує імовірність порушення законодавства України з питань 

митної справи у кожному конкретному випадку та, відповідно, передбачає 

здійснення адекватних йому заходів реагування). Це число визначається по-

різному в кожному профілі ризику, залежно від його особливостей. Зокрема, 

ступінь ризику залежить від комбінації індикаторів, які спрацювали, та їх 

значень. При оцінці значень індикаторів, за доцільності, застосовуються 

елементи нечіткої логіки. Наприклад, у випадку перевірки вагових показників 

товару ступінь ризику може залежати від того, наскільки сильно відрізняється 

задекларована вага одиниці товару від значення індикатора ризику. 

Додатково, АСУР застосовуються елементи випадкового відбору, які 

можуть бути передбачені як окремими профілями ризику, так і функціонувати 

як самостійний механізм (Рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. – Алгоритм формування переліку митних формальностей із 

застосуванням АСУР 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  

 

Ще однією особливістю АСУР є те, що вона дозволяє враховувати при 

оцінці ризику попередню поведінку суб‟єкта ЗЕД. У базі даних митного органу 

(в окремих випадках – централізовано – в центральній базі даних) 

накопичується інформація по так званих позитивній та негативній історії. 

Використання в системі таких елементів, як позитивна та негативна історія, 

дозволяють із часом автоматично коригувати оцінку ризику залежно від 

результатів попередніх спрацювань системи, при цьому під спрацюванням 

системи слід розуміти випадок, коли за результатами оцінки ризику за митною 

декларацією системою було сформовано рекомендації з виконання митних 

формальностей щодо застосування окремих форм митного контролю та 

визначено відповідні обсяги такого контролю. Таким чином, схема оцінки 

ступеня ризику за кожним профілем ризику складається з таких елементів, як 

ступінь ризику за результатами перевірки декларації за допомогою індикаторів 

ризику, позитивна та негативна історії (Рис. 2.5). 

Окрім того, у 2020 році в АСУР було імплементовано окремий алгоритм 

оцінки суб‟єктів господарювання на предмет добропорядності, який дозволяє в 

автоматичному режимі зменшувати частоту спрацювання окремих митних 
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формальностей, зокрема митного огляду, по суб‟єктах господарювання, які 

відповідають визначеним критеріям, так звані суб‟єктоорієнтовані критерії. 

 

 

 

Рис. 2.5. – Схема оцінки ризику за кожним профілем ризику АСУР 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  

 

Застосування в АСУР суб‟єктоорієнтованих критеріїв регламентується 

розділом X Порядку № 684. Так, зазначеним розділом визначається, що з метою 

зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю в 

режимі он-лайн здійснюється автоматизований розподіл суб‟єктів 

господарювання залежно від їхніх характеристик. При цьому, автоматизований 

розподіл суб‟єктів господарювання здійснюється за результатами перевірки на 

відповідність встановленим критеріям із використанням інформаційних 

технологій, зокрема АСУР.  

Для цього використовується митна, податкова та інша інформація, наявна 

в базах даних Держмитслужби. Для суб‟єктів господарювання залежно від їх 

відповідності визначеним критеріям та їх значенням застосовуються 

коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення 

митного огляду та/або додаткової перевірки документів. Суб‟єкти 

господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям 

автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення 

митного контролю товарів, транспортних засобів. Водночас, результати 
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автоматизованого розподілу суб‟єктів господарювання не виключають 

можливості випадкового відбору та/або таргетингу. [86]  

Відповідно до листа Департаменту таргетингу та профілювання митних 

ризиків від 21.02.2020 № 24-05/103 перелік критеріїв, за якими здійснюється 

автоматизований розподіл суб‟єктів господарювання залежно від їхніх 

характеристик, з метою врахування під час спрацювання АСУР 

Держмитслужби, включає: 

1. Відомості про керівний склад підприємства. 

2. Термін перебування на обліку в митницях. 

3. Розмір статутного капіталу. 

4. Кількість працюючих. 

5. Основний КВЕД (Основний вид діяльності). 

6. Категорія платника податків. 

7. Стан платника податків. 

8. Сума сплачених митних платежів за 365 днів. 

9. Сума роялті та інших ліцензійних платежів за минулий 

календарний рік. [125] 

Алгоритм застосування суб‟єктоорієнтованих критеріїв в АСУР 

зображено на Рис. 2.6. 

Після отримання суб‟єктами господарювання статусу авторизованого 

економічного оператора відповідно до вимог Митного кодексу України 

аналогічний алгоритм застосовуватиметься і для них. 

Після перевірки усіх профілів ризику, визначення митних формальностей 

за кожним профілем згідно з алгоритмами, представленими на рисунках 2.4-2.6, 

здійснюється завершальний етап – формування АСУР остаточного переліку 

митних формальностей за митною декларацією або переміщенням у пункті 

пропуску з відповідними коментарями для посадової особи підрозділу митного 

оформлення. 
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Рис. 2.6. – Алгоритм застосування суб‟єктоорієнтованих критеріїв в АСУР  

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  

 

Описані алгоритми перевірки інформації, що використовується в Україні, 

є досить унікальними, в першу чергу, в частині використання таких елементів, 

як позитивна та негативна історія, що дозволяють з часом автоматично 

коригувати результати оцінки ризику за допомогою АСУР. Підхід щодо 

двоетапної перевірки митних декларацій – спочатку за профілем ризику, потім 

шляхом узагальнення результатів такої перевірки – дозволяє з одного боку 

формувати перелік митних формальностей, адекватний ступеню та характеру 

оцінених ризиків, з іншого – оптимізувати структуру вказівок, що доводяться 

до посадової особи підрозділу митного оформлення. 

Окрім модулів АСУР, до яких вносяться відповідні електронні профілі 

ризику, для цілей аналізу та оцінки ризиків посадовими особами митних 

органів можуть також використовуватись і інші інструменти управління 

ризиками. Відповідно до пункту 4 розділу VII Порядку № 684, посадові особи 

митниці (митного поста) Держмитслужби, які здійснюють митний контроль у 

конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних 

засобів, в обов‟язковому порядку переглядають сформований за допомогою 

інформаційних технологій перелік митних формальностей за результатами 
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застосування системи управління ризиками та доповнюють/коригують такий 

перелік митних формальностей за результатами проведення комбінованого 

та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління 

ризиками шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у 

тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів 

(їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного 

контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, 

транспортних засобів. [86] 

З метою організації роботи з різними інструментами управління ризиками 

в АСМО реалізовано ряд ІТ-рішень, які направлені на спрощення постановки 

на контроль ризикових зовнішньоекономічних операцій або переміщень через 

кордон. Так, з метою належної організації оперативного інформування митниць 

щодо можливих фактів протиправного переміщення товарів, транспортних 

засобів через митний кордон України та вжиття заходів, направлених на 

запобігання, виявлення та/або припинення протиправних діянь у сфері 

державної митної справи, недотримання вимог законодавства, в АСМО 

функціонує модуль «Орієнтування». Модуль «Орієнтування» АСМО дозволяє в 

автоматичному режимі виявляти об‟єкти, що потребують посилення митного 

контролю з урахуванням оперативної інформації, в тому числі отриманої від 

правоохоронних органів. Так, орієнтування може бути внесено по окремому 

учаснику ЗЕД, фізичній особі, транспортному засобу, контейнеру або 

документу.  

Орієнтування, внесені до системи, спрацьовують через інтерфейс 

відповідного модуля АСУР, що робить зручним процес відстеження 

зовнішньоекономічних операцій, що підпадали під індикатори ризику, 

зазначені в орієнтуванні, дозволяє фіксувати митні формальності, що 

виконувались у зв‟язку з опрацюванням орієнтування, та результати 
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проведеного митного контролю. Алгоритм спрацювання орієнтувань через 

модуль АСУР зображено на Рис. 2.7. 

Відповідно до розділу IV Порядку № 684, у випадках, коли розробка 

окремих профілів ризику є недоцільною, зокрема, якщо індикатори ризику не 

можуть бути використані автоматизовано, формуються переліки індикаторів 

ризику. [86] Такі переліки індикаторів ризику застосовуються митницями з 

2013 року. У 2020 році існуючі до цього переліки індикаторів ризику було 

уніфіковано у один перелік індикаторів ризику, які можуть використовуватись 

посадовими особами митних органів для обрання форм та обсягів митного 

контролю на підставі результатів застосування системи управління ризиками. 

Оновлена редакція переліку індикаторів ризику була схвалена на засіданні 

Експертної комісії із застосування системи управління ризиками 

Держмитслужби 02.06.2020 та доведена до митниць для використання листом 

Держмитслужби від 16.06.2020 № 24/24-03/55. [41] 

 

 

Рис. 2.7. – Алгоритм спрацювання орієнтувань, внесених до модуля 

«Орієнтування», через модуль АСУР 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86]  
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При розробці переліків індикаторів ризику враховано рекомендації 

Всесвітньої митної організації, викладені у Компендіумі з управління ризиками, 

а також відсутність модулів АСУР для застосування в усіх (крім 

автомобільних) пунктах пропуску. Зважаючи на викладене оновлена редакція 

переліку індикаторів ризику передбачає досить велику кількість можливих 

індикаторів ризику (більше 130), що включають: 

- характеристики документів (наприклад, наявність в документах 

виправлень, підчищень, видимих змін, орфографічних та/або стилістичних 

помилок, особливо у назвах компаній, відсутність номеру та/або дати на 

комерційних документах тощо); 

- характеристики компаній, що беруть участь у зовнішньоекономічній 

операції (наприклад, зазначення неповної або неіснуючої адреси, здійснення 

першої зовнішньоекономічної операції, новий/нехарактерний тип товару для 

компанії, незвичний вид або маршрут транспортування товарів тощо); 

- характеристики товарів (наприклад, суперечність відомостей щодо 

опису товару у різних документах, нечіткі дані про пункт 

призначення/відправлення, незвичне пакування товарів, нехарактерна для 

товару вага за одиницю, незвична різниця між вагою брутто і вагою нетто 

товарів, що перевозяться в одному автотранспортному засобі, вагоні чи 

контейнері тощо); 

- характеристики операції (наприклад, не зазначений спосіб розрахунку 

по зовнішньоекономічній операції, контракт укладено лише на українській або 

російській мовах, хоча стороною контракту є компанія-нерезидент, для якої 

використання української/російської мови нетипове (компанія з Європи, Азії 

тощо), заявлення однотипних товарів різними громадянами нібито для 

особистих, сімейних чи інших потреб, не пов‟язаних зі здійсненням 

підприємницької діяльності, при одночасному переміщенні ними у напряму 

в‟їзду на митну територію України, відсутність попередньої інформації про 

товари від митних органів інших країн при переміщенні товарів з країн (в тому 
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числі транзитом), з якими Україна здійснює обмін попередньою митною 

інформацією тощо); 

- індикатори ризику при переміщенні товарів у міжнародних поштових 

та експрес-відправленнях (неповний опис товарів, невідповідність відомостей 

щодо вартості відомостям про опис, вагу товарів тощо). 

Варто зазначити, що частина з індикаторів ризику та/або їх комбінації, 

зазначених у переліку індикаторів ризику, автоматизовані та застосовуються в 

АСУР як окремі профілі ризику або їх частини, разом з тим, зважаючи на 

застосування елементів випадкового відбору в рамках окремих профілів ризику 

АСУР у зв‟язку із незначним ризиком можливих порушень митного 

законодавства, а також відсутності програмного забезпечення для застосування 

під час митного контролю, в тому числі здійснення автоматизованого аналізу та 

оцінки ризиків із застосуванням АСУР, в усіх різновидах пунктів пропуску, 

було прийнято рішення щодо включення найбільш поширених індикаторів 

ризику до відповідного переліку. Застосування переліку індикаторів ризику не 

передбачає необхідності проведення перевірки абсолютно усіх індикаторів по 

кожній зовнішньоекономічній операції, водночас дозволяє митнику у разі 

наявності обґрунтованих підстав вважати, що можливо має місце порушення 

митного законодавства, ініціювати проведення необхідних митних 

формальностей. 

Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць за 

окремими напрямами контролю є самостійними розпорядчими документами та 

застосовуються посадовими особами митниць при здійсненні відповідних видів 

контролю. Відповідно до розділу V Порядку № 684, методичні рекомендації 

можуть розроблятись та затверджуватись зокрема, за напрямами контролю: 

- правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

- правильності визначення країни походження товарів; 

- правильності визначення митної вартості товарів; 
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- дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів 

нетарифного регулювання, заборон та/або обмежень щодо переміщення через 

митний кордон України; 

- дотримання законодавства з питань захисту прав інтелектуальної 

власності; 

- достовірності декларування. [86] 

В рамках розширення функціоналу для цілей аналізу та оцінки ризиків, а 

також з метою забезпечення можливості оперативного внесення інформації до 

АСУР в АСМО також було реалізовано ряд відповідних ІТ-рішень. Так, в 

АСМО було створено модуль «Конструктор профілів ризику», який дозволяє 

структурному підрозділу Держмитслужби з питань координації застосування 

системи управління ризиками оперативно та самостійно вносити доповнення до 

відповідного профіля ризику з метою недопущення порушень законодавства 

України з питань митної справи. Запровадження цього модуля дозволило 

частково зняти навантаження зі структурного підрозділу з питань ІТ 

Держмитслужби в частині внесення до АСУР простих та, зазвичай, типових 

алгоритмів автоматизованої перевірки митних декларацій та переміщень у 

пунктах пропуску. Алгоритм застосування модуля «Конструктор профілів 

ризику» схожий із алгоритмом застосування модуля «Орієнтування», 

зображеним на Рис. 2.7, за винятком того, що спрацювання орієнтування 

передбачає генерування інформаційного повідомлення, в той час як 

спрацювання доповнення, внесеного через модуль «Конструктор профілів 

ризику», генерує конкретні митні формальності, які підлягають виконанню. [41] 

Ще одним модулем АСМО, який використовується в рамках АСУР, є 

модуль «Попередні ВМД». Зазначений модуль дозволяє переглядати усі подані 

до митного оформлення митні декларації на предмет їх ризикованості і, у разі 

необхідності, визначати необхідність проведення додаткових митних 

формальностей при фактичному переміщенні товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України або при здійсненні 

митного контролю у митниці призначення шляхом додання так званого 
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«зауваження» до попередньої митної декларації. Зауваження передбачає 

внесення інформації щодо підстав додання митних формальностей, визначення 

відповідного переліку митних формальностей та повідомлення до них. [41] 

Алгоритм застосування модуля «Попередні ВМД» зображена на Рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.8. – Алгоритм спрацювання зауважень, внесених до модуля «Попередні 

ВМД», через модуль АСУР 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86] 

 

За результатами застосування усіх перелічених вище інструментів в 

рамках системи управління ризиками відповідно до Митного кодексу України 

та Порядку № 684, а також з урахуванням наявного функціоналу АСМО, 

формується перелік митних формальностей, який підлягає виконанню у 

кожному конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів 

через митний кордон України. Перелік митних формальностей відповідно до 

розділу VII Порядку містить відомості про: 

1) назву митної формальності; 

2) підрозділ/посадову особу – ініціатора включення митної формальності 

до переліку, прізвище, ініціали посадової особи, яка безпосередньо доповнила 

перелік; 
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3) підстави включення митної формальності до переліку; 

4) вид митної формальності; 

5) повідомлення до митної формальності. 

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 вносяться, якщо митну 

формальність додано за результатами проведення комбінованого та/або 

неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками 

шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, 

орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому 

числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх 

копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного 

контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, 

транспортних засобів.  

За результатами виконання митних формальностей посадова особа 

митниці вносить за допомогою АСМО до бази даних митниці Держмитслужби 

такі відомості: 

1) результат виконання митної формальності; 

2) дата фактичного виконання митної формальності або дата прийняття 

рішення про її невиконання; 

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили митну формальність, 

або посадової особи, яка прийняла рішення про її невиконання; 

4) додаткова інформація про результати виконання митної формальності, 

яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (детальніше описати 

результат, вказати на проблемні питання при застосуванні митної формальності 

тощо), – вказується за потреби. Внесення додаткової інформації є обов‟язковим, 

якщо: 

прийнято рішення про невиконання митної формальності (у такому разі 

необхідно зазначити відповідне вичерпне обґрунтування); 

за результатами виконання митної формальності виявлено 

невідповідності/розбіжності/правопорушення (у такому разі необхідно 
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зазначити детальну інформацію про суть виявлених невідповідностей/ 

розбіжностей/правопорушень); 

5) реквізити документів, що підтверджують виконання митної 

формальності, – у разі якщо такі документи складено за результатами 

виконання митної формальності (акт про проведення огляду, прийняте 

митницею Держмитслужби рішення про коригування митної вартості товару 

тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 митної декларації, а саме: 

назва документа; 

дата та номер документа; 

додаткова інформація про документ, яку посадова особа вважає за 

доцільне зазначити (уточнена назва документа, дані про його видавця тощо), 

вказується за потреби. [86] 

Внесена на рівні митниці Держмитслужби інформація про результати 

виконання митних формальностей у встановленому порядку передається до 

центральної бази даних Держмитслужби та у подальшому використовується 

для цілей моніторингу застосування системи управління ризиками, особливості 

здійснення кого ми розглянемо у наступному підрозділі. 

Загалом наявне організаційно-інформаційне забезпечення управління 

ризиками, що застосовується з метою визначення форм та обсягів митного 

контролю, є досить гнучким та дозволяє забезпечувати проведення вибіркового 

митного контролю. Проте відсутність дієвих механізмів інформаційної 

взаємодії як всередині організації, так і ззовні, досить розпливчатий розподіл 

функцій і сфер відповідальності між рівнями організаційної структури митної 

служби створює суттєві перешкоди для повноцінної реалізації потенціалу цієї 

державно-управлінської діяльності. 

Разом з тим, стримуючим фактором подальшого розвитку та 

вдосконалення організаційно-інформаційного забезпечення мінімізації ризиків 

при здійсненні митного контролю є, зокрема, неузгодженість окремих митних 

процедур між собою (наприклад, незважаючи на закріплення у статті 320 

Митного кодексу України проведення вибіркового митного контролю [60], 
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Порядком виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 30.05.2012 № 631, передбачено здійснення стовідсоткової 

перевірки документів на предмет дотримання митного законодавства шляхом 

контролю правильності класифікації товарів, визначення країни походження 

товарів, дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів 

нетарифного регулювання, визначення митної вартості товарів і т.д. по кожній 

зовнішньоекономічній операції незалежно від результатів застосування системи 

управління ризиками) [83], відсутність програмного забезпечення для 

використання під час митного контролю на всіх етапах руху товарів, зокрема у 

різних видах пунктів пропуску, що унеможливлює проведення 

автоматизованого аналізу та оцінки ризиків із застосуванням АСУР, 

недостатність фунціоналу програмно-інформаційних комплексів 

Держмитслужби в частині інформаційного забезпечення процесу управління 

ризиками тощо. 

Зважаючи на зазначене, необхідною є послідовна трансформація 

механізмів управління ризиками на основі подальшого розвитку та 

вдосконалення ІТ-рішень та організаційних процедур для підвищення точності 

виявлення високоризикових зовнішньоекономічних операцій з одночасним 

прискоренням митного контролю операцій, що здійснюються сумлінними 

суб‟єктами господарювання, включаючи АЕО та представників так званого 

«білого сектору» економіки. 

 

2.3. Моніторинг управління митними ризиками 

 

Застосування механізмів управління ризиками передбачає не лише 

розробку та застосування заходів, направлених на мінімізацію ризиків, а й 

запровадження інструментів її моніторингу, які дозволяють визначити 

ефективність вжитих заходів з управління ризиками з метою коригування, за 
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потреби, роботи системи. Так, Компендіум з управління митними ризиками 

Всесвітньої митної організації із посиланням на стандарт ISO 31000:2009 

«Управління ризиками – Принципи та рекомендації» визначає цикл процесу 

управління ризиками (Рис. 2.9). [143] 

 

 

Рис. 2.9. – Процес управління ризиками 

Джерело: [143] 

 

Необхідність здійснення моніторингу застосування системи управління 

ризиками визначена також національним законодавством з питань митної 

справи. Так, відповідно до частини першої статті 363 Митного кодексу України 

одним із напрямів діяльності митних органів з оцінки та управління ризиками 

полягає у аналізі результатів та коригуванні вжитих заходів з управління 

ризиками. При цьому такі заходи включають:  

1. здійснення контролю за практичною реалізацією заходів; 

2. збір, оброблення та аналіз інформації про результати вжитих заходів з 

метою їх коригування та вдосконалення системи управління ризиками. [60] 

Порядком № 684, визначено, що аналіз, виявлення та оцінка ризиків, 

розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками, аналіз 
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результатів та коригування вжитих заходів здійснюються митними органами (їх 

структурними підрозділами) в межах компетенції. [86] 

Як уже зазначалось раніше, згідно із наказом Міністерства фінансів 

України від 08.04.2019 № 146, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

07 травня 2019 року за № 472/33443, до Порядку № 684 було внесено ряд змін, 

направлених на покращення можливості здійснення моніторингу застосування 

системи управління ризиками в цілому та підвищення точності оцінки роботи 

окремих профілів ризику зокрема. Так, паспорт електронного профіля ризику 

було доповнено необхідністю визначення при його затвердженні та/або 

перегляді очікуваних показників результативності застосування відповідного 

профіля ризику. Окрім того, розділ ІІ зазначеного Порядку № 684 було 

доповнено положеннями щодо можливості призупинення роботи електронного 

профіля ризику у разі встановлення за результатами контролю застосування 

системи управління ризиками низької результативності окремого профілю 

ризику. У разі призупинення роботи електронного профіля ризику через низьку 

результативність, якщо такий профіль ризику розроблявся за ініціативою 

іншого підрозділу Держмитслужби, інформація про це невідкладно доводиться 

до такого підрозділу з метою вжиття ним заходів щодо перегляду значень 

окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику та/або вжиття 

інших заходів, спрямованих на підвищення результативності профіля ризику.  

У разі, якщо ініціатором розробки електронного профіля ризику протягом 

місяця не вжито заходів щодо перегляду значень окремих індикаторів ризику та 

інших параметрів профілю ризику та/або інших заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності профілю ризику, на черговому засіданні Експертної 

комісії із застосування системи управління ризиками виноситься питання про 

припинення дії такого профілю ризику. [75] 

Джерелом інформації для оцінки застосування як окремих профілів 

ризику, так і реалізації механізмів управління ризиками в цілому є зворотна 

інформація про результати їх застосування. Так, відповідно до пункту 1 розділу 

ІХ Порядку № 684 «Організація контролю застосування СУР» з метою 
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забезпечення повноти збереження інформації щодо форм та обсягів митного 

контролю посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби, визначена 

для здійснення митних формальностей, фіксує за допомогою автоматизованої 

системи митного оформлення або іншого програмно-інформаційного 

комплексу Держмитслужби у переліку митних формальностей за результатами 

застосування системи управління ризиками усі митні формальності, виконані 

під час здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних 

засобів, а також вносить інформацію про результати виконання відповідних 

митних формальностей. 

Абзацом четвертим частини третьої статті 363 Митного кодексу України 

також передбачено, що у разі якщо посадовою особою митного органу за 

результатами застосування системи управління ризиками прийнято рішення 

про необхідність проведення певної митної формальності щодо товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, інформація про прийняття 

такого рішення невідкладно вноситься такою посадовою особою до 

автоматизованої системи управління ризиками. [60] 

Таким чином, в базі даних зворотної інформації фіксується не лише 

інформація про згенеровані автоматизованою системою управління ризиками 

митні формальності та результати їх виконання, а й аналогічна інформація по 

митних формальностях, необхідність виконання яких визначалась самостійно 

посадовими особами митних органів відповідно до вимог законодавства. 

З урахуванням зазначеного вище структура зворотної інформації може 

бути зображена у вигляді схеми (Рис. 2.10). 

Додатково, окрім безпосередньої інформації про митні формальності та 

результати їх виконання, у процесі моніторингу управління митними ризиками 

використовується також інша інформація з різних баз даних митних органів 

(Рис. 2.11). Варто відмітити, що наведений перелік додаткових джерел 

інформації не є вичерпним та може розширюватись залежно від потреб.  

 



137 

 

 

Рис. 2.10. – Структура зворотної інформації про застосування системи 

управління ризиками 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86] 

 

Як зазначалось у попередньому підрозділі, на сьогодні в АСУР 

функціонує близько 100 різноманітних профілів ризику, ефективна робота яких, 

зокрема, залежить від підрозділів митних органів, які уповноважені на 

наповнення профілів ризику, відповідають за підтримку в актуальному стані 

електронних баз даних, які є джерелом інформації (значень окремих 

індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику), та/або які були 

ініціаторами розробки окремого профілю ризику. 

Так, окремі профілі ризику АСУР, як джерело інформації 

використовують інформаційні бази митних органів, у тому числі такі реєстри та 

програмно-інформаційні комплекси як: митний реєстр об‟єктів прав 

інтелектуальної власності; програмно-інформаційний комплекс «Провадження 

у справах про порушення митних правил»; рішення про зміну коду товару 

згідно УКТ ЗЕД; рішення про коригування митної вартості тощо. Як правило 

такі інформаційні бази даних адмініструються/ведуться різними структурними 
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підрозділами митних органів та різними посадовими особами таких органів. 

Тому для адекватної роботи профілів ризику, які використовують такі 

інформаційні джерела, важливим є підтримка їх в актуальному стані. 

Рис. 2.11. – Додаткові джерела інформації для оцінки управління ризиками 

Джерело: Сформовано автором на основі джерела [86] 

 

Окремо варто відмітити профілі ризику, які носять превентивний 

характер, направлений на забезпечення виконання митними органами 

безпекової функції. Правильність/ефективність роботи таких профілів ризику 

може бути встановлена виключно профільним підрозділом. Це стосується 

профілів ризику, направлених на протидію незаконному переміщенню 

наркотичних речовин, зброї, прекурсорів, товарів подвійного призначення 

тощо. Суспільна користь від роботи таких профілів ризику значно перевищує 

можливі витрати на необхідність проведення тих чи інших митних 

формальностей навіть якщо їх результативність буде складати один випадок на 

мільйон. 

Основними показниками, які використовуються для оцінки управління 

ризиками, є селективність, результативність та економічна ефективність. [41] 

Селективність – це частка відібраних із застосуванням системи 

управління ризиками митних декларацій або переміщень через митний кордон 
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України у пунктах пропуску від загальної кількості таких митних 

декларацій/переміщень для проведення додаткових митних формальностей. 

Результативність – це частка митних декларацій або переміщень через 

митний кордон України у пунктах пропуску, по яких за результатами 

виконання митних формальностей, визначених в результаті застосування 

системи управління ризиками, виявлено невідповідності, розбіжності та/або 

порушення, які, в тому числі, призвели до відмови у митному оформленні або 

пропуску через митний кордон України. 

Економічна ефективність – це сума додатково сплачених до бюджету 

митних платежів за результатами виконання митних формальностей, 

визначених в результаті застосування системи управління ризиками, у тому 

числі автоматизованої системи управління ризиками. 

Варто зазначити, що показники селективності та результативності можуть 

розраховуватись у розрізі системи управління ризиками, її автоматизованої 

складової – автоматизованої системи управління ризиками та/або окремого 

профіля ризику. Щодо економічної ефективності, то з урахуванням існування 

ряду профілів ризику, направлених в першу чергу на ризики безпеки, контроль 

дотримання нетарифного законодавства і т.д., здійснення його розрахунку в 

розрізі різних профілів не є репрезентативним. Тому розрахунок економічної 

ефективності доцільно здійснювати в цілому по автоматизованій системі 

управління ризиками та в розрізі митниць Держмитслужби.  

Узагальнена формула розрахунку селективності виглядає так: 

 

Sel = 
∑Опермф 

х 100 %, (2.1) 
∑Оперзаг 

 

де залежно від особливостей обчислення:  

Sel – селективність системи управління ризиками (автоматизованої 

системи управління ризиками, окремого профілю ризику); 
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∑Опермф – кількість митних декларацій або переміщень через митний 

кордон України у пунктах пропуску, по яких за результатами застосування 

системи управління ризиками (автоматизованої системи управління ризиками, 

окремого профілю ризику) було визначено необхідність проведення додаткових 

митних формальностей у звітному періоді; 

∑Оперзаг – загальна кількість митних декларацій, поданих до митного 

оформлення, або переміщень через митний кордон України у пунктах пропуску 

у звітному періоді. 

Розрахунок селективності зазвичай здійснюється у розрізі груп митних 

формальностей: інтрузивні митні формальності, які пов‟язані із фізичною 

перевіркою товарів та/або транспортних засобів (проведення митного огляду, 

застосування технічних засобів митного контролю, взяття проб (зразків) товарів 

для проведення досліджень (аналізу, експертизи), забезпечення ідентифікації 

товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки 

тощо), та митні формальності, пов‟язані із проведенням додаткової перевірки 

документів (перевірка поданих до митного контролю та/або витребування 

додаткових документів для цілей перевірки дотримання вимог митно-

тарифного та нетарифного законодавства).  

При цьому, селективність є досить специфічним показником, оскільки, 

дуже велике або дуже мале його значення не вказує на вищу або нижчу якість 

окремого профілю ризику або системи в цілому. Цей показник є важливим з 

точки зору попередньої оцінки доцільності застосування профіля ризику (при 

розробці профіля ризику, як правило, здійснюється попередній розрахунок його 

селективності, з урахуванням визначених індикаторів ризику та кількості 

митних декларацій або переміщень через кордон за попередній період; якщо 

селективність проекта профіля ризику не задовольняє вимоги, то 

переглядаються індикатори ризику з метою уточнення вибіркової здатності 

профіля) та контролю його роботи в процесі застосування (відстеження 

сплесків у роботі профіля, які, наприклад, можуть пов‟язані зі зміною окремих 

значень індикаторів ризику, перевищення очікуваної селективності профіля 
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ризику тощо). Під час застосування профіля ризику зміна селективності також 

може свідчити про зміни в структурі зовнішньоекономічних операцій, появу 

нових тенденцій тощо, і в будь-якому випадку використовується для 

визначення доцільності перегляду профіля ризику. 

Окрім того, показник селективності системи управління ризиками 

важливий з точки зору забезпечення належного балансу між спрощенням 

митних формальностей та забезпеченням належного контролю з боку митних 

органів за зовнішньоекономічними операціями. Так, зокрема, особлива увага 

приділяється частці митних декларацій, відібраних АСУР для проведення 

фізичної перевірки вантажів (митного огляду товарів, транспортних засобів). З 

урахуванням вивчення досвіду інших країн можливо стверджувати, що на 

момент здійснення митного контролю прийнятним є рівень селективності 

системи управління ризиками щодо проведення фізичної перевірки вантажів на 

рівні 5-7 % від загальної кількості митних декларацій. 

Інформація щодо селективності автоматизованої системи управління 

ризиками у 2019 році в розрізі основних митних режимів (імпорт, експорт і 

транзит) наведено нижче (Рис. 2.12). Варто відмітити, що зменшення 

селективності АСУР щодо генерування митних оглядів у 2019 році, зокрема, 

пов‟язане із запровадженням в АСУР у 2019 році окремого автоматизованого 

алгоритму щодо оцінки добропорядності суб‟єктів господарювання 

(суб‟єктоорієнтовані критерії). Цей алгоритм дозволив суттєво скоротити 

спрацювання системи при переміщенні товарів суб‟єктами господарювання, які 

відносяться до так званого «білого сектора» економіки.  

Як видно із наведених нижче діаграм, найвищий відсоток спрацювання 

автоматизованої системи управління ризиками спостерігається у митному 

режимі «Імпорт». Це цілком об‟єктивна ситуація з урахуванням того, що саме 

ввезення товарів на митну територію України несе найбільші ризики 

порушення національного законодавства з питань митної справи. Зважаючи на 

зазначене найбільша кількість профілів ризику АСУР (близько 70 %) також 

стосуються саме імпорту товарів в Україну. 
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Рис. 2.12. – Інформація щодо селективності автоматизованої системи 

управління ризиками у 2019 році в розрізі основних митних режимів (імпорт, 

експорт і транзит) 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 
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Динаміка генерування автоматизованою системою управління ризиками 

необхідності проведення митного огляду та необхідності проведення 

додаткової перевірки документів за 2017-2019 роки у митному режимі «Імпорт» 

наведена на Рис. 2.13. 

 

 

Рис. 2.13. – Динаміка визначення АСУР необхідності проведення 

додаткових митних формальностей по митних декларація в режимі «Імпорт»  

у 2017-2019 роках 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 

 

Варто відмітити, що зменшення селективності АСУР щодо генерування 

митних оглядів у 2019 році, зокрема, пов‟язане із запровадженням в АСУР у 

2019 році окремого автоматизованого алгоритму щодо оцінки добропорядності 

суб‟єктів господарювання (суб‟єктоорієнтовані критерії). Цей алгоритм 

дозволив суттєво скоротити спрацювання системи при переміщенні товарів 

суб‟єктами господарювання, які відносяться до так званого «білого сектора» 

економіки.  

Динаміка генерування автоматизованою системою управління ризиками 

необхідності проведення митного огляду та необхідності проведення 
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додаткової перевірки документів за 2017-2019 роки у митному режимі 

«Експорт» наведена на Рис. 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. – Динаміка визначення АСУР необхідності проведення додаткових 

митних формальностей по митних декларація в режимі «Експорт» у 2017-2019 

роках 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/)  

 

Динаміка генерування АСУР необхідності проведення додаткових 

митних формальностей у митному режимі «Експорт» протягом 2017-2019 років 

має тенденцію до зменшення як щодо необхідності проведення митних оглядів, 

так і щодо необхідності проведення додаткової перевірки документів. 

Варто зазначити, що селективність автоматизованої системи управління 

ризиками напряму впливає на умови ведення бізнесу, зокрема на часові та 

фінансові витрати суб‟єктів господарювання на здійснення 

зовнішньоекономічних операцій. 

Так, у Дослідженні, проведеному Інститутом економічних досліджень та 

політичних консультацій в рамках реалізації проєкту Підтримка Громадської 

Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансової підтримки 
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Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network, «П‟ята хвиля 

щорічного опитування українських експортерів та імпортерів. Спрощення 

процедур торгівлі в Україні: Реформа у митній сфері очима бізнесу» експерти 

дослідили витрати часу та коштів на митне оформлення.  

Відповідно до результатів дослідження загальні витрати на 1 імпортну 

операцію можуть становити в середньому 8 429 грн. Середні часові витрати на 

проходження 1 імпортної операції становлять 16 годин. Загальні витрати на 1 

експортну операцію можуть становити в середньому 4 186 грн, що у два рази 

менше, ніж при імпорті. Середні часові витрати на проходження 1 експортної 

операції становлять 8,9 годин, що так само майже в 2 рази менше ніж при 

імпорті. Так само як митне оформлення, митний огляд більш швидкий для 

експортерів ніж для імпортерів. При цьому митний огляд в середньому триває 

2,5 години. Цікавою особливістю є те, що тривалість митного огляду зростає зі 

зменшенням розміру підприємств (Рис. 2.15). Це пов‟язано із тим, що великі 

підприємства зазвичай уже мають тривалий досвід здійснення 

зовнішньоекономічних операцій та відповідну репутацію, в той час як мікро і 

малі підприємства часто є новоствореними і несуть більші ризики порушення 

законодавства України з питань митної справи. [101] 

 

Рис. 2.15. – Середня тривалість митного огляду залежно від розміру 

підприємства (год) 

Джерело: [101] 
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Таким чином, зменшення селективності АСУР та підвищення точності 

націлювання саме на ризикові зовнішньоекономічні операції або переміщення 

через митний кордон, у тому числі шляхом застосування таргетингу, має 

прямий вплив на зменшення часових та фінансових витрат суб‟єктів 

господарювання та, відповідно, забезпечує сприяння міжнародній торгівлі 

товарами. 

Зважаючи на те, що селективність розраховується як співвідношення до 

загальної кількості митних декларацій у відповідному митному режимі, варто 

відмітити, що протягом 2017-2019 років спостерігається позитивна динаміка 

збільшення обсягів «Імпорту» та «Експорту» як за загальною кількістю 

оформлених митних декларацій, так і за вагою товарів (Рис. 2.17 та 2.18). 

Зменшення при цьому селективності АСУР та підвищення результативності її 

застосування свідчить про позитивну динаміку розвитку механізмів управління 

ризиками. 

 

Рис. 2.17. – Кількість митних декларацій у митних режимах «Імпорт» та 

«Експорт» у 2017-2019 роках  

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 
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Рис. 2.18. – Вага нетто товарів, оформлених у митні режими «Імпорт» та 

«Експорт» у 2017-2019 роках, тонн 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 

 

Наступним показником, який характеризує чинну систему управління 

митними ризиками в Україні, є результативність. Як зазначалось вище, 

результативність – це частка митних декларацій або переміщень через митний 

кордон України у пунктах пропуску, по яких за результатами виконання 

митних формальностей, визначених в результаті застосування системи 

управління ризиками, виявлено невідповідності, розбіжності та/або порушення, 

які в тому числі призвели до відмови у митному оформленні або пропуску 

через митний кордон України. 

Узагальнена формула розрахунку результативності виглядає так: 

 

Res = 
∑Оперрез 

х 100 %, (2.2) 
∑Опермф 

 

де залежно від особливостей обчислення:  

Res – результативність системи управління ризиками (автоматизованої 

системи управління ризиками, окремого профілю ризику); 
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∑Оперрез – кількість митних декларацій або переміщень через митний 

кордон України у пунктах пропуску, по яких за результатами виконання 

митних формальностей, визначених в результаті застосування системи 

управління ризиками (автоматизованої системи управління ризиками, окремого 

профілю ризику), виявлено невідповідності, розбіжності та/або порушення, які 

в тому числі призвели до відмови у митному оформленні або пропуску через 

митний кордон України, у звітному періоді; 

∑Опермф – загальна кількість митних декларацій або переміщень через 

митний кордон України у пунктах пропуску, по яких за результатами 

застосування системи управління ризиками (автоматизованої системи 

управління ризиками, окремого профілю ризику) було визначено необхідність 

проведення додаткових митних формальностей у звітному періоді. 

Варто відмітити, що у кінці 2016 року Міністерством фінансів України 

було визначено Ключові показники ефективності (КПЕ) для Державної 

фіскальної служби України, які, у тому числі, включали показники за митним 

напрямом. Серед них – частка митних декларацій, по яких за результатами 

виконання митницями згенерованих АСУР митних формальностей було 

фактично виявлено розбіжності (результативність використання АСУР), яка у 

2017 році мала скласти не менше ніж 4 %. [67]. Показник результативності 

АСУР на рівні 4 % залишався актуальним також у 2018 та 2019 роках. 

Зважаючи на зазначене, а також з урахуванням наявних даних ми розглянемо 

результативність застосування саме автоматизованої системи управління 

ризиками. Динаміка результативності АСУР у 2017-2019 роках зображена на 

Рис. 2.19. 

Як видно з діаграми, динаміки результативності АСУР у 2017-2019 роках 

показник збільшувався щорічно орієнтовно у 2 рази. Така динаміка була 

досягнута в першу чергу за рахунок покращення якості внесення інформації 

про результати виконання митних формальностей посадовими особами 

митниць на місцях, а також завдяки вдосконалення діючих профілів ризику 

АСУР. 
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Варто зазначити, що показники селективності та результативності є тими 

показниками, які можуть бути автоматизовано розраховані на основі зворотної 

інформації у відомчих базах даних Держмитслужби.  

 

 

Рис. 2.19. – Динаміка результативності АСУР у 2017-2019 роках 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/)  

 

Водночас, автоматизований моніторинг застосування системи управління 

ризиками на основі зворотної інформації має ряд обмежень, які не дозволяють 

повноцінно оцінити як роботу окремих профілів ризику, так і системи в цілому. 

Серед таких обмежень: 

особливості генерування митних формальностей різними профілями 

ризику. Наприклад, якщо за однією митною декларацією спрацювали декілька 

профілів ризику, які генерують однакові митні формальності, то у переліку 

митних формальностей відображається лише одна митна формальність, а 

повідомлення з різних профілів ризику наводяться у вікні пояснень до 

відповідної митної формальності одне за одним. У такому випадку результат 

виконання митної формальності вноситься лише один раз і автоматично 

встановити якого профіля ризику стосується внесений результат (наприклад, 
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виявлення невідповідностей, розбіжностей та/або порушень) неможливо. Такий 

підхід є оптимальним з точки зору економії часу посадової особи, яка 

проводить митні формальності та вносить результати їх виконання, водночас не 

дозволяє повноцінно оцінювати роботу окремого профіля ризику, оскільки який 

би результат не було внесено, такий результат буде віднесено до усіх профілів 

ризику, які згенерували відповідну митну формальність; 

особливості зберігання інформації про спрацювання профілів ризику у 

базі даних зворотної інформації. При спрацюванні профіля ризику детальна 

інформація, наприклад, щодо товарів, по яких виявлено ризики порушення 

законодавства України з питань митної справи, наводиться у текстовому полі у 

вигляді порядкових номерів товарів у митній декларації. Це унеможливлює 

проведення аналізу спрацювання автоматизованої системи управління 

ризиками, наприклад у розрізі товарів; 

неможливість розрахунку показників економічної ефективності 

застосування окремих профілів ризику та системи управління ризиками в 

цілому із використанням інформації в базах даних митних органів. Для 

проведення розрахунку додатково сплачених до бюджету митних платежів за 

результатами виконання додаткових митних формальностей потрібно 

проводити порівняння суми митних платежів, заявлених декларантом з самого 

початку, та фактично сплачену суму митних платежів після проведення 

додаткових митих формальностей (наприклад, проведення контролю 

правильності визначення митної вартості та прийняття митницею рішення 

щодо необхідності коригування митної вартості у бік її збільшення та, 

відповідно, збільшення суми митних платежів, які підлягають сплаті).  

Разом з тим, наприклад, рішення про коригування митної вартості товарів 

не передбачає наявності окремого поля, де б зазначалась інформація щодо 

платежів, у цьому рішенні (і це, на нашу думку, правильно) зазначається лише 

інформація щодо початкової та скоригованої митної вартості. У подальшому 

розрахунок суми митних платежів проводиться на основі скоригованої митної 

вартості з урахуванням усіх особливостей зовнішньоекономічної операції. 
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Теоретично, для автоматичного розрахунку суми додатково сплачених митних 

платежів можливо було б використати інформацію з остаточної митної 

декларації, порівнявши її із попередньою митною декларацією. Попередня 

митна декларація має зазначатись у графі 40 митної декларації.  

Водночас не усі декларанти зазначають там номер попередньої митної 

декларації, митне оформлення якої не було завершене у зв‟язку, наприклад, із 

коригуванням митної вартості, а можуть зазначити номер першої митної 

декларації, яка використовувалась для контролю доставки товарів з кордону до 

митниці призначення. Зважаючи на зазначене, розрахунок суми додатково 

сплачених митних платежів, у тому числі за результатами застосування 

автоматизованої системи управління ризиками, здійснюється митницями в 

ручному режимі та надсилається у вигляді звітів до центрального апарату 

Держмитслужби; 

розрізненість інформаційних баз даних та відсутність перехресних звірок 

між ними при внесенні інформації. Так, наприклад, в Держмитслужбі відсутні 

єдині підходи до розрахунку показника кількості проведення митних оглядів. 

Незважаючи на те, що законодавством передбачено внесення до модуля 

автоматизованої системи управління ризиками інформації про усі додаткові 

митні формальності, у тому числі щодо митного огляду, автоматизована 

система митного оформлення дозволяє сформувати акт про проведення 

митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення навіть 

якщо у переліку митних формальностей відсутня відповідна митна 

формальність. Через такий підхід кількість митних оглядів, розрахована за 

даними актів про проведення митного огляду товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, та кількість митних оглядів, розрахована на основі 

даних зворотної інформації, відрізняється; 

повнота та якість внесення інформації до автоматизованої системи 

управління ризиками. Частково дане питання розглянуте вище. Необхідно, 

окрім організаційних заходів, максимально програмними методами посилити 

контроль внесення посадовими особами митних органів інформації до 



152 

 

автоматизованої системи управління ризиками. Необхідно унеможливити 

проведення митних формальностей та складання необхідних документів за їх 

результатами без наявності відповідних митних формальностей у переліку 

митних формальностей (наприклад, направлення запиту декларанту щодо 

надання додаткових документів, проведення митного огляду і т.д.). 

Водночас, комплексне вирішення зазначених проблемних питань лежить 

не лише в площині доопрацювання ІТ-продуктів, а й потребує внесення змін до 

законодавчих актів з питань митної справи та вжиття відповідних 

організаційних заходів. 

В подальшому для оцінки роботи системи управління ризиками ми також 

розглянемо інформацію, яка надсилається митницями Держмитслужби у 

вигляді звітів. З метою збору додаткової інформації щодо роботи системи 

управління ризиками митницями Держмитслужби надається інформація щодо 

додаткових платежів до бюджету за результатами контролю правильності 

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, правильності визначення країни 

походження товару та правильності визначення митної вартості товарів, що 

імпортуються в Україну. Окрім того, звіт щодо застосування системи 

управління ризиками включає інформацію про виявлення порушень митних 

правил. 

Динаміка додаткових платежів до бюджету за результатами здійснення 

митницями Держмитслужби контролю правильності класифікації товарів згідно 

з УКТ ЗЕД, правильності визначення країни походження товару та 

правильності визначення митної вартості товарів, що імпортуються в Україну, у 

2017-2019 роках зображено на Рис. 2.20. 

В середньому частка додаткових платежів до бюджету за результатами 

виконання митних формальностей, згенерованих АСУР, до загального обсягу 

таких платежів у 2017-2019 роках склала 13 %. При цьому, варто відмітити, що 

суттєву частку (близько 95 %) додаткових платежів до бюджету складають 

надходження за результатами здійснення митницями Держмитслужби 
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контролю правильності визначення митної вартості товарів, що імпортуються в 

Україну (Таблиця 2.2). 

 

 

Рис. 2.20. – Динаміка додаткових платежів до бюджету у 2017-2019 роках, 

тис. грн. 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 

 

Таблиця 2.2. 

Структура додаткових платежів до бюджету у 2017-2019 роках за 

напрямами контролю 

 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 

АСУР, 

тис.грн.

Загальні 

показники, 

тис.грн.

АСУР, 

%

АСУР, 

тис.грн.

Загальні 

показники, 

тис.грн.

АСУР, 

%

АСУР, 

тис.грн.

Загальні 

показники, 

тис.грн.

АСУР, 

%

Правильність класифікації 

товарів згідно УКТ ЗЕД
47 046,21 177 180,06 26,6% 60 658,35 168 296,69 36,0% 47 201,67 169 183,83 27,9%

Достовірність декларування 

країни походження
2 226,52 71 103,89 3,1% 3 931,58 93 504,10 4,2% 4 300,28 98 762,74 4,4%

Правильність визначення 

митної вартості
562 985,15 3 879 712,46 14,5% 399 941,28 4 653 999,42 8,6% 1 035 995,23 7 290 046,09 14,2%

Всього 612 257,88 4 127 996,41 14,8% 464 531,21 4 915 800,21 9,4% 1 087 497,18 7 557 992,65 14,4%

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Напрямок контролю
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Варто зазначити, що за усіма напрямами контролю, наведеними в 

Таблиці 2.2 в АСУР функціонують рамкові профілі ризику, які наповнюються 

профільними структурними підрозділами Держмитслужби, і такі низькі 

показники свідчать про необхідність перегляду індикаторів ризику, які у них 

застосовуються, з метою внесення до таких рамкових профілів ризику саме 

ризикових з точки зору порушення законодавства України з питань митної 

справи товарів. 

Структура додаткових платежів до бюджету за результатами виконання 

митних формальностей, згенерованих АСУР, у 2017-2019 роках у розрізі 

митниць наведена у Таблиці 2.3. Як видно з таблиці, динаміка додаткових 

платежів у різних митницях відрізняється. Так, не зважаючи на загальне 

зниження додаткових платежів у 2018 році у порівнянні з 2017 роком, 

позитивну динаміку продемонстрували Житомирська, Дніпропетровська, 

Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, 

Тернопільська, Чернівецька, Миколаївська, Херсонська, Луганська, Сумська, 

Полтавська, Харківська, Кіровоградська та Енергетична митниці. Водночас, 

така позитивна динаміка не змогла компенсувати суттєве зниження додаткових 

платежів у Київській міській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, 

Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Одеській та Донецькій митницях. У 

2019 році позитивну динаміку щодо додаткових платежів у порівнянні з 2018 

роком продемонстрували майже усі митниці, окрім Запорізької, Чернівецької, 

Сумської, Харківської та Енергетичної митниць. [68] 

Для повноцінного аналізу даних, наведених у Таблиці 2.3, доцільним 

також було б їх порівняти із загальними показниками роботи відповідних 

митниць, водночас, інформація щодо загальних показників додаткових 

платежів за результатами контролю правильності визначення митної вартості 

товарів, яка складає найбільшу частку таких платежів, у розрізі митниць на 

момент проведення дослідження відсутня. 

Водночас, навіть без порівняння із загальними показниками митниць, 

можливо стверджувати, що та робота, яка проводиться на центральному рівні, а 
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до 2019 року проводилась і на регіональному рівні, щодо наповнення 

профільними підрозділами рамкових профілів ризику АСУР за напрямами 

контролю правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, правильності 

визначення країни походження товару та правильності визначення митної 

вартості товарів організована неналежним чином та потребує вдосконалення. 

 

Таблиця 2.3. 

Структура додаткових платежів до бюджету за результатами виконання 

митних формальностей, згенерованих АСУР, у 2017-2019 роках у розрізі 

митниць, тис. грн. 

 

Джерело: Сформовано автором на основі інформації на офіційному сайті Держмитслужби 

(https://bi.customs.gov.ua/) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік

100 Київська міська митниця 189 325,85 29 837,76 122 165,21

101 Житомирська митниця 183,93 3 299,40 10 974,50

102 Чернігівська митниця 16 916,90 2 804,03 3 484,23

110 Дніпропетровська митниця 15 488,00 21 796,40 30 856,48

112 Запорізька митниця 39 335,78 16 594,60 10 407,16

125 Київська митниця 69 919,76 35 121,36 54 705,33

204 Рівненська митниця 9 642,40 12 712,64 16 431,04

205 Волинська митниця 30 561,19 132 887,94 419 028,60

206 Івано-Франківська митниця 15 613,71 18 126,60 58 061,23

209 Львівська митниця 12 309,69 22 091,53 25 804,68

305 Закарпатська митниця 274,89 43,12 1 533,41

400 Хмельницька митниця 732,73 2 514,80 31 282,41

401 Вінницька митниця 2 112,89 1 423,04 61 014,78

403 Тернопільська митниця 8 074,38 9 257,96 40 418,31

408 Чернівецька митниця 411,79 3 880,23 3 309,52

500 Одеська митниця 38 438,99 5 124,81 5 708,09

504 Миколаївська митниця 3 758,88 5 514,72 10 144,52

508 Херсонська митниця 1 171,31 1 210,30 1 269,86

700 Донецька митниця 81 149,39 15 944,48 32 614,72

702 Луганська митниця 801,50 1 823,20 23 132,07

805 Сумська митниця 5 587,52 8 612,60 222,08

806 Полтавська митниця 1 570,72 4 369,14 14 158,03

807 Харківська митниця 57 549,78 95 849,89 87 005,32

901 Кіровоградська митниця 1 328,03 2 841,54 6 335,24

902 Черкаська митниця 9 997,88 8 568,78 15 412,04

903 Енергетична митниця 0,00 2 280,34 2 018,32

612 257,88 464 531,21 1 087 497,18

Назва митниці

Всього
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Моніторинг управління митними ризиками передбачає також проведення 

аналізу виявлення порушень митних правил при оформленні митних декларацій 

та у пунктах пропуску через митний кордон України відповідно до даних 

звітності митниць (Додатки Б та В). 

Як видно із частки протоколів про порушення митних правил при 

оформленні митних декларацій та у пунктах пропуску за результатами 

застосування АСУР у порівнянні із загальними показниками – ця величина є 

скоріше випадковою, ніж такою, яка б дозволяла говорити про тенденції у цій 

площині. Так, в той час як у 2018 році частка протоколів про ПМП у пунктах 

пропуску, складена за результатами застосування АСУР, була найвищою за 

аналізований період – 37,4 % (у порівнянні із 20,8 % у 2017 році та 31,5 % у 

2019 році), частка протоколів про ПМП, складена за результатами застосування 

АСУР, при оформленні митних декларацій у 2018 році виявилась найменшою – 

1,5 % (у порівнянні із 3,5 % у 2017 році та 3,1 % у 2019 році). 

Варто зазначити, що у Компендіумі з управління митними ризиками 

Всесвітньої митної організації питанню аналізу інформації про виявлені 

порушення приділено окрему увагу. Так, один з розділів Компендіуму 

«Рекомендації щодо аналізу виявлених правопорушень» («Post Seizure Analysis 

Guidelines») надає рекомендації щодо проведення відповідних заходів та 

подальшого використання результатів проведеного аналізу для цілей 

управління ризиками з метою недопущення порушень законодавства у 

майбутньому. [143] 

Аналіз зазначених показників свідчить про необхідність вдосконалення 

профілів ризику АСУР, в першу чергу за рахунок налагодження ефективної 

взаємодії між структурними підрозділами в Держмитслужбі та центральним 

апаратом і митницями. Окрім того, зважаючи на те, що розрахунок усіх 

розглянутих показників здійснюється вручну із використанням вибірок з баз 

даних Держмитслужби або на основі звітності митниць, необхідно розробити 

комплексну автоматизовану систему моніторингу управління ризиками.  
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Комплексна автоматизована система моніторингу управління ризиками 

повинна забезпечувати можливість формування загальних звітів (основних 

показників) роботи системи управління ризиками, АСУР, окремого профіля 

ризику, інших інструментів управління ризиками, а також передбачати 

можливість формування розширених звітів (конкретних показників). 

Зазначений моніторинг повинен забезпечувати візуалізацію показників у 

вигляді графіків, діаграм, а також можливість експорту даних для подальшої 

роботи з ними.  

З метою забезпечення можливості всебічного аналізу результатів 

застосування системи управління ризиками та її складових (АСУР, профілів 

ризику тощо) пропонується використовувати основні показники: селективність, 

результативність та економічна ефективність. 

Для додаткової оцінки системи управління ризиками та її складових 

пропонується також використовувати інформацію щодо кількості доданих 

посадовими особами митних органів митних формальностей, частки 

невиконаних митних формальностей (співвідношення кількості митних 

формальностей, по яких було прийнято рішення щодо їх невиконання, та 

загальної кількості визначених за результатами застосування системи 

управління ризиками та/або її складових митних формальностей), частки 

відкликаних (співвідношення кількості відкликаних декларантом митних 

декларацій та загальної кількості митних декларацій, які подавались до митного 

оформлення) та відмовлених (співвідношення кількості відмовлених митних 

декларацій та загальної кількості митних декларацій, які подавались до митного 

оформлення) митних декларацій, частки відмов у пропуску через митний 

кордон України (співвідношення переміщень, по яких було відмовлено у 

пропуску через митний кордон, до загальної кількості переміщень).  

При цьому така система повинна дозволяти проводити аналіз у розрізі 

митних режимів («Імпорт», «Експорт», «Транзит» і т.д.), напрямів переміщення 

(«В‟їзд на митну територію України» або «Виїзд з митної території України») 

та типів пунктів пропуску («автомобільні», «залізничні», «повітряні», «водні»), 
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складових системи управління ризиками (система управління ризиками, АСУР, 

профілі ризику), суб‟єкти ЗЕД, митниці, митні пости, посадові особи митних 

органів. 

Для забезпечення можливості повноцінного функціонування комплексної 

автоматизованої системи моніторингу управління ризиками необхідно також 

налагодження інформаційної взаємодії цієї системи із іншими базами даних 

митних органів, включно, але не обмежуючись додатковими джерелами 

інформації, зазначеними на Рис. 2.11. Так, наприклад, потрібно також 

передбачити у системі фіксацію роботи кожної посадової особи митного 

органу, зміни у пункті пропуску тощо для забезпечення можливості проведення 

аналізу і з прив‟язкою до посадових осіб/змін для виявлення аномалій та/або 

відмінностей у їх роботі. 

Алгоритми виявлення аномалій у комплексній автоматизованій системі 

моніторингу управління ризиками мають передбачати направлення відповідних 

автоматичних сповіщень відповідальним користувачам системи для реагування. 

Такі аномалії можуть включати різку зміну селективності АСУР та/або профіля 

ризику у бік збільшення або зменшення, суттєву зміну результативності роботи 

АСУР та/або профіля ризику, часте відкликання митних декларацій одними і 

тими ж декларантами або часті відмови у митному оформленні при відсутності 

виявлення значних невідповідностей, розбіжностей або правопорушень 

(наприклад через технічні помилки) після спрацювання АСУР, велика кількість 

доданих посадовими особами митниць митних формальностей по окремих 

суб‟єктах ЗЕД при відсутності або низькій результативності виконання таких 

митних формальностей, велика кількість митних формальностей, які додаються 

одними і тими ж посадовими особами при відсутності або низькій їх 

результативності тощо. 

Додатково варто відмітити, що створення комплексної автоматизованої 

системи моніторингу ефективності управління ризиками передбачено пунктом 

18 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у 

сфері митного контролю на період до 2022 року, затвердженого 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 978-р. 

[96] 

Підсумовуючи зазначене у цьому підрозділі варто відмітити, що 

показники їх впровадження, з однієї сторони, відповідають міжнародним 

стандартам щодо селективності та результативності, а з іншої – говорять про те, 

що економічна ефективність їх застосування може бути суттєво вищою, 

зокрема, за рахунок більш раціонального використання спеціалізованими 

підрозділами рамкових профілів ризику АСУР, підвищення якості 

інформаційного забезпечення процесу управління митними ризиками. Так само 

більшою може бути частка протоколів про порушення митних правил, 

складених за результатами виконання митних формальностей, згенерованих 

АСУР по митних деклараціях, у разі налагодження ефективної взаємодії між 

різними підрозділами на центральному та регіональному рівнях, та 

імплементації міжнародних стандартів щодо проведення аналізу виявлених 

правопорушень. 

Окрім того, нагальним завданням є розробка та запровадження 

комплексної системи моніторингу управління ризиками у сфері державної 

митної справи України має здійснюватись на засадах максимального 

використання доступних джерел інформації та автоматизації процесів 

розрахунку показників. Така система має дозволяти автоматично та швидко 

розраховувати основні показники роботи системи управління ризиками та її 

складових (АСУР, профілів ризику тощо) у різних розрізах, а також 

передбачати автоматичне виявлення аномалій роботи системи.  

Для цього, окрім бази даних зворотної інформації необхідним є 

налагодження інформаційної взаємодії комплексної автоматизованої системи 

моніторингу застосування системи управління ризиками з іншими джерелами 

інформації, які дозволять повноцінно оцінити роботу системи. 

Як результат, очікується, що запровадження такої системи дозволить 

швидко реагувати на будь-які зміни як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища, що, у свою чергу, сприятиме досягненню оптимального балансу 
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між забезпеченням належного рівня контролю та сприянням міжнародній 

торгівлі. Підвищення точності націлювання на ризикові зовнішньоекономічні 

операції та/або переміщення через кордон, та, відповідно, зменшення 

спрацювання системи по так званому «білому сектору» економіки, дозволятиме 

сумлінним суб‟єктам господарювання швидше проходити процес митного 

оформлення та економити кошти. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проведений аналіз стану та тенденцій формування механізмів управління 

митними ризиками в Україні дозволяє зробити наступні висновки та 

узагальнення: 

1. Розвиток нормативно-правової бази застосування системи управління 

ризиками в Україні значною мірою зумовлюється прийняттям міжнародними 

інституціями відповідних документів обов‟язкового і рекомендаційного 

характеру, які містять положення щодо вдосконалення та підвищення 

ефективності діяльності митних адміністрацій з урахуванням кращого 

міжнародного досвіду та практики здійснення вибіркового митного контролю.  

При цьому, наявна нормативно-правова база застосування системи 

управління ризиками в Україні в цілому відповідає підходам щодо організації 

процесу аналізу та оцінки ризиків, застосування інструментів з управління 

ризиками, порядку роботи посадових осіб митних органів під час здійснення 

вибіркового митного контролю, а також моніторингу вжитих заходів. Водночас, 

розробка належного організаційно-правового та методичного супроводу 

практичного впровадження в Україні зазначених положень в частині 

формування бази даних ризиків, вдосконалення інформаційної взаємодії між 

митними та правоохоронними органами, посилення ролі таргетингу в процесі 

управління ризиками, а також застосування сучасних ІТ-рішень для 

вдосконалення процесу профілювання митних ризиків, суттєво відстає.  
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Вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу управління 

ризиками за зазначеними напрямами дозволить суттєво підвищити 

ефективність застосування механізмів управління ризиками та підвищити 

точність націлювання саме на ризикові зовнішньоекономічні операції та 

переміщення товарів через митний кордон України. 

Так, зокрема, пропонується внести ряд змін до Порядку здійснення 

аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління 

ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, щодо 

унормування положень вдосконалення процесів інформаційного забезпечення 

управління ризиками, впровадження нових ІТ-рішень, створення 

автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління 

ризиками. Також до зазначеного Порядку пропонується внести зміни щодо 

нових понять в рамках системи управління ризиками, зокрема: «ризик-

правило» та «стандартна умова аналізу», які близькі за змістом до поняття 

«профіль ризику», але мають власні особливості застосування під час 

автоматизованого аналізу та оцінки ризиків (уточнення індикаторів ризику в 

окремому профілі ризику у випадку застосування ризик-правила або одночасне 

застосування у декількох/багатьох профілях ризику одночасно), що дозволяє 

більш чітко ідентифікувати ймовірність виникнення ризиків та проводити 

більш якісний аналіз зворотної інформації. 

Окрмі того, пропонується внести зміни до нормативно-правових актів, які 

регулюють порядок взаємодії митних та правоохоронних орагнів з метою 

формування механізму електронної взаємодії митних та правоохоронних 

органів з питань протидії порушенням митного законодавства, який 

спрямований не тільки на обмін профільною інформацією, але й на відстеження 

інформаційних запитів та результатів їх опрацювання при налагодженні 

оперативного зворотного зв‟язку. 

2. Загалом наявне організаційно-інформаційне забезпечення управління 

ризиками, що застосовується з метою визначення форм та обсягів митного 
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контролю, є досить гнучким та дозволяє забезпечувати проведення митницями 

Держмитслужби вибіркового митного контролю, як це передбачено 

положеннями Митного кодексу України та міжнародними стандартами 

здійснення митної справи. Проте відсутність дієвих механізмів інформаційної 

взаємодії як всередині організації, так і ззовні, досить розпливчатий розподіл 

функцій і сфер відповідальності між рівнями організаційної структури митної 

служби створює суттєві перешкоди для повноцінної реалізації потенціалу цієї 

державно-управлінської діяльності. 

Зважаючи на зазначене вбачається необхідною послідовна трансформація 

механізмів управління ризиками на основі подальшого розвитку та 

вдосконалення ІТ-рішень та організаційних процедур для підвищення точності 

виявлення високоризикових зовнішньоекономічних операцій з одночасним 

прискоренням митного контролю операцій, що здійснюються сумлінними 

суб‟єктами господарювання, включаючи АЕО та представників так званого 

«білого сектору» економіки. 

3. В частині моніторингу діючих механізмів управління митними 

ризиками в Україні можливо стверджувати, що показники їх впровадження, з 

однієї сторони, відповідають міжнародним стандартам щодо селективності та 

результативності, а з іншої – говорять про те, що економічна ефективність їх 

застосування може бути суттєво вищою, зокрема, за рахунок більш 

раціонального використання спеціалізованими підрозділами рамкових профілів 

ризику АСУР, підвищення якості інформаційного забезпечення процесу 

управління митними ризиками. Так само більшою може бути частка протоколів 

про порушення митних правил, складених за результатами виконання митних 

формальностей, згенерованих АСУР по митних деклараціях, у разі 

налагодження ефективної взаємодії між різними підрозділами на центральному 

та регіональному рівнях, та імплементації міжнародних стандартів щодо 

проведення аналізу виявлених правопорушень. 

Нагальним завданням є розробка та запровадження комплексної 

автоматизованої системи моніторингу управління ризиками відповідно до 
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запропонованої методики моніторингу управління ризиками у митній сфері. 

Така система має дозволяти автоматично та швидко розраховувати основні 

показники роботи системи управління ризиками та її складових (АСУР, 

профілів ризику тощо) у різних розрізах, а також передбачати автоматичне 

виявлення аномалій роботи системи. Для цього, окрім бази даних зворотної 

інформації необхідним є налагодження інформаційної взаємодії комплексної 

автоматизованої системи моніторингу застосування системи управління 

ризиками з іншими джерелами інформації, які дозволять повноцінного оцінити 

роботу системи. 

4. Набільш перспективними напрямами розвитку механізмів управління 

митними ризиками автор дисертаційного дослідження вважає: 

- вдосконалення нормативно-правових та методичних засад 

інформаційного супроводження процесу управління митними ризиками, у тому 

числі за рахунок налагодження ефективної взаємодії митних та правоохоронних 

органів; 

- дослідження можливості використання сучасних ІТ-рішень в рамках 

функціональної розбудови механізмів управління митними ризиками. 

Результати цього розділу висвітлено автором у фахових періодичних 

виданнях і збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях [5, 11, 

13, 15, 18, 21, 24, 36, 63].  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 

ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СПРАВІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Трансформація механізмів управління ризиками в децентралізованій 

моделі митного контролю 

 

В умовах сучасної глобалізованої економіки можливості забезпечення 

організації належного митного контролю у тій чи іншій країні значною мірою 

визначаються ефективністю використання механізмів вибіркового митного 

контролю. Застосування сучасних технологій ризик-менеджменту у цій сфері 

відносин дозволяє нівелювати суб‟єктивний фактор при прийнятті відповідних 

управлінських рішень і суттєво покращити якість публічного адміністрування 

митною справою. Так, відповідно до міжнародних норм та стандартів кожна 

країна має забезпечувати оптимальний баланс між спрощенням митних 

формальностей та забезпеченням належного рівня митного контролю. 

На жаль, існуючі на теперішній час в Україні підходи до організації 

митного оформлення товарів, транспортних засобів не здатні повною мірою 

вирішити питання ефективного вибіркового контролю. Одноосібне митне 

оформлення та встановлені законодавством часові обмеження на здійснення 

митних формальностей не сприяють підвищенню якості та ефективності 

митного контролю, а також не дозволяють забезпечити належний рівень 

захищеності державних інтересів в межах реалізації компетенції митних 

органів. Запровадження вибіркового митного контролю у сфері митної справи, 

який базується на результатах застосування системи управління ризиками, та не 

забезпечення ефективного функціонування інших елементів, які компенсують 

можливість невиконання митних формальностей безпосередньо під час 

переміщення товарів, транспортних засобів через кордон (авторизовані 

економічні оператори, пост-митний контроль, митний аудит тощо), на нашу 
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думку, не дозволило створити належне підґрунтя для забезпечення 

ефективності відповідної державно-управлінської діяльності.   

Виправлення ситуації, що склалася, лежить не лише в площині 

запровадження зазначених вище механізмів, але й суттєвого вдосконалення 

базової моделі організації вибіркового митного контролю. Це актуалізує 

завдання визначення і впровадження необхідних засобів оптимізації митного 

контролю. 

Відповідно до статті 320 Митного кодексу України митний контроль має 

бути вибірковим та базуватись на результатах застосування системи управління 

ризиками. Водночас, частиною першою статті 318 Митного кодексу України 

визначено, що митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. 

[60] Таким чином, здійснення додаткових митних формальностей при 

переміщенні окремих товарів, транспортних засобів за результатами 

застосування системи управління ризиками, не звільняє від потреби проведення 

загального контролю по інших зовнішньоекономічних операціях.  

Наразі, незалежно від результатів аналізу та оцінки ризиків, митник 

зобов‟язаний перевірити кожну митну декларацію, подану для митного 

оформлення товарів. [117, С. 44] Так, відповідно до Порядку виконання митних 

формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням 

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631, 

виконання митних формальностей за митною декларацією полягає у виконанні 

ряду дій, серед яких реєстрація, перевірка митної декларації, прийняття митної 

декларації до оформлення або відмови у прийнятті митної декларації для 

оформлення, власне оформлення митної декларації, під час якого виконуються 

митні формальності, призупинення митного оформлення, передавання митної 

декларації до спеціалізованого підрозділу, проведення митного огляду та 

завершення митного оформлення.  
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При цьому відмова у прийнятті митної декларації для оформлення, 

призупинення митного оформлення, передавання митної декларації до 

спеціалізованого підрозділу та/або проведення митного огляду виконується у 

разі потреби та за умови наявності підстав, передбачених законодавством 

України з питань митної справи. В той час як усі інші перелічені митні 

формальності є обов‟язковими до виконання при кожному митному 

оформленні. При цьому власне оформлення митної декларації передбачає 

виконання таких митних формальностей: 

1. Перевірка дотримання строків подання митної декларації; 

2. Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів; 

3. Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які 

містяться в електронній копії митної декларації (електронній митній 

декларації), та інших документів, поданих для митного оформлення; 

4. Контроль із застосуванням системи управління ризиками, в тому 

числі оцінка ризику за митною декларацією шляхом аналізу електронних копій 

митної декларації та декларації митної вартості (електронних митної декларації 

та декларації митної вартості) за допомогою автоматизованої системи 

управління ризиками (АСУР). 

5. Перевірка правильності класифікації товарів. 

6. Перевірка правильності визначення країни походження товарів. 

7. Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів 

заходів нетарифного регулювання. 

8. Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі 

об‟єктів права інтелектуальної власності. 

9. Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні. 

10. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів. [83] 

Сьогодні ми маємо систему, коли кожна митна декларація має бути 

повністю перевірена на предмет можливих порушень законодавства України з 

питань державної митної справи, в тому числі з урахуванням АСУР. Це 

здається логічним з урахуванням того, що на теперішній час відсутні інші 
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механізми контролю зовнішньоекономічних операцій до та після митного 

оформлення товарів, транспортних засобів. Водночас, якщо взяти до уваги, що 

такий контроль у переважній більшості випадків має здійснюватись одноосібно 

та протягом не більше 4 годин, то ситуація виглядає по-іншому. Такий підхід 

ставить митників перед вибором: ретельно перевірити інформацію, провести 

митний огляд і, можливо, порушити встановлений 4-годинний ліміт часу, або 

провести поверхневий аналіз інформації та якнайшвидше завершити митне 

оформлення товарів. Внаслідок цього суттєво підвищуються корупційні ризики, 

а стан захищеності митних інтересів стрімко знижується. 

Вдосконалення існуючої системи може бути здійснено різними 

способами. Це передбачає, зокрема, розширення застосування митного аудиту 

та посилення його ролі, належне запровадження пост-митного контролю та 

автоматизованого випуску товарів, подальшої автоматизації аналізу та оцінки 

ризиків, зокрема, в частині забезпечення відповідної можливості у різних видах 

пунктів пропуску, до прибуття товарів тощо. [117, С. 283-285] 

Щодо запровадження пост-митного контролю та автоматизованого 

випуску товарів, то слід зазначити, що Держмитслужба уже розпочала 

відповідні заходи. Так, відповідно до Закону України від 02.10.2019 № 141-IX 

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих економічних операторів» до Митного кодексу 

України серед іншого було внесено зміни, які доповнюють і вводять у 

національне законодавство поняття «пост-митного контролю» (статті 336 та 

337
1
 Митного кодексу України) та можливість завершення митного 

оформлення митної декларації без участі посадової митного органу (частина 

третя статті 246, пункт третій частини третьої та частина четверта статті 248 

Митного кодексу України). [60] 

Відповідно до наказу Держмитслужби від 07.05.2020 № 167 «Про 

запровадження рекомендаційно-технічного пілотного проєкту виконання 

митних формальностей в автоматичному режимі» для операцій в митних 

режимах експорту, реекспорту та переробки на митній території України, які 
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підпадають під критерії, визначені пунктом 3 Методичних рекомендацій щодо 

алгоритму виконання митних формальностей автоматизованою системою 

митного оформлення в автоматичному режимі, затверджених зазначеним 

наказом, запроваджено можливість здійснення митного оформлення в 

автоматичному режимі. [73] 

У цьому зв‟язку набуває актуальності знаходження адекватних засобів 

розбудови децентралізованої моделі митного контролю, що може допомогти 

суттєво посилити контроль до та одразу після прибуття товарів на митну 

територію України. Водночас це дозволить залучити до митного контролю 

стільки співробітників, скільки це буде потрібно у кожному конкретному 

випадку. При цьому вони зможуть працювати над декларацією одночасно, що 

дозволить оптимізувати час і процедури проходження необхідних митних 

формальностей. 

З метою впровадження децентралізованої моделі здійснення митного 

контролю із застосуванням механізмів управління ризиками, перш за все, 

необхідно переглянути існуючу організаційну структуру митниць.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 жовтня 2019 року № 858 «Про утворення територіальних органів 

Державної митної служби» в Україні замість структури територіальних органів, 

яка була прив‟язана до областей та міст зі спеціальним статусом, було утворено 

16 митниць Держмитслужби. [98] При цьому укрупнення митниць відбувалось 

досить хаотично через відсутність єдиних підходів до такого роду 

реорганізацій. Так, наприклад, деякі митниці зберегли зону своєї діяльності 

(Одеська митниця Держмитслужби – Одеська область; Закарпатська митниця 

Держмитслужби – Закарпатська область; Азовська митниця Держмитслужби – 

Донецька область (крім тимчасово окупованих територій) та Східна митниця 

Держмитслужби – Луганська область (крім тимчасово окупованих територій)), 

деякі митниці об‟єднували повністю (до зони діяльності Київської митниці 

Держмитслужби повністю увійшли митниці, зонами діяльності яких були 

Житомирська, Київська, Черкаська області та м. Київ; до зони діяльності 
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Дніпровської митниці Держмитслужби повністю увійшли митниці, зонами 

діяльності яких були Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та 

Кіровоградська області; до зони діяльності Чорноморської митниці 

Держмитслужби повністю увійшли митниці, зонами діяльності яких були 

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Миколаївська та Херсонська 

області), деякі митниці створювались на базі окремих митниць, у тому числі з 

приєднанням до зони їх діяльності частин інших областей (Буковинська 

митниця Держмитслужби на базі Чернівецької митниці ДФС із приєднанням 

частини Хмельницької області; Волинська митниця Держмитслужби, зоною 

діяльності якої є частина Волинської області; Галицька митниця 

Держмитслужби на базі Львівської митниці ДФС із приєднанням Івано-

Франківської області та частини Тернопільської області; Північна митниця 

Держмитслужби на базі Чернігівської митниці ДФС із приєднанням частини 

Сумської області; Подільська митниця Держмитслужби на базі Вінницької 

митниці ДФС із приєднанням частини Хмельницької області; Поліська митниця 

Держмитслужби на базі Рівненської митниці ДФС із приєднанням частин 

Волинської та Хмельницької областей; Слобожанська митниця Держмитслужби 

на базі Харківської митниці ДФС із приєднанням частини Сумської області). 

Окрім того, у структурі Держмитслужби створено 2 митниці, зоною діяльності 

яких є уся митна територія України: Енергетична та Координаційно-

моніторингова митниці Держмитслужби. [116]  

Розбалансованість структури територіальних органів Держмитслужби не 

сприяє підвищенню ефективності виконання визначених законодавством 

завдань, ускладнює вирішення проблем організаційно-кадрового  забезпечення 

митниць. Це також негативно позначується на результатах взаємодії митниць з 

іншими органами державної влади, насамперед – правоохоронними, структура 

територіальних органів яких прив‟язана саме до адміністративно-

територіальних одиниць.  

Разом з тим, в процесі виконання пункту 2 Плану заходів з реформування 

та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р, 

передбачено підготовку та перехід Держмитслужби до функціонування за 

моделлю єдиної юридичної особи [37].  

У цьому ж зв‟язку відповідно до наказу Держмитслужби від 19.10.2020 

№ 460 «Про утворення територіальних органів Держаної митної служби 

України як відокремлених підрозділів» було відновлено структуру митниць 

Держмитслужби із прив‟язкою до адміністративно-територіальних одиниць. 

Таким чином, в рамках переходу до функціонування Держмитслужби як єдиної 

юридичної особи передбачається створення 24 митниць по регіонах та 2 

митниць із зоною діяльності, яка включає усю митну територію України 

(Координаційно-моніторингова та Енергетична митниці). [99] Відсутність 

послідовності у проведенні необхідних реструктуризаційних заходів є одним із 

визначальних чинників неефективності нинішньої організаційної перебудови 

діяльності митниць. 

Уявляється, що для забезпечення системного характеру реформування 

структури Держмитслужби та її територіальних органів слід виходити із 

визначення їх чіткої спеціалізації та ефективного розподілу функцій. Так, 

постійні реорганізації скоріше відбуваються за принципом перейменувань та 

часткового перепідпорядкування підрозділів, а не принципом оптимізації 

функцій та вдосконалення підходів у роботі митних органів. 

Впровадження децентралізованого підходу до здійснення митного 

контролю, на нашу думку, дозволить привести практику функціонування 

митних органів у відповідність до міжнародних стандартів та кращого 

світового досвіду щодо спеціалізації митних органів, функціонування 

ефективної мережі таргетинг центрів тощо. 

Децентралізована модель передбачає створення фронт- та бек-офісів, а 

також функціонування оглядових груп та центрів компетенції. Такий підхід, на 

нашу думку, дозволяє найбільш ефективно використовувати наявні в митних 

органах ресурси та на належному рівні виконувати поставлені перед митною 

адміністрацією завдання 
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При цьому для організації процесу митного контролю пропонується 

застосовувати такий підхід. 

Декларант подає електронну митну декларацію до єдиного центру подачі 

митних декларацій Держмитслужби. За результатами автоматизованого аналізу 

та оцінки ризиків, а також з урахуванням митного режиму, у який заявляються 

товари, наявності спеціальних спрощень у суб‟єкта господарювання тощо, 

системою приймається рішення щодо можливості автоматичного оформлення 

товарів у заявлений митний режим (в такому разі митна декларація 

оформлюється автоматизованою системою митного оформлення (АСМО) без 

участі посадової особи митного органу, а декларанту автоматично 

відправляється відповідне повідомлення). 

Якщо ж за результатами первинної перевірки митної декларації підстави 

для її автоматичного оформлення відсутні, то декларація передається для 

вторинної перевірки до посадової особи одного із бек-офісів шляхом 

випадкового автоматичного розподілу. Посадові особи бек-офісів, базуючись 

на аналізі та оцінці ризиків, в тому числі із застосуванням АСУР, прийматимуть 

рішення щодо остаточного переліку митних формальностей, які підлягають 

виконанню у кожному конкретному випадку. 

Посадові особи фронт-офісів здійснюватимуть безпосередньо митне 

оформлення та виконуватимуть документальні форми митного контролю у разі 

визначення необхідності їх проведення бек-офісом. 

Посадові особи, які входитимуть до оглядових груп, виконуватимуть 

огляд, сканування, застосування кінологічних команд, зважування, відбір проб 

та зразків тощо. 

Таким чином, посадова особа бек-офісу формуватиме обов‟язковий для 

виконання перелік митних формальностей. Після цього посадова особа бек-

офісу переводитиме декларацію у режим митного оформлення. Після 

переведення декларації у режим митного оформлення митна декларація 

автоматично направлятиметься до фронт-офісу митниці, яка обиратиметься 

шляхом випадкового автоматичного розподілу (для проведення 
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документальних форм митного контролю, у разі визначення необхідності їх 

проведення бек-офісом, та митного оформлення) та до оглядової групи, яка 

знаходиться у місці фізичного розташування вантажу відповідної митниці (для 

проведення фізичної перевірки вантажу, у разі визначення необхідності 

проведення такої перевірки бек-офісом). 

Посадові особи фронт-офісу та оглядових груп можуть ініціювати 

проведення додаткових митних формальностей та розширювати перелік, 

визначений бек-офісом, але не мають права не виконувати уже визначені у 

переліку митні формальності.  

У складних випадках або у разі потреби залучення вузькопрофільного 

спеціаліста, посадова особа фронт-офісу може присвоїти спеціальний статус 

митній декларації і вона буде передана до відповідного підрозділу (центру 

компетенції) для надання рекомендацій або прийняття рішень.  

Посадова особа фронт-офісу може завершити митне оформлення тільки 

після внесення результатів проведення митного огляду (якщо такий 

проводився) посадовою особою оглядової групи. 

Додатково у посадової особи бек-офісу має бути можливість застосувати 

процедуру, коли митне оформлення зможе бути завершене лише після 

проведення нею перевірки результатів виконання митних формальностей.  

Перелік митних формальностей, який включає обґрунтування та 

додаткові пояснення до кожної із них, інформація щодо ініціатора (ця 

інформація приховується від користувачів, але зберігається у базах даних: 

рекомендації АСУР або дані посадової особи, яка додала митну формальність 

до переліку), а також результати виконання митних формальностей 

записуються у бази даних та є предметом для подальшого аналізу щодо 

ефективності та результативності, а також розрахунку персональних досягнень 

співробітників. Це може  використовуватись для фінансового заохочення 

працівників шляхом призначення спеціальних надбавок залежно від 

досягнутого працівником рівня ефективності та/або результативності 

виконання митних формальностей. На цих засадах мотиваційний механізм 
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окрім стандартних підходів до визначення рівня заробітної плати залежно від 

стажу роботи, звання і т.д. може бути суттєво вдосконалений з урахуванням 

реальних показників роботи митника. 

Забезпечення належного функціонування такої моделі має передбачати 

спеціалізацію посадових осіб митних органів. Спеціалізація, з одного боку, має 

бути достатньо вузькою, аби митник міг адекватно оволодіти потрібними 

навичками і забезпечити проведення експертизи у визначеній сфері, з іншого – 

достатньо широкою, аби митники однієї спеціалізації не стали вузькою групою 

осіб та не могли вступити у змову. Навчання та тестування митників повинні 

носити прикладний характер. Для відповідних груп товарів мають вивчатися 

технічні та цінові характеристики, країни походження, виробники, типові 

маршрути, ринки збуту, способи маніпуляцій та ін. 

Посадовим особам, які отримали спеціалізацію, має присвоюватись у 

системі статус експерта із зазначенням відповідних товарів та напрямів 

контролю, які він уповноважений проводити. Центри компетенції мають 

об‟єднувати експертів за певними групами товарів. При цьому центри 

компетенції можуть бути віртуальними (коли експертам не обов‟язково 

територіально знаходитись в одному місці). 

Окрім спеціалізації центрів компетенції, необхідним є проведення 

постійних практичних тренінгів та навчань для посадових осіб бек- та фронт-

офісів, а також оглядових груп з урахуванням специфіки їх роботи. 

В децентралізованій моделі митного контролю посадова особа бек-офісу 

та фронт-офісу обиратиметься шляхом випадкового розподілу і єдиною умовою 

такого розподілу буде те, що кожна посадова особа не знаходиться у митниці, 

де фізично розташований товар. Крім того, варто передбачити, що посадова 

особа фронт-офісу не має знаходитись у митниці, де знаходиться бек-офіс, який 

здійснював аналіз та оцінку ризиків. Митний огляд (у разі його визначення) 

проводитиметься оглядовою групою митниці (місця прибуття), де фізично 

розташований товар. 
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Наприклад, товари доставлено на один із митних постів, розташованих у 

Львівській області, оскільки він розташований близько до кордону, в той час як 

імпортер, розташований в Дніпрі, подає митну декларацію на центральний 

сервер. Відповідно до випадкового відбору ця декларація потрапляє до бек-

офісу у Києві для здійснення аналізу та оцінки ризиків. Посадова особа бек-

офісу у Києві формує остаточний перелік митних формальностей у системі та 

переводить митну декларацію у режим митного оформлення. Шляхом 

випадкового відбору декларація потрапляє до фронт-офісу в Сумах для 

проведення додаткової перевірки документів та на митний пост у Львівській 

області для проведення митного огляду (оскільки такі митні формальності були 

визначені бек-офісом). Під час контролю товарів посадова особа фронт-офісу 

залучає експерта з класифікації, який розташований у Миколаєві. Усі 

результати виконання митних формальностей вносяться в систему та, у разі 

відсутності будь-яких правопорушень, митне оформлення може бути 

завершено, а товари  випущені у заявлений митний режим. Концептуальна 

модель децентралізованого митного контролю зображено на Рис. 3.1. 

Якщо імпортер не має бажання чекати, то у нього є можливість подати 

митну декларацію до прибуття товарів. У такому випадку як тільки товари 

перетнуть кордон, імпортер буде проінформований про потребу заїзду в зону 

митного контролю митниці для проведення митного огляду або про те, що 

товари можуть доставлятись одразу на потужності суб‟єкта господарювання 

зважаючи на завершення митного оформлення. Зазначена процедура уже 

реалізована в системі митної справи шляхом можливості подання митному 

органу попередньої митної декларації з обсягом даних, достатніх для випуску 

товарів у заявлений митний режим. 

У новій структурі бек-офісів потрібно передбачити окремі підрозділи або 

окремі бек-офіси для аналізу та оцінки ризиків безпеки по попередній 

інформації від перевізників (загальних деклараціях прибуття). При цьому 

контроль, у разі потреби, зважаючи на специфіку відповідних ризиків 

проводитиметься безпосередньо на кордоні. 
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Рис. 3.1. – Концептуальна модель децентралізованого митного контролю 

Джерело: Сформовано автором на основі описаної моделі децентралізованого митного 

контролю 

 

Заступаючи на зміну, митники реєструватимуться в IT-системі та 

отримуватимуть можливість опрацьовувати митні декларації. Усі митні 

декларації, потраплятимуть до центральної бази даних, та за визначеним 

алгоритмом розподілятимуться за екстериторіальним принципом спочатку для 

здійснення аналізу та оцінки ризиків, в тому числі із застосуванням АСУР, а 

потім – для митного оформлення та/або для фізичної перевірки вантажу. 

Усі дії/рішення на усіх етапах, а також будь-яка комунікація між 

учасниками, мають обґрунтовуватись, вноситись та зберігатись в ІТ-системі. 

Водночас, уся взаємодія має відбуватись анонімно, і жодна з посадових осіб не 
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має знати інформацію про інших посадових осіб, залучених у процес митного 

контролю за декларацією. Уся інформація стосовно фізичного розташування 

товару, бек- та фронт-офісу, центру компетенції, а також відповідних митниць, 

які беруть участь у роботі над декларацією, так само як і інформація про інших 

посадових осіб, має приховуватись від митників з метою уникнення змови між 

ними. 

Варто визнати, що впровадження системи децентралізованого митного 

контролю є ресурснозатратною з точки зору розвитку ІТ-системи, але її 

застосування несе багато переваг. Насамперед, це вирішення питань корупції та 

добропорядності завдяки багаторівневому підходу до процесу прийняття 

рішень та здійснення контролю. Ті посадові особи, які працюватимуть у бек-

офісах та приймають рішення щодо переліку митних формальностей, будуть 

зацікавлені у виявленні правопорушень, водночас, вони не 

перевантажуватимуть посадових осіб у фронт-офісах або оглядових групах 

заздалегідь неефективними митними формальностями. Окрім того, 

спеціалізація окремих підрозділів та посадових осіб дозволить оптимізувати та 

підвищити ефективність реалізації митної справи в цілому. Запровадження 

такого підходу дозволить також забезпечити належну реалізації у роботі таких 

сучасних підходів як таргетинг, пост-митний контроль і т.д. 

Для збору та узагальнення усієї інформації про можливі порушення 

законодавства України з питань митної справи, оперативного наповнення 

АСУР інформацією про ризикові зовнішньоекономічні операції на 

центральному рівні доцільно створити таргетинг-центр. Такий таргетинг-центр 

має також забезпечувати загальний нагляд за децентралізованим митним 

контролем, а у окремих складних або високоризикових випадках виконувати 

функції бек-офісу. 

Для забезпечення виконання зазначених вище завдань організаційна 

структура митниць має бути змінена. Інфраструктура вздовж лінії кордону має 

бути здатна опрацьовувати товари та транспортні засоби, включаючи 

функціонування вантажних комплексів, обладнаних технічними засобами 
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митного контролю, де товари можуть бути оглянуті, або де вони можуть 

очікувати остаточного рішення щодо випуску товарів.  

Всередині країни посадові особи, що працюють у профільних підрозділах 

контролю (класифікація, країна походження, нетарифні заходи, інтелектуальна 

власність, митна вартість тощо), можуть стати експертами центрів компетенції 

або співробітниками бек-офісів, а співробітники митних постів можуть перейти 

до фронт-офісів. Також важливо забезпечити функціонування підрозділів 

митного аудиту, які зможуть здійснювати митний контроль на території 

суб‟єкта господарювання після випуску товарів. Об‟єкти для митного аудиту та 

пост-митного контролю можуть також визначатись таргетинг-центром та бек-

офісами. Доповнювати систему децентралізованого митного контролю мають 

підрозділи протидії митним правопорушенням, перепрофільовані в оперативні 

підрозділи з правом оперативно-розшукової діяльності. 

Ключовими характеристиками децентралізованої системи митного 

контролю є багаторівневий підхід, територіальна віддаленість та анонімність, 

що зменшить вплив суб‟єктивного фактора кожної окремої посадової особи, 

яка приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових митних 

формальностей, власне проводить такі формальності та фіксує результати їх 

проведення у системі, на процес вибору об‟єктів для контролю, а також 

обрання форм та методів такого контролю.  

З урахуванням сучасних українських реалій ця система може стати досить 

ефективною та дозволить суттєво поліпшити ситуацію в сфері боротьби з 

корупцією. Остання є серйозною загрозою належного функціонування 

внутрішнього митного середовища, а також негативно впливає на сприйняття 

митниці у суспільстві (зовнішній аспект).  

Слабкою ланкою при запровадженні децентралізації у сфері митного 

контролю, на нашу думку, може стати відсутність мотивації посадових осіб 

митниць, які останнім часом пройшли через чисельні спроби реформування 

митної системи та зневірились у можливості позитивних змін у системі. Така 

ситуація має вирішуватись за рахунок як належного фінансування та оплати 
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праці роботи митників, так і суттєвого покращення іміджу працівників митних 

органів в очах громадян за рахунок проведення широкої роз‟яснювальної 

роботи щодо позитивних результатів впровадження нового прозорого підходу 

до здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів. Нематеріальна 

мотивація, яка ґрунтуватиметься на повазі, захисті та підтримці митників має 

стати невід‟ємною частиною реалізації нової децентралізованої системи. 

Запровадження такого підходу може бути реалізовано незалежно від 

застосування таких прогресивних ідей, як, наприклад, автоматизований випуск 

або концепція авторизованих економічних операторів. Так, як уже зазначалось 

вище, посадові особи бек-офісів можуть працюватимуть лише з тими 

деклараціями, по яких за результатами автоматизованого аналізу та оцінки 

ризиків із застосуванням АСУР, виявлено необхідність проведення додаткових 

митних формальностей, в той час, як по інших деклараціях системою 

автоматизовано може прийматись рішення щодо завершення митного 

оформлення. Проте, для застосування такого алгоритму обов‟язково має бути 

забезпечене належне функціонування пост-митного контролю та митного 

аудиту.  

Запровадження децентралізованої моделі митного контролю також 

виводить на новий рівень процеси управління ризиками, оскільки передбачає 

якісне оновлення інформаційних та організаційних механізмів відповідної 

діяльності. В такій системі координат усі рішення, які приймаються 

посадовими особами митних органів мають ґрунтуватись на належному аналізі 

та оцінці ризиків, застосуванні тергетингу, і при цьому можливим є відхід від 

100 %-го контролю документів по усіх митних деклараціях. В рамках 

спрощення контролю при перетині товарами кордону та посилення ролі 

контролю після випуску товарів можливим є автоматичний відбір декларації 

для пост-митного контролю та митного аудиту одразу після подання декларацій 

до центральної бази даних з метою часткового розвантаження бек-офісів. 

У цій моделі важливе місце відводиться таргетингу як одному з 

механізму підвищення точності націлювання на ризикові операцій, які суттєво 
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посилюють роль таргетинг-центрів у процесі прийняття управлінських рішень 

під час реалізації державного контролю у митній сфері, а також направлені на 

мінімізацію ризиків безпеки по передній інформації про товари, транспортні 

засоби, заплановані до переміщення через митний кордон України 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що запровадження 

децентралізованої моделі митного контролю із посиленням механізмів 

управління ризиками може позитивно вплинути на реалізацію державної митної 

справи в Україні. Водночас варто зауважити, що запровадження такої системи є 

досить ресурснозатратним та потребуватиме поетапного запровадження через 

необхідність як нормативно-правового врегулювання, так і практичного 

запровадження в роботу митних органів. З огляду на це уявляється доцільним 

поступове вжиття заходів щодо запровадження нового підходу у роботу 

Держмитслужби. На першому етапі можливим би було проведення пілотного 

проекту із елементами децентралізованого митного контролю із залученням 

декількох митних органів. Проведенню цього етапу мала б передувати 

відповідна підготовка фахівців тих митних органів, на базі яких 

реалізовуватиметься зазначений пілот. До участі у експерименті варто було б 

залучити одну митницю на кордоні та 2 внутрішніх для виконання функцій бек- 

та фронт-офісу. Окрім того, необхідним є заручення підтримки бізнесу та 

визначення декількох надійних суб‟єктів господарювання для участі у 

пілотному проектів на початковому його етапі. Після завершення тестування 

моделі, відпрацювання алгоритмів взаємодії як всередині митної системи, так і 

з визначеними суб‟єктами господарювання, можливим є перехід до реалізації 

моделі децентралізованого митного контролю по усіх вантажах, які 

перетинають митний кордон у зоні діяльності митниці- учасниці пілотного 

проекту. Прийняття подальших рішень щодо розширення застосування моделі 

децентралізованого митного контролю на інші митні органи та/або необхідність 

внесення коректив у зазначену модель має відбуватись за результатами 

практичної реалізації заходів відповідно до нових підходів у роботі. 
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3.2. Удосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів управління 

митними ризиками  

 

Застосування дієвих інформаційно-комунікаційних механізмів  

управління ризиками є однією із передумов функціонування сучасних митних 

адміністрацій в усьому світі та засобом розвитку ефективної митної служби в 

Україні. Така система має забезпечувати не тільки здійснення аналізу та оцінки 

ризиків за кожною окремою зовнішньоекономічною транзакцією та/або 

переміщенням через митний кордон України товарів, транспортних засобів з 

метою відбору для більш ретельних перевірок тих операцій, які становлять 

ризик порушення національного законодавства. Невід‟ємною складовою 

застосування відповідних механізмів, на нашу думку, має стати накопичення 

якомога більше інформації, яка може бути корисною для аналізу та оцінки 

митних ризиків, у тому числі за рахунок покращення комунікації як всередині 

організації, так і з зовнішніми стейкхолдерами. 

Як вже зазначалось в 1-ому розділі, завдання, які виконуються 

митницями можна умовно розділити на два блоки: економічний (контроль 

повноти справляння митних платежів) та безпековий (недопущення 

незаконного переміщення через митний кордон заборонених або обмежених до 

переміщення товарів).  

Співвідношення цих двох блоків визначається політикою уряду та рівнем 

розвитку країни загалом. Так, спостереження за різними країнами дозволяє 

стверджувати, що чим країна розвиненіша, тим меншу роль відіграє митниця у 

наповненні бюджету, концентруючи свою увагу на питаннях безпеки. Це 

пов‟язано із тим, що в розвинених країнах справно працює податкова система, 

яка дозволяє забезпечувати ефективне адміністрування податків всередині 

країни. Якщо говорити про існуючу в Україні систему управління митними 

ризиками, то основним її завданням протягом тривалого часу було саме 

недопущення заниження сплати митних платежів, тобто переважав 

економічний блок. Разом з тим, останні зміни до законодавства з питань митної 
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справи, зокрема, до Митного кодексу України, передбачають запровадження 

подання суб‟єктами господарювання загальної декларації прибуття, що по суті 

є попередньою інформацію про товари, заплановані до переміщення через 

митний кордон України, а також розгортання електронної транзитної системи, 

які передбачають необхідність здійснення аналізу та оцінки ризиків безпеки, у 

тому числі ще до моменту фактичного прибуття товарів, транспортних засобів 

у пункт пропуску на державному кордоні України, змушують національну 

митну адміністрацію переглядати підходи о управління ризиками. 

Нові виклики визначають необхідність вдосконалення підходів до 

організації процесів управління митними ризиками, у тому числі здійснення 

автоматизованого аналізу та оцінки ризиків, в Україні.  

У цьому зв‟язку варто зазначити, що подальший розвиток 

автоматизованої системи управління ризиками, зокрема, з точки зору 

інформаційного забезпечення процесу управління ризиками, закладено у ряді 

стратегічних документів Держмитслужби. Так, Планом заходів з реалізації 

Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на 

період до 2022 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 978-р, передбачено, зокрема: 

розширення джерел інформації для проведення аналізу та оцінки ризиків, 

у тому числі автоматизованого аналізу та оцінки ризиків; 

поступове створення баз даних з ключовими для проведення оцінки 

ризиків відомостями з документів, які використовуються та/або готуються в 

процесі митного контролю, для забезпечення можливості їх використання для 

проведення аналізу та оцінки ризиків (зокрема, відомостей з документів про 

проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів; документів, 

які видаються митницями та стосуються процесів митного контролю (рішення, 

висновки, акти тощо); заяв декларантів про внесення змін або відкликання 

митних декларацій; запитів та відповідей, отриманих або надісланих у рамках 

взаємної адміністративної допомоги з митних питань; документів, складених за 

результатами документальних перевірок суб‟єктів господарювання тощо); 
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створення бази даних ризиків (системи збору інформації про можливі 

ризики порушення вимог законодавства від посадових осіб митниць). [96] 

В рамках розвитку автоматизованої системи управління ризиками та 

розширення джерел інформації, які в ній використовуються, передбаченого 

пунктом 49 Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що 

реалізують митну політику, необхідно забезпечити використання під час 

проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків інформації, отриманої 

від державних органів. [37] 

Потреба у подальшому розвитку та вдосконаленні підходів до управління 

ризиками суб‟єктами інтегрованого управління кордонами визначена однією з 

системних проблем у зазначеній сфері відносин відповідно до Стратегії 

інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. Відповідно до 

зазначеної стратегії аналіз ризиків полягає у забезпеченні інформаційно-

аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень щодо визначення 

наявних (потенційно можливих) ризиків та превентивного реагування на 

прояви транскордонної протиправної діяльності на державному кордоні, 

зокрема шляхом профілювання ризиків в умовах обмежених ресурсів і 

можливостей. При цьому для концентрації уваги контрольних служб на 

найбільш ймовірних випадках порушень законодавства важливим є 

застосування ризикоорієнтованих підходів у роботі усіма суб‟єктами 

інтегрованого управління кордонами. [97]  

Зважаючи на зазначене, існує потреба у функціональній розбудові 

системи управління ризиками, у тому числі її автоматизованої складової, з 

точки зору формування бази даних ризиків та її змістовного наповнення. 

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 363 Митного кодексу 

України діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками полягає у 

виконанні таких завдань: 

1) формування інформаційної бази даних системи управління ризиками 

митних органів; 
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2) аналіз, виявлення та оцінка ризиків, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій; 

3) розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками; 

4) аналіз результатів та коригування вжитих заходів з управління 

ризиками. [60] 

Отже, одним із першочергових завдань у цій сфері відносин є побудова 

інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів, яка на 

теперішній час відсутня. Інформування з питань управління ризиками, зокрема 

щодо необхідності розробки нових профілів ризику, внесення змін до профілів 

ризику або припинення їх дії здійснюється із використанням різних каналів 

комунікації (направлення офіційних листів, електронна комунікація і т.д.). 

Однак нині відсутня єдина інформаційна база даних системи управління 

ризиками митних органів. Це, з однієї сторони, призводить до можливих втрат 

інформації, відсутності інформаційного ресурсу, до якого у подальшому 

можливо було б звертатись для перевірки отримання інформації у попередніх 

періодах, а з іншої сторони – до втрати мотивації персоналу інформувати про 

можливі ризики порушення законодавства через відсутність зворотного зв‟язку. 

Створення так званої бази даних ризиків дозволить оптимізувати процес 

комунікації та вирішити ті проблемні питання взаємодії, які існують сьогодні.  

Для впорядкування наповнення бази даних ризиків всередині 

Держмитслужби пропонується доповнити Порядок № 684, положеннями щодо 

формування інформаційної бази даних системи управління ризиками митних 

органів у вигляді бази даних ризиків. При цьому визначити, що база даних 

ризиків формується із використанням наявної інформації про виявлені та 

потенційні ризики недотримання вимог законодавства України з питань митної 

справи, у тому числі отриманої від посадових осіб митних органів. З метою 

підтримки бази даних ризиків у актуальному стані слід передбачити, що 

посадові особи митних органів вносять до неї інформацію про потенційні 

ризики недотримання вимог законодавства України з питань митної справи.  
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Зокрема, до бази даних ризиків посадовими особами митних органів має 

вноситись інформація про: 

можливі випадки недотримання вимог законодавства України з питань 

митної справи, отримана від іншого органу державної влади, компетентного 

органу іншої країни або з будь-якого іншого джерела інформації; 

обставини, які можуть мати вплив на результати митного контролю 

(наприклад, виявлення порожніх тайників у транспортному засобі). 

База даних ризиків має бути джерелом інформації, яке може 

використовуватися митними органами (їх структурними підрозділами) в 

процесі управління ризиками. 

Порівняльна таблиця змін до Порядку № 684 наведена у Додатку А. 

При побудові бази даних системи управління ризиками митних органів 

пропонується врахувати наступні вимоги: 

- доступність, тобто база даних ризиків має бути доступною для усіх 

посадових осіб митних органів для забезпечення можливості внесення до неї 

інформації про можливі ризики порушення законодавства України з питань 

митної справи; 

- зрозумілість, тобто база даних ризиків має бути інтуїтивно 

зрозумілою для користувача та мати «user-friendly» інтерфейс; 

- захищеність, тобто система має передбачати аутентифікацію 

користувачів, рольову модель роботи з даними у ній та бути захищеною від 

несанкціонованого доступу, у тому числі з метою видалення та/або спотворення 

уже внесеної інформації; 

- надійність, тобто передбачати автоматичне збереження усіх даних та 

коректне завершення роботи без втрати даних; 

- функціональна достатність, тобто має, серед іншого, передбачати 

можливість внесення різної інформації про можливі ризики порушення 

законодавства України з питань митної справи, мати окремі структуровані поля 

(наприклад, для внесення інформації щодо номерів митних декларацій, 

інформації щодо суб‟єктів господарювання, номерів транспортних засобів, у 
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тому числі номерів контейнерів, кодів товарів згідно УКТ ЗЕД тощо) із 

застосуванням правил валідації (перевірки коректності внесення інформації у 

відповідні поля), можливість підвантажувати електронні копії документів 

(наприклад, копії актів митного огляду, фото, зроблені під час митного огляду 

товарів, транспортних засобів і т.д.), зберігати та відображати усі етапи роботи 

з інформацією, внесеною у базу даних тощо; 

- програмна сумісність з іншими системами, які використовуються для 

цілей управління ризиками. Так, зважаючи на те, що інформація, внесена до 

бази даних ризиків має стати вхідною інформацією для розробки інструментів з 

управління ризиками (наприклад, для розробки нових профілів ризику або 

внесення змін до діючих, внесення змін до переліку індикаторів ризику тощо), 

має бути можливість створення зв‟язків між інформацією у базі даних ризиків 

та інших системах, у яких міститься інформація або за допомогою яких 

здійснюється розробка інструментів з управління ризиками.  

При цьому пропонується наступний алгоритм застосування 

інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів. 

Посадова особа митного органу, яка виявила ризики порушення законодавства 

України з питань митної справи, має забезпечити внесення відповідної 

інформації до бази даних ризиків. При внесенні інформації важливим є її 

максимальна деталізація та структурування з метою забезпечення можливості 

подальшої роботи з внесеними даними. Окрім того, необхідним є забезпечення 

ідентифікації посадових осіб митних органів, які вносять інформацію, з метою 

недопущення або мінімізації фактів внесення неправдивої викривленої 

інформації. Для цього можливим є використання логіну та пароля користувача 

або кваліфікованого електронного підпису. 

Щодо деталізації інформації, то вона має передбачати внесення, зокрема, 

сфери ризику, якої стосується проблематика (наприклад, класифікація товарів, 

заборони/обмеження і т.д.). Після цього посадова особа митного органу також 

має заповнювати форму подання інформації, де через діалогові вікна має бути 

можливість додати інформацію щодо номерів митних декларацій, суб‟єктів 
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господарювання, номерів транспортних засобів, у тому числі номерів 

контейнерів, кодів товарів згідно УКТ ЗЕД тощо із застосуванням правил 

валідації (перевірки коректності внесення інформації у відповідні поля), 

можливість підвантажувати електронні копії документів тощо.  

Так, при внесенні інформації щодо номеру митної декларації має 

відбуватись перевірка коректності її зазначення згідно визначеної структури 

номера, а також автоматично проводитись пошук митної декларації за вказаним 

номером у базі даних митних декларацій. Після ідентифікації у базі даних 

митних органів зазначеної у повідомленні митної декларації має відбуватись 

зв‟язка із конкретною митною декларацією. У повідомленні номер декларації 

має бути у вигляді гіперпосилання із можливістю перегляду вказаної декларації 

посадовою особою, яка опрацьовуватиме повідомлення. При внесенні 

інформації щодо суб‟єктів господарювання у разі зазначення коду ЄДРПОУ для 

резидентів має здійснюватись автоматична перевірка у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

України та підтягувати реєстраційні дані компанії у повідомлення. При 

внесенні інформації щодо коду УКТ ЗЕД має здійснюватись автоматична 

перевірка коректності зазначення такого коду та підтягуватись короткий опис 

товару згідно УКТ ЗЕД і т.д. Окрім внесення структурованих даних, має бути 

передбачена можливість внесення інформації вільним текстом для більш 

детального опису виявлених ризиків. 

Система має передбачати можливість збереження інформації та 

подальшої роботи з нею через певний час для додання відомостей, які на 

момент першого внесення даних відсутні.  

Направлення інформації до бази даних ризиків має відбуватись після 

завершення заповнення необхідних полів. Дані мають потрапляти до 

центральної бази даних для подальшого розгляду уповноваженими особами. 

Водночас у разі автоматичного виявлення некоректності заповнення окремого 

поля або декількох полів посадовій особі, яка вносить інформацію має 

виводитись повідомлення про необхідність перевірки внесених даних та їх 
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виправлення. Такий підхід дозволить підвищити якість інформації у базі даних 

ризиків та спростить подальшу роботу з нею. При цьому пропонується, щоб 

посадовій особі митниці додатково відправлялось підтвердження направлення 

повідомлення на електронну поштову скриньку із присвоєним системою 

реєстраційним номером. 

Посадова особа митного органу, яка внесла інформацію, має мати 

можливість відстеження опрацювання направленого повідомлення по зміні 

статусів. Так, після того як повідомлення відправлене йому має присвоюватись 

статус «Відправлено» у кабінеті посадової особи митного органу і воно має 

потрапляти у базу даних ризиків, до центрального підрозділу Держмитслужби з 

питань координації застосування системи управління ризиками, де 

уповноважені посадові особи опрацьовуватимуть такі повідомлень. Після 

відкриття повідомлення уповноваженою посадовою особою для перегляду його 

статус у кабінеті посадової особи митного органу та у базі даних ризиків 

автоматично має змінюватись на «Опрацьовується». Пропонується, щоб за 

результатами опрацювання повідомлення уповноважена посадова особа могла 

прийняти такі рішення: 

- Розробити на основі отриманої інформації новий профіль ризику; 

- Внести зміни/доповнення до існуючого профіля ризику;  

- Отримати додаткову інформацію від ініціатора повідомлення якщо 

інформації недостатньо;  

- Внести зміни до переліку індикаторів ризику; 

- Відмовити у внесенні інформації до системи управління ризиками, 

наприклад, якщо така інформація уже реалізована в рамках системи управління 

ризиками (наприклад, відповідний профіль ризику уже функціонує в АСУР); 

- Залучити посадову особу профільного структурного підрозділу; 

- Прийняти інше рішення, яке має бути описано у базі даних ризиків. 

Після розробки нового профілю ризику, внесення змін або доповнень до 

діючих профілів ризику, внесення змін до переліку індикаторів ризику тощо 

статус повідомлення відповідним чином має змінюватись уповноваженими 
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посадовими особами, у тому числі з метою інформування посадової особи 

митного органу про успішне опрацювання та реалізацію направленого 

повідомлення. 

Алгоритм роботи з базою даних ризиків в частині взаємодії посадових 

осіб митних органів та посадових осіб структурного підрозділу 

Держмитслужби, до компетенції якого віднесено координацію застосування 

системи управління ризиками, зображено на Рис 3.2. 

 

 

 

Рис. 3.2. – Алгоритм роботи з базою даних ризиків в частині взаємодії 

посадових осіб митних органів та посадових осіб уповноваженого структурного 

підрозділу Держмитслужби 

Джерело: Сформовано автором на основі описаного алгоритму роботи з базою даних 

ризиків 

 

На думку автора, запровадження такої взаємодії між митними органами 

на різних рівнях (місцевому – підрозділ митного оформлення, регіональному – 

митниця та центральному – структурні підрозділи Держмитслужби) дозволить 

суттєво покращити та підсилити окремі елементи механізмів управління 

ризиками (розробляти або уточнювати профілі ризику, задіювати інші форми, 
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методи та інструменти управління ризиками тощо), а також забезпечить 

покращення ефективності застосування системи управління в цілому.  

У разі побудови дієвої бази даних ризиків із відповідним зворотнім 

зв‟язком митники на місцях також почнуть відчувати свою значимість у 

процесі управління ризиками та, відповідно, прагнутимуть до досягнення 

кращих результатів при виконанні посадових обов‟язків. Окрім того, наявність 

бази даних ризиків забезпечує можливість передачі знань іншим учасникам 

процесу управління ризиками, перевіряти наявність можливих ризиків 

порушення митного законодавства у різних регіонах, повертатись до 

історичних даних і при цьому мінімізувати ризики втрати інформації. 

Розглянутий алгоритм стосується збору та опрацювання інформації про 

потенційні ризики від посадових осіб митних органів. Водночас, згідно зі 

схемою, зображеною на Рис. 2.1, база даних ризиків має включати також 

інформацію про виявлені ризики (інформацію з відомчих баз даних про 

порушення митних правил, відмови у митному оформленні, відкликання 

митних декларацій декларантами, рішення про коригування митної вартості, 

зміну коду товару згідно УКТ ЗЕД тощо). Це означає, що база даних ризиків 

має мати безпосередній доступ до відомчих баз даних з метою забезпечення 

повноцінного аналізу інформації. Найбільш раціональним є створення 

відповідних розділів у базі даних ризиків, куди або дублюватиметься необхідна 

інформація, або де за посиланням можна буде перейти у відповідну базу даних. 

Для збору інформації від громадян та бізнес-спільноти пропонується 

реалізувати відповідний функціонал на офіційному сайті Держмитслужби. При 

цьому слід враховувати, що інформація від громадян та бізнес-спільноти може 

надсилатися анонімно або із зазначенням неправдивих даних щодо 

відправника. Звичайно, анонімна інформація несе більші ризики надання 

недостовірних даних, однак ігнорувати таку інформацію повністю не варто, 

оскільки іноді вона може містити корисні для митних органів дані.  

У разі зазначення контактної інформації при формуванні повідомлення 

пропонується надсилати повідомлення на зазначений номер телефону та/або 



190 

 

адресу електронної поштової скриньки про підтвердження його направлення, 

початку опрацювання та, у разі «реалізації» наданих даних, повідомлення із 

подякою за надану корисну інформацію. Веб-ресурс для подання інформації 

громадянами суттєво розширить інформаційну базу, яка може свідчити про 

ризики порушення митних правил за рахунок залучення широкого кола осіб, та 

демонструватиме відкритість Держмитслужби до громадського суспільства. 

Водночас такий об‟єм інформації потребуватиме виділення додаткових 

людських ресурсів на його опрацювання. 

У частині налагодження інформування про можливі ризики порушення 

законодавства України з питань митної справи з боку громадян та бізнес-

спільноти, окрім запровадження необхідного для цього ІТ-рішення, необхідним 

є прийняття документу, який регламентуватиме порядок опрацювання 

відповідних повідомлень, у тому числі визначення чіткого алгоритму обробки 

отриманої інформації для захисту посадових осіб митних органів від закидів 

щодо неналежного реагування на отримані дані, які у тому числі можуть бути і 

анонімними. Окрім того, слід врахувати високі ризики використання 

зазначеного інструментарію у цілях нечесної боротьби з конкурентами та/або 

наклепу на осіб виходячи з особистих відносин. Зважаючи на суттєві ризики 

запуску описаного веб-ресурсу його створення варто розглядати як майбутні 

перспективи. Наразі більш доцільно застосовувати механізм, коли посадові 

особи митних органів, як опрацьовують вхідну інформацію, у тому числі 

звернення громадян, будуть вносити релевантну інформацію до бази даних 

ризиків. 

Впровадження такої системи дозволить створити комплексний 

інформаційний ресурс та прозорий інструмент для роботи з інформацією щодо 

можливих ризиків порушення законодавства України з питань митної справи та 

суттєво покращити взаємодію між зацікавленими структурними підрозділами, 

митними органами загалом та громадянським суспільством. 

Зауважимо, що в рамках взаємодії із правоохоронними органами 

відповідно до статей 338 та 558 Митного кодексу України [60] та пункту 14 
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Вичерпного переліку [74] митні органи отримують інформацію про можливі 

порушення митних правил від правоохоронних органів.  

З метою вдосконалення механізму управління митними ризиками із 

використанням інформації від правоохоронних органів пропонується внести 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 

щодо запровадження на постійній основі направлення доручень на проведення 

митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення виключно в електронному вигляді із використанням відповідної 

інформаційної системи, а також внести зміни до форми доручення з 

урахуванням централізації їх направлення та визначити, що інформація в 

рамках частини четвертої статті 558 Митного кодексу України також має 

направлятись в електронному вигляді через інформаційну систему. 

Вдосконалення порядку направлення правоохоронними органами 

доручень в рамках кримінальних проваджень пропонується розглядати в 

контексті внесення змін до пункту 14 Вичерпного переліку та форми 

відповідного доручення. Порівняльна таблиця змін до пункту 14 Вичерпного 

переліку та оновлена форма доручення наведені у Додатку Г. 

Запропоновані зміни передбачають переведення комунікації між 

правоохоронними та митними органами в електронний формат із направленням 

доручень виключно в електронному вигляді із використання кваліфікованих 

електронних підписів посадових осіб правоохоронних та митних органів. При 

цьому пропонується обмежити строк дії доручень шляхом визначення 

максимального строку виконання доручення не більше 90 календарних днів з 

моменту надсилання доручення та не більше трьох випадків проведення огляду 

(переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення. 

Обмеження щодо трьох випадків проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення пропонується не 

застосовувати у разі виявлення за результатами проведення таких оглядів 

(переоглядів) порушень законодавства України з питань митної справи. 
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З метою забезпечення зворотного зв‟язку пропонується внесення 

митницею, яка проводила огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, результатів такого огляду (переогляду) та 

прикріплення до результатів копії акту про проведення огляду (переогляду) 

товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. Результати 

проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, а також копія акту про проведення огляду (переогляду) мають 

зберігатися в системі та із використанням функціоналу інформаційної системи 

направлятись відповідному правоохоронному органу. 

У разі збоїв у роботі інформаційної системи, які унеможливлюють 

направлення доручення в електронному вигляді, пропонується передбачити 

можливість направлення доручень через систему електронної взаємодії 

центральних органів виконавчої влади до відповідної митниці(ь) 

Держмитслужби і копії такого доручення до центрального апарату 

Держмитслужби із обов‟язковим невідкладним внесенням відповідного 

доручення в інформаційну систему після відновлення її працездатності, у тому 

числі для забезпечення можливості внесення інформації про результати вжитих 

заходів. 

Реалізацію інформаційної системи електронної взаємодії правоохоронних 

та митних органів щодо можливих ризиків порушення законодавства України з 

питань митної справи пропонується здійснювати на базі єдиного державного 

інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», який 

використовується для взаємодії митних органів і контролюючих органів, які 

видають документи для цілей митного контролю та митного оформлення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Алгоритми взаємодії 

митних і правоохоронних органів в частині обміну інформацією щодо 

можливих ризиків порушення законодавства України з питань митної справи 

наведено на Рис. 3.3 та 3.4. 
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Рис. 3.3. – Алгоритм взаємодії правоохоронних та митних органів при 

опрацюванні доручень в рамках кримінальних проваджень 

Джерело: Сформовано автором на основі описаного алгоритму взаємодії митних та 

правоохоронних органів 

 

 

Рис. 3.4. – Алгоритм взаємодії правоохоронних та митних органів при 

опрацюванні оперативної інформації 

Джерело: Сформовано автором на основі описаного алгоритму взаємодії митних та 

правоохоронних органів 

 

У подальшому, передбачається, що на базі відповідно єдиного 

державного інформаційного веб-порталу для кожного контролюючого орану 

буде створено кабінет, за допомого якого контролюючі органи зможуть не 
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тільки здійснювати передбачені законодавством види контролю та передавати 

інформацію щодо реквізитів дозвільних документів митним органам та їх 

скановані копії, а й формувати в електронному вигляді дозвільні документи, які 

як набори даних передаватимуться до єдиної автоматизованої інформаційної 

системи митних органів з метою подальшого використання під час митного 

контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення. 

Таким чином, вдосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів 

управління ризиками в державній митній справі в сучасних умовах України 

лежить у площині створення електронної бази даних ризиків, запровадження 

електронної комунікації із іншими органами державної влади з питань обміну 

інформацією, корисною з точки зору аналізу та оцінки митних ризиків на 

засадах автоматизації процесів та оперативного обміну даними, вдосконалення 

електронної взаємодії між митними та правоохоронними органами а частині 

електронного обміну інформацією про можливі ризики порушення 

законодавства України з питань митної справи, а також розширенні джерел 

інформації за рахунок використання релевантних для управління ризиками 

даних. 

 

3.3. Розвиток механізмів цифровізації управління митними ризиками 

 

Побудова та ефективне застосування механізмів цифровізації системи 

управління ризиками митними адміністраціями є визначальною ознакою 

здійснення митного контролю відповідно до сучасних трендів впровадження 

кращих міжнародних стандартів. 

Так, окрім уже згаданих міжнародних документів, Україною взято на себе 

зобов‟язання щодо імплементації Угоди про спрощення процедур торгівлі 

Світової організації торгівлі. Частиною четвертою статті 7 Угоди передбачено, 

що країни-члени: 



195 

 

наскільки це можливо, запроваджують або дотримуються системи 

управління ризиками в сфері митного контролю; 

розробляють і застосовують систему управління ризиками таким чином, 

щоб уникати самовільної чи невиправданої дискримінації або прихованих 

обмежень для міжнародної торгівлі; 

зосереджують митний контроль та, наскільки це можливо, інші відповідні 

види контролю на кордоні, на вантажах з високим рівнем ризику і 

прискорюють випуск вантажів із низьким рівнем ризику. Будь-яка країна-член 

також може довільно обрати вантажі для здійснення таких видів контролю в 

рамках системи управління ризиками; 

базують систему управління ризиками на оцінці ризиків за допомогою 

відповідних критеріїв вибірковості. Такі критерії вибірковості можуть 

включати, серед іншого, Гармонізовану систему кодування, характер та опис 

товарів, країну походження, країну відправлення товарів, вартість товарів, дані 

щодо дотримання торговцями зобов‟язань та вид транспортування. [92] 

Зазначене вище, положення інших міжнародних документів, а також 

положення національного законодавства свідчать про необхідність подальшої 

цифровізації та вдосконалення діючої в України системи управління ризиками, 

зокрема АСУР. 

Так, пунктом 14 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи 

управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 

року № 978-р, передбачено необхідність наповнення автоматизованої системи 

аналізу та управління ризиками профілями ризику, їх актуалізація, 

вдосконалення процедури автоматизованого аналізу та оцінки ризиків. [96] 

Пунктом 37 Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, 

що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р, передбачено розширення 

сфери застосування автоматизованої системи управління ризиками на всі митні 

формальності, від обробки попередньої інформації (у тому числі даних 
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загальних декларацій прибуття) до обробки результатів митного пост-аудиту. 

Впровадження профілів та індикаторів ризику, орієнтованих не лише на 

визначення конкретних параметрів (наприклад, вартості, ваги, коду товару 

згідно з УКТЗЕД), а і на інші характеристики і параметри товару та/або 

зовнішньоекономічної операції. [37] 

Реалізація зазначених вище ініціатив неможлива без вдосконалення 

автоматизованої системи управління ризиками відповідно до нових викликів, у 

тому числі щодо необхідності аналізу та оцінки ризиків та усіх етапах митного 

контролю на основі різних даних, які надаються митним органам для цілей 

митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів. 

Як зазначалось раніше, діюча автоматизована система управління 

ризиками (далі – АСУР) є монолітною складовою автоматизованої системи 

митного оформлення (далі – АСМО) та може здійснювати аналіз та оцінку 

ризиків виключно по деклараціях, які подаються в АСМО, або по переміщеннях 

у автомобільних пунктах пропуску, які також фіксуються наразі в АСМО. Це 

значно обмежує функціонал самої системи та не дозволяє працювати із 

інформацією, яка подається до митних органів не у вигляді декларацій для 

поміщення товарів у митний режим або не вноситься у відповідні модулі 

АСМО у наземних пунктах пропуску.  

Розбудова цієї системи має передбачати розширення її функціоналу на усі 

можливі набори даних, які надходять до моменту переміщення товарів через 

митний кордон України, у тому числі здійснення аналізу та оцінки ризиків по 

попередній інформації про товари, заплановані до переміщення через митний 

кордон України (так званих загальних деклараціях прибуття), по митних 

деклараціях окремих типів, які подаються в рамках реалізації положень Закону 

України від 12 вересня 2019 року № 78-IX «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної системи» тощо. 

Комплексна система управління ризиками також має покривати усі етапи 

процесу управління ризиками та передбачати можливість простеження процесу 
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розробки кожного інструменту з управління ризиками (переважно це 

стосується електронних профілів ризику).  

Такий підхід передбачає, що після отримання інформації про можливі 

ризики порушення законодавства України з питань митної справи, у тому числі 

із використанням бази даних ризиків, що є інформаційною базою даних 

системи управління ризиками митних органів, виникає необхідність проведення 

аналізу, виявлення та оцінки ризиків для прийняття рішення щодо необхідності 

розробки і реалізації практичних заходів з управління ризиками. Зважаючи на 

зазначене, існує потреба інтеграції бази даних ризиків у комплексне ІТ-

рішення, за допомогою якого проводиться подальший аналіз отриманої 

інформації та розробка відповідних заходів реагування.  

Відповідне програмне забезпечення має забезпечувати можливість 

перегляду інформації із повідомлення у базі даних ризиків, відкривати 

прикріплені до повідомлення документи як в структурованому вигляді 

електронного документа (наприклад, митні декларації, акти митного огляду, 

рішення митного органу щодо коригування митної вартості, зміни коду товарів 

згідно УКТ ЗЕД, висновки про лабораторні дослідження і т.д. з відповідних баз 

даних), так і в сканованому/електронному вигляді (копії документів, які наявні 

у розпорядженні митного органу, але які не прикріплені до окремої митної 

декларації, фотознімки за результатами фотофіксації проведення митного 

огляду, результати сканування тощо). Структуровані поля повідомлення у базі 

даних ризиків мають забезпечувати можливість формування на їх основі 

запитів до різних баз даних для оптимізації опрацювання повідомлення.  

Уповноважена на опрацювання повідомлення посадова особа після 

отримання повідомлення має розпочати аналіз інформації, яка у ньому 

зазначена, з урахуванням наявності подібних повідомлень, автоматично 

визначених системою або знайдених самостійно користувачем, у тому числі 

через інструментарій пошуку по ключових словах. Якщо повідомлення 

ідентичне повідомленню, по якому уже прийнято рішення щодо розробки на 

його основі інструментів з управління ризиками або такі інструменти уже 
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застосовуються, то посадова особа відповідним чином фіксує це у системі. 

Якщо ж повідомлення містить нову інформацію, то посадова особа розпочинає 

безпосередній процес аналізу інформації, під час якого перевіряються наведені 

у повідомленні факти, здійснюється попередня оцінка селективності профіля 

ризику та можливого впливу на процес митного контролю товарів, 

транспортних засобів у разі його запровадження, приймається рішення щодо 

доцільності реалізації наданих пропозицій із використанням інших 

інструментів з управління ризиками і т.д. Результати аналізу в обов‟язковому 

порядку зберігаються в системі та прикріплюються до повідомлення. Концепція 

автоматизації процесів аналізу, виявлення та оцінки ризиків передбачає також 

запровадження ІТ-рішень, які у тому числі дозволяють створювати пошукові 

запити з повідомлень, отриманих через базу даних ризиків, автоматично 

розраховувати селективність роботи алгоритму, передбаченого профілем 

ризику. 

Після завершення процесу аналізу, виявлення та оцінки ризиків та з 

урахуванням відповідних результатів посадовою особою має прийматись 

рішення щодо необхідності розроблення і реалізації практичних заходів з 

управління ризиками. Так, посадовою особою може бути прийнято рішення 

щодо відсутності ризиків порушення законодавства України з питань митної 

справи, що відповідним чином фіксується у базі даних ризиків, або ж щодо 

необхідності розробки на основі отриманих даних профіля ризику, внесення 

змін до переліку індикаторів ризику і т.д. У разі прийняття рішення щодо 

необхідності розроблення і реалізації практичних заходів з управління 

ризиками посадова особа відповідним чином фіксує цю інформацію у базі 

даних ризиків та здійснює підготовку відповідних пропозицій. Рішення щодо 

затвердження, внесення змін та/або припинення застосування інструментів з 

управління ризиками, у тому числі профілів ризику, приймається Експертною 

комісією із застосування системи управління ризиками (крім випадків внесення 

доповнень до діючих профілів ризику). 
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Водночас в рамках оптимізації розробки, розгляду та затвердження 

профілів ризику пропонується автоматизувати окремі етапи процесу розгляду 

та затвердження профілів ризику та інших інструментів системи управління 

ризиками Експертною комісією із застосування системи управління ризиками. 

При цьому на першому етапі автоматизації роботи зазначеної Експертної 

комісії пропонується вдосконалити процес в частині розгляду та затвердження 

електронних профілів ризику із використанням кваліфікованих електронних 

підписів її членів. Такий формат передбачає алгоритм, коли усі її члени 

отримуватимуть інформацію про проекти профілів ризику, зміни до них через 

систему електронної взаємодії і фіксуватимуть свої рішення у ній. Такий підхід 

дозволить значно пришвидшити процес впровадження нових профілів ризику 

та/або змін до них в АСУР, а також оптимізувати ці процеси. 

Переведення в електронний формат процесу розробки та затвердження 

профілів ризику дозволить сформувати базу даних електронних профілів 

ризику в АСУР. Така база дозволить не лише здійснювати швидкий пошук 

інформації про профілі ризику в системі, а й покращити можливості 

моніторингу їх застосування.  

Переведення в електронний формат роботи Експертної комісії із 

застосування системи управління ризиками має передбачати, можливість 

направлення членам такої комісії проектів профілів ризику, змін до них, 

інформації про контроль ефективності профілів ризику з метою прийняття 

рішення щодо доцільності подальшого застосування таких профілів ризику, 

необхідності внесення змін до них тощо, фіксації рішень та/або коментарів 

кожного члена комісії по окремому питанню з метою визначення можливості 

прийняття винесених на розгляд комісії питань. 

Для покращення можливостей пошуку інформації у базі даних профілів 

ризику пропонується окрім обов‟язкових реквізитів, передбачених паспортом 

профіля ризику (зокрема, назва профіля ризику, вид профіля ризику, область 

ризику, індикатори ризику, митні формальності і т.д.), визначати ключові слова, 
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за якими можливий пошук інформації (створювати так звані теги, наприклад по 

повідомленню до митних формальностей).  

В рамках покращення можливостей моніторингу застосування профілів 

ризику пропонується запровадити на нормативному рівні таке поняття як 

ризик-правило, що по суті є окремою комбінацією індикаторів ризику в рамках 

профіля ризику, який дозволяє здійснити відбір об‟єкта для контролю та 

передбачає визначення відповідного переліку митних формальностей. 

Запровадження на нормативному рівні додаткової підкатегорії дозволить більш 

точно аналізувати спрацювання окремого профіля ризику та визначати його 

результативність. Більш детально питання нормативно-правового 

врегулювання застосування ризик-правил розглянуто у підрозділі 2.1 та 

відображено у Додатку А.  

Окрім того, пропонується, щоб в базі даних профілів ризику під кожним 

профілем ризику (ризик-правилом) була можливість перегляду його 

спрацювань із відмітками щодо результативності/нерезультативності 

проведених заходів контролю. У разі зниження показника результативності 

нижче певного визначеного при його затвердженні рівня, пропонується 

надсилати відповідне повідомлення до відповідального за контроль 

ефективності профілю ризику підрозділу для можливого перегляду алгоритму, 

уточнення індикаторів ризику та/або прийняття рішення щодо припинення 

роботи відповідного профіля ризику (ризик-правила). Інформація щодо 

реагування посадової особи на повідомлення про зниження результативності, у 

тому числі результати проведеного аналізу, мають зберігатись в історії 

відповідного профіля ризику (ризик-правила).  

Для забезпечення періодичного моніторингу роботи профіля ризику 

(ризик-правила) пропонується передбачити у базі даних профілів ризику 

календар зі сповіщеннями, які повідомлятимуть посадовій особі 

відповідального за контроль ефективності профіля ризику підрозділу про 

необхідність проведення аналізу роботи профіля ризику (ризик-правила). 
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Результати контролю ефективності профіля ризику мають також зберігатись у 

системі. 

З метою захисту чутливої інформації щодо профілів ризику та інших 

інструментів з управління ризиками, яка розглядається на засіданні Експертної 

комісії із застосування системи управління ризиками, слід вжити додаткових 

запобіжних заходів, серед яких: аутентифікація користувачів із використанням 

кваліфікованого електронного підпису посадової особи, неможливість зберігати 

дані з системи на персональний комп‟ютер та/або зовнішні пристрої, 

неможливість копіювання тексту, доступність матеріалів для перегляду за 

певний період до засідання комісії та після нього до моменту внесення 

інформації щодо рішення по відповідних питаннях порядку денного, фіксація 

рішень, у тому числі зауважень та/або коментарів кожного члена комісії по 

кожному питанню, винесеному на розгляд Експертної комісії із застосування 

системи управління ризиками.  

Для забезпечення адресної розсилки матеріалів до засідання комісії 

можливо синхронізувати роботу системи, яка забезпечує можливість 

електронного супроводження роботи Експертної комісії із застосування 

системи управління ризиками, із системою електронного документообігу 

Держмитслужби, або ж як альтернативний варіант - розробити на базі системи 

електронного документообігу Держмитслужби окремий модуль, який би 

відповідав описаним вище вимогам. 

Додатково комплексне ІТ-рішення в частині функціонування АСУР має 

передбачати не лише ведення обліку профілів ризику (створення, оновлення, 

деактивація), а також включати компоненти для проведення тестування 

профілів ризику та здійснення он-лайн моніторингу ефективності їх роботи.  

З метою забезпечення належної роботи профілів ризику АСУР відповідне 

ІТ-рішення має передбачати можливість інтеграції з іншими даними та іншими 

інформаційними системами та бути інтегрованим до аналітичної системи, що 

включає графічні відображення з ключовими показниками ефективності 

профіля ризику (наприклад, селективність, результативність, ефективність 
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профіля ризику, частка компаній, які потрапили під його дію та мають статус 

добропорядного суб‟єкта господарювання (наприклад, мають статус АЕО – 

авторизованого економічного оператора), та інших компаній). 

Загалом комплексне ІТ-рішення для супроводження процесу 

автоматизованого аналізу та оцінки ризиків має вирішити ряд проблемних 

питань, які існують на сьогодні та стримують процеси впровадження мехнізмів 

цифровізації управління у цій сфері. 

До їх числа відноситься, зокрема, залежність функціоналу АСУР від 

фунціоналу автоматизованої системи митного оформлення (АСМО). Так, 

модулі АСУР є складовими модулями АСМО. Таким чином, будь який 

розвиток функціоналу АСУР залежить від наявності та особливостей роботи 

відповідних модулів АСМО.  

На сьогоднішній день в АСМО реалізовано модулі оформлення митних 

декларацій та два модулі для застосування у наземних пунктах пропуску. 

Повітряні та морські переміщення, перетин кордону пасажирами усіма видами 

транспорту (крім автомобільного), переміщення міжнародних поштових та 

експрес-відправлень залишаються поза можливістю автоматичного аналізу та 

оцінки інформації на предмет наявності ризиків порушення законодавства 

України з питань митної справи.  

Окрім того, зважаючи на внесення змін у законодавство щодо 

запровадження в Україні обов‟язковості подання з осені 2020 року загальної 

декларації прибуття, що по суті є попередньою інформацією про товари, 

транспортні засоби комерційного призначення, заплановані до переміщення 

через митний кордон України, а також підготовки до приєднання до Конвенції 

про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року, що передбачає 

запровадження застосування в Україні нових митних декларацій окремих типів, 

передбачених зазначеною конвенцією, виникає необхідність розширення 

функціоналу АСУР з метою забезпечення прийому і обробки будь-якої 

структурованої інформації, яка подається митним органам.  
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Розширення зазначеного функціоналу можливо забезпечувати одночасно 

із розширенням функціоналу АСМО. Такий підхід з урахуванням необхідності 

централізації обробки даних, яка передбачена в рамках децентралізованої 

моделі митного оформлення дозволить забезпечити планомірний розвиток 

системи з урахуванням реальної потужності системи. 

Іншим підходом до розширення функціоналу АСУР може бути винесення 

системи управління ризиками в окремий модуль або мікро-сервіс, який буде 

взаємодіяти як і з різними вхідними наборами даних, так і використовуватиме 

доступ до наявних інформаційних ресурсів митниці під час автоматизованого 

аналізу та оцінки ризиків. Водночас використання АСУР як мікро-сервісу не 

позбавляє від необхідності постійного його доопрацювання з метою 

забезпечити можливості обробки тих чи інших наборів даних. 

Так, незалежно від технічної реалізації комплексного рішення для АСУР 

необхідним є закладання в систему різних структур можливих наборів даних та 

активації залежно від отриманої інформації тих чи інших наборів профілів 

ризику. Це пояснюється тим, що структура полів загальної декларації прибуття, 

звичайної митної декларації, митної декларації окремого типу 

(використовується під час спільного транзиту), інформації про міжнародні 

поштові та експрес-відправлення, інформації про транспортні засоби та 

пасажирів у різних видах пунктів пропуску відрізняється. Відповідним чином 

мають відрізнятися і профілі ризику, які застосовуються для аналізу та оцінки 

ризиків по зазначених вище наборах даних. 

Таким чином, одним із основних завдань впровадження механізму 

цифровізації управління митними ризиками є розширення функціоналу АСУР 

та її перетворення на гнучкий інструмент, який може працювати з різною 

інформацією і, залежно від суті інформації, яка аналізується, видавати 

відповідний результат. Узагальнено перелік даних, обробку яких повинна 

забезпечувати АСУР на різних етапах митного контролю осіб, товарів, 

транспортних засобів, зображено на Рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Узагальнений перелік даних для опрацювання АСУР на різних етапах 

митного контролю осіб, товарів, транспортних засобів 

Джерело: Сформовано автором на основі проведеного досліження 

 

Проблемним питанням застосування поточної АСУР також є відсутність 

сучасних ІТ-рішень для відстеження в електронному вигляді усього життєвого 

циклу профіля ризику, у тому числі в частині створення електронної бази 

профілів ризику та забезпечення можливості розгляду профілів ризику, змін до 

них, а також інших питань з управління ризиками на засіданні Експертної 

комісії із застосування системи управління ризиками, відсутності 

інструментарію для тестування профіля ризику перед запуском та моніторингу 

результатів його роботи в процесі застосування. 

Вдосконалення автоматизованої системи управління ризиками у 

поєднанні із електронною базою даних ризиків дозволить суттєво покращити 

якість управління ризиками, у тому числі дозволить підвищити точність 

націлювання на ризикові зовнішньоекономічні операції, прискорюючи митний 

контроль та оформлення для законної міжнародної торгівлі.  
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При розбудові автоматизованої системи управління ризиками варто 

також приділити увагу фунціоналу таргетингу. Усі декларації або інша 

інформація, яка надійшла в АСУР для опрацювання, після автоматизованого 

аналізу та оцінки ризиків з відповідними результатами має потрапляти в 

окремий реєстр для забезпечення можливості подальшого здійснення 

таргетингу.  

Зважаючи на те, що для якісного здійснення таргетингу потрібен доступ 

до різноманітних джерел даних можливо передбачити в системі можливості 

переходу у відповідні бази даних безпосередньо з інтерфейсу вікна таргетингу. 

Декларація або інша інформація у системі має потрапляти до посадової особи 

митниці Держмитслужби після її опрацювання таргетером із відповідним 

уточненим переліком митних формальностей. Водночас з метою уникнення 

затримок митного оформлення, доцільно в системі передбачити таймер, після 

закінчення якого система автоматично відправлятиме декларацію або 

інформацію до посадової особи митниці Держмитслужби із переліком митних 

формальностей, визначених АСУР. В рамках реалізації функціоналу таргетингу 

доцільно також передбачити в АСУР можливість створення профілів ризику, 

які обов‟язково передбачають залучення таргетера. При спрацюванні таких 

профілів ризику таймер не повинен застосовуватись. 

Спрощено структуру ІТ-рішення, яке б забезпечило максимальний рівень 

автоматизації процесу управління ризиками, представлено на Рис. 3.6. 

Загалом варто відзначити, що процес цифровізації системи управління 

ризиками є постійним, зважаючи на постійну появу нових джерел даних та 

наборів інформації, по яких доцільним є проведення автоматизованого аналізу 

та оцінки ризиків. Разом з тим, навіть з метою налагодження використання уже 

наявних у митних органах даних, нагальною є потреба цифровізації процесів 

саме збору первинної інформації, розробки та введення в дію електронних 

профілів ризику, створення середовища для тестування роботи профілів ризику 

та системи в цілому, автоматизації аналізу зворотного зв‟язку.  
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Рис. 3.6. Спрощена структура ІТ-рішення для автоматизації процесу управління 

митними ризиками 

Джерело: Сформовано авторомна основі наведених пропозицій  

 

Реалізація зазначених ініціатив дозволить спростити роботу профільних 

підрозділів та вивільнити ресурси на реалізацію актуальних управлінських 

завдань, пов‟язаних із розвитком потенціалу таргетингу. Це також сприятиме 

концентрації зусиль митних органів всіх рівнів на імплементації сучасних 

підходів до управління ризиками в державну митну справу України та 

забезпечення національних інтересів нашої країни у зовнішньоекономічній 

сфері. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Визначення та систематизація найбільш перспективних підходів до 

розвитку механізмів управління ризиками в державній митній справі України 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Ключовими характеристиками децентралізованої системи митного 

контролю є багаторівневий підхід, територіальна віддаленість та анонімність, 

що зменшить вплив суб‟єктивного фактора кожної окремої посадової особи, 

яка приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових митних 
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формальностей, власне проводить такі формальності та фіксує результати їх 

проведення у системі, на процес вибору об‟єктів для контролю, а також 

обрання форм та методів такого контролю. 

Для реалізації підходу має бути модернізована інфраструктура вздовж 

лінії кордону задля забезпечення здатності митних органів опрацьовувати 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, 

включаючи функціонування вантажних комплексів, обладнаних технічними 

засобами митного контролю, де товари можуть бути оглянуті, або де вони 

можуть очікувати остаточного рішення щодо випуску товарів. 

Посадові особи, що працюють у профільних підрозділах контролю 

(класифікація, країна походження, нетарифні заходи, інтелектуальна власність, 

митна вартість тощо) можуть стати експертами центрів компетенції або 

співробітниками бек-офісів, а співробітники митних постів можуть перейти до 

фронт-офісів. Важливо забезпечити функціонування підрозділів митного 

аудиту, які зможуть здійснювати митний контроль на території суб‟єкта 

господарювання після випуску товарів. Об‟єкти для митного аудиту та пост-

митного контролю можуть також визначатись таргетинг-центрами та бек-

офісами. Доповнювати систему децентралізованого митного контролю мають 

підрозділи протидії митним правопорушенням, перепрофільовані в оперативні 

підрозділи з правом оперативно-розшукової діяльності. 

2. Удосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів управління 

митними ризиками є вкрай важливим для ефективного функціонування 

аналізованої системи, у тому числі АСУР. Використання сучасних ІТ-рішень 

дозволить підвищити ефективність за рахунок оперативного реагування на 

інформацію про можливі ризики порушення законодавства України з питань 

митної справи та налагодження дієвої взаємодії між усіма зацікавленими 

сторонами. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних механізмів управління ризиками 

в державній митній справі в сучасних умовах України передбачає: 
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створення електронної бази даних ризиків шляхом запровадження 

відповідних процедур збору та аналізу інформації як всередині організації, так і 

ззовні (від інших органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, і у 

перспективі – від громадськості); 

запровадження електронної комунікації із іншими органами державної 

влади з питань обміну інформацією, корисною з точки зору аналізу та оцінки 

митних ризиків на засадах автоматизації процесів та оперативного обміну 

даними; 

вдосконалення електронної взаємодії між митними та правоохоронними 

органами за результатами експериментального проекту щодо обміну 

інформацією про можливі ризики порушення законодавства України з питань 

митної справи шляхом застосування сучасних ІТ-рішень, що дозволить 

забезпечити не лише надходження необхідної інформації в електронному 

вигляді до митних органів, а й налагодження зворотного зв‟язку про результати 

вжитих заходів до ініціатора; 

розширення джерел інформації за рахунок використання релевантних для 

управління ризиками даних, у тому числі тих, що створюються митними 

органами в процесі митного контролю та оформлення товарів, транспортних 

засобів (забезпечення створення та використання в процесі митного контролю 

документів у виді структурованих даних, які у подальшому будуть придатні для 

проведення автоматизованого аналізу). 

3. Подальший розвиток механізмів цифровізації управління митними 

ризиками в Україні передбачає розвиткок автоматизованої системи управління 

ризиками в частині суттєвого розширення її функціоналу за рахунок створення 

бази даних ризиків, переведення профілювання ризиків в електронний формат, 

створення можливості прийняття «цифрових» управлінських рішень з питань 

управління ризиками, розбудови функціоналу АСУР для забезпечення взаємодії 

з різними системами та різними типами інформаційних запитів, побудову 

функціоналу таргетингу тощо.  



209 

 

Застосування сучасних інформаційних технологій в процесі управління 

митними ризиками дозволить суттєво підвищити ефективність митного 

контролю. Так, за рахунок створення бузи даних ризиків можливим буде 

залучення до процесу формування політики у сфері управління митними 

ризиками максимального кола учасників. На першому етапі пропонується 

збирати та узагальнювати інформацію від посадових осіб митних органів, а у 

подальшому – і від громадськості. Переведення профілювання ризиків в 

електронний формат дозволить більш оперативно та точково реагувати на 

зниження ефективності роботи системи в цілому та дозволить, серед іншого, 

забезпечити повноцінне функціонування комплексної системи моніторингу 

процесу управління митними ризиками. 

Розширення функціоналу автоматизованого аналізу та оцінки ризиків 

дозволить налагоджувати взаємодію з різними системами, що є особливо 

актуальним в контексті запровадження загальних декларацій прибуття, 

розгортання в Україні міжнародної системи спільного транзиту і т.д. 

Результати цього розділу висвітлено автором у фахових періодичних 

виданнях і збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях [6, 7, 

8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 128, 129]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації узагальнено та вирішено актуальне наукове завдання, яке 

полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів і розробці практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління ризиками в 

державній митній справі України.  

Відповідно до цілей і завдань дослідження сформульовано такі висновки 

науково-практичного характеру. 

1. Визначено, що істотні зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища діяльності органів державної влади, зростаючі динаміка та обсяги 

інформації, необхідної для прийняття ними виважених управлінських рішень, 

зумовили потребу використання ризикоорієнтованих інструментів у сфері 

публічного управління. Відповідно до сучасної міжнародної практики 

відбувається все ширше застосування ризику як головного критерія оцінювання 

доцільності застосування органами влади контролюючих заходів під час 

здійснення ними планових та позапланових перевірок з метою максимального 

виявлення, попередження та мінімізації випадків порушення норм 

законодавства. 

Зважаючи на зазначене охарактеризовано механізми управління митними 

ризиками в державній митній справі, які за специфікою використовуваних 

засобів можуть бути представлені як правовий, організаційний, мотиваційний, 

інформаційний, комунікаційний та інші механізми, а за ознакою етапів та 

конкретних управлінських процедур їх реалізації – як механізми виявлення 

ризиків, аналізу та оцінки ризиків із визначенням пріоритетів управління 

ризиками, розробки профілів ризику, таргетингу, реагування на ризики, оцінки 

результатів/зворотного зв‟язку вжитих заходів тощо.  

Сформовано принципи використання зазначених механізмів управління 

ризиками в державній митній справі, які забезпечують вирішення основних 

завдань митної адміністрації: вибірковість, законність, цільова спрямованість, 

інтегрованість, цілісність, адекватність реакції, розумне сприйняття і 
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динамічність. Окрім того, встановлено необхідність узгодженості форм, 

методів та інструментів, які застосовуються в рамках окремих механізмів 

управління ризиками задля цільового визначення об‟єктів контролю на основі 

базового принципу вибірковості.  

Аргументовано, що послідовне застосування зазначених принципів 

використання механізмів управління ризиками дозволяє суттєво скоротити 

транзакційні витрати суб‟єктів господарювання під час здійснення ними 

зовнішньоторговельних операцій, знижує ступінь інформаційної асиметрії та 

визначає точність проведення вибіркового контролю митними адміністраціями. 

В результаті це створює підґрунтя для підвищення ефективності публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки та забезпечення сталого 

розвитку національної економіки в цілому. 

2. Узагальнення міжнародного досвіду та рекомендацій щодо 

організації управління митними ризиками в розвинених країнах дозволяє 

стверджувати, що важливими напрямами розвитку сучасних механізмів ризик-

менеджменту в державній митній справі виступають: широке застосування ІТ-

технологій, здійснення двоетапної перевірки (система>людина, 

людина>людина) відібраних для контролю вантажів з метою підвищення 

точності націлювання на ризикові транзакції, уніфікація та стандартизація 

підходів до управління ризиками на основі міжнародних рекомендацій, 

врахування безпекових ризиків, на які має бути здатною реагувати сучасна 

митна адміністрація, створення належного інформаційного забезпечення 

процесу управління ризиками, виявлення та усунення правопорушень та 

формування відповідних баз даних для цілей подальшого використання під час 

оцінки ризиків, накопичення та аналізу інформації щодо нових тенденцій, зміни 

операційного середовища.  

З‟ясовано, що одним із дієвих механізмів управління митними ризиками у 

різних країнах сьогодні є таргетинг. Таргетинг ґрунтується на попередньому 

визначенні ризикових товарів, транспортних засобів та осіб у поєднанні з 

методами аналізу документів та наявної інформації, опитування та 
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спостереження для визначення об‟єктів контролю. Застосування таргетингу 

дозволяє підвищити точність націлювання на ризикові переміщення товарів, 

транспортних засобів через кордон, водночас пришвидшити їх законний рух 

через митний кордон. Знаходження і послідовне впровадження організаційної 

моделі митного контролю, що дозволяє інтегрувати механізм таргетингу в 

систему митного адміністрування, виступає одним із пріоритетних напрямів 

розвитку державної митної справи в Україні. 

3. Аналіз нормативно-правової бази управління ризиками в державній 

митній справі України засвідчив, що її розвиток значною мірою зумовлюється 

прийняттям міжнародними інституціями відповідних документів обов‟язкового 

і рекомендаційного характеру, які містять положення щодо вдосконалення та 

підвищення ефективності діяльності митних адміністрацій з урахуванням 

кращого міжнародного досвіду та практики здійснення вибіркового митного 

контролю. Проте розробка належного організаційно-правового та методичного 

супроводу практичного впровадження в Україні зазначених положень суттєво 

відстає. Прийняті останнім часом урядом Стратегія розвитку системи 

управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, План 

заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну 

політику, Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 

року зорієнтовані на вирішення цієї проблеми. Послідовна реалізація положень 

зазначених документів потребує внесення ряду змін до:  

- Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і 

реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів 

митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 31.07.2015 № 684, в частині унормування положень вдосконалення процесів 

інформаційного забезпечення управління ризиками, впровадження нових ІТ-

рішень, створення автоматизованої системи моніторингу застосування системи 

управління ризиками; 

- Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись 

огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
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органами доходів і зборів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467, в частині налагодження 

електронної взаємодії між митними та правоохоронними органами за 

результатами експериментального проекту щодо обміну інформацією про 

можливі ризики порушення законодавства України з питань митної справи; 

- частини четвертої статті 558 Митного кодексу України, якою наразі 

передбачено, що правоохоронні органи зобов‟язані письмово повідомляти 

митні органи про наявність оперативної інформації щодо можливих випадків 

переміщення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого 

користування, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням 

норм законодавства України, в частині виключення обов‟язку щодо саме 

письмового обміну оперативною інформацією. Це розблокує можливість 

електронної взаємодії митних та правоохоронних органів не лише контексті 

проведення митних оглядів (відповідно до Вичерпного переліку підстав, за 

наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення), а й для проведення інших заходів 

оперативного реагування. 

4. За результатами аналізу стану організаційно-інформаційного 

забезпечення управління митними ризиками в державній митній справі України 

встановлено, що наразі використовуваний митницями Держмитслужби 

інструментарій є досить гнучким та дозволяє забезпечувати проведення 

вибіркового митного контролю. Проте відсутність дієвих механізмів 

інформаційної взаємодії як всередині організації, так і ззовні, досить 

розпливчатий розподіл функцій і сфер відповідальності між рівнями 

організаційної структури митної служби створює суттєві перешкоди для 

повноцінної реалізації потенціалу цієї державно-управлінської діяльності.  

У цьому зв‟язку обґрунтовано необхідність послідовної трансформації 

механізмів управління ризиками на основі подальшого розвитку та 

вдосконалення ІТ-рішень та організаційних процедур для підвищення точності 

виявлення високоризикових зовнішньоекономічних операцій з одночасним 
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прискоренням митного контролю операцій, що здійснюються сумлінними 

суб‟єктами господарювання, включаючи АЕО та представників так званого 

«білого сектору» економіки.  

5. Проведена оцінка діючих механізмів управління митними ризиками 

в Україні засвідчила, що показники їх впровадження, з однієї сторони, 

відповідають міжнародним стандартам щодо селективності та 

результативності, а з іншої – говорять про те, що економічна ефективність їх 

застосування може бути суттєво вищою, зокрема, за рахунок більш 

раціонального використання спеціалізованими підрозділами рамкових профілів 

ризику АСУР, підвищення якості інформаційного забезпечення процесу 

управління митними ризиками. Так само більшою може бути частка протоколів 

про порушення митних правил, складених за результатами виконання митних 

формальностей, згенерованих АСУР по митних деклараціях, у разі 

налагодження ефективної взаємодії між різними підрозділами на центральному 

та регіональному рівнях, та імплементації міжнародних стандартів щодо 

проведення аналізу виявлених правопорушень. 

Аргументовано, що запровадження комплексної системи моніторингу 

управління ризиками у сфері державної митної справи України має 

здійснюватись на засадах максимального використання доступних джерел 

інформації та автоматизації процесів розрахунку показників. Така система має 

дозволяти автоматично та швидко розраховувати основні показники роботи 

системи управління ризиками та її складових (АСУР, профілів ризику тощо) у 

різних розрізах, а також передбачати автоматичне виявлення аномалій роботи 

системи. Як результат, очікується, що запровадження такої системи дозволить 

швидко реагувати на будь-які зміни як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища, що, у свою чергу, сприятиме досягненню оптимального балансу 

між забезпеченням належного рівня контролю та сприянням міжнародній 

торгівлі. Підвищення точності націлювання на ризикові зовнішньоекономічні 

операції та/або переміщення через кордон, та, відповідно, зменшення 

спрацювання системи по так званому «білому сектору» економіки, дозволятиме 
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сумлінним суб‟єктам господарювання швидше проходити процес митного 

оформлення та економити кошти. 

6. Доведено, що при побудові системи управління ризиками важливим 

є створення оптимальної організаційної структури митної адміністрації та 

налагодження відповідного організаційного механізму, що забезпечуватиме 

оперативне реагування на середовище, що швидко змінюється. У цьому зв‟язку 

запропоновано розглядати вдосконалення механізмів управління ризиками у 

державній митній справі України в контексті запровадження децентралізованої 

моделі митного контролю, ключовими характеристиками якої є багаторівневий 

підхід, територіальна віддаленість та анонімність. Дотримання цих вимог 

зменшить вплив суб‟єктивного фактора кожної окремої посадової особи, яка 

приймає рішення щодо необхідності проведення додаткових митних 

формальностей, власне проводить такі формальності та фіксує результати їх 

проведення у системі, на процес вибору об‟єктів для контролю, а також 

обрання форм та методів такого контролю. 

Для реалізації підходу має бути модернізована інфраструктура вздовж 

лінії кордону задля забезпечення здатності митних органів опрацьовувати 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, 

включаючи функціонування вантажних комплексів, обладнаних технічними 

засобами митного контролю, де товари можуть бути оглянуті, або де вони 

можуть очікувати остаточного рішення щодо випуску товарів. Посадові особи, 

що працюють у профільних підрозділах контролю (класифікація, країна 

походження, нетарифні заходи, інтелектуальна власність, митна вартість тощо) 

можуть стати експертами центрів компетенції або співробітниками бек-офісів, а 

співробітники митних постів можуть перейти до фронт-офісів. Важливо 

забезпечити функціонування підрозділів митного аудиту, які зможуть 

здійснювати митний контроль на території суб‟єкта господарювання після 

випуску товарів. Об‟єкти для митного аудиту та пост-митного контролю 

можуть також визначатись таргетинг-центрами та бек-офісами. Доповнювати 

систему децентралізованого митного контролю мають підрозділи протидії 
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митним правопорушенням, перепрофільовані в оперативні підрозділи з правом 

оперативно-розшукової діяльності. 

Обґрунтовано, що реалізація такого підходу дозволить максимально 

залучити наявні в митних органах ресурси для вирішення ключових питань в 

процесі митного контролю товарів та транспортних засобів, які переміщуються 

через митний кордон. Водночас це відчутно прискорить проходження митних 

формальностей і спростить умови ведення легального бізнесу суб‟єктами 

зовнішньоекономічної діяльності при збереженні належного рівня митного 

контролю. 

7. Удосконалення інформаційно-комунікаційних механізмів 

управління митними ризиками та підвищення ступеня цифровізації відповідних 

процесів є вкрай важливим для ефективного функціонування системи 

управління ризиками, у тому числі АСУР. Використання сучасних ІТ-рішень 

дозволить підвищити ефективність митного контролю за рахунок оперативного 

реагування на інформацію про можливі ризики порушення законодавства 

України з питань митної справи та налагодження дієвої взаємодії між усіма 

зацікавленими сторонами. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних механізмів управління ризиками 

в державній митній справі в сучасних умовах України передбачає: 

створення електронної бази даних ризиків шляхом запровадження 

відповідних процедур збору та аналізу інформації як всередині організації, так і 

ззовні (від інших органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, і у 

перспективі – від громадськості); 

запровадження електронної комунікації із іншими органами державної 

влади з питань обміну інформацією, корисною з точки зору аналізу та оцінки 

митних ризиків на засадах автоматизації процесів та оперативного обміну 

даними; 

вдосконалення електронної взаємодії між митними та правоохоронними 

органами за результатами експериментального проекту щодо обміну 

інформацією про можливі ризики порушення законодавства України з питань 
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митної справи шляхом застосування сучасних ІТ-рішень, що дозволить 

забезпечити не лише надходження необхідної інформації в електронному 

вигляді до митних органів, а й налагодження зворотного зв‟язку про результати 

вжитих заходів до ініціатора; 

розширення джерел інформації за рахунок використання релевантних для 

управління ризиками даних, у тому числі тих, що створюються митними 

органами в процесі митного контролю та оформлення товарів, транспортних 

засобів (забезпечення створення та використання в процесі митного контролю 

документів у виді структурованих даних, які у подальшому будуть придатні для 

проведення автоматизованого аналізу). 

Запропоновано розглядати підвищення ступеня цифровізації процесів 

управління митними ризиками в сучасних умовах України крізь призму 

розвитку автоматизованої системи управління ризиками в частині суттєвого 

розширення її функціоналу за рахунок створення бази даних ризиків, 

переведення профілювання ризиків в електронний формат, створення 

можливості прийняття «цифрових» управлінських рішень з питань управління 

ризиками, розбудови функціоналу АСУР для забезпечення взаємодії з різними 

системами та різними типами інформаційних запитів, побудову функціоналу 

таргетингу тощо. 

Удосконалення та розбудова механізмів управління ризиками в державній 

митній справі України має визначатися цілями та завданнями діяльності 

Держмитслужби, відповідати законодавству та міжнародним зобов‟язанням 

України, а також враховувати наявні ресурси, інформаційне забезпечення та 

необхідність адаптації роботи митних органів до трансформаційних змін за 

усіма операційними напрямами. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту наказу Міністерства фінансів України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 

 від 31 липня 2015 року № 684» 

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін 

 

Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів 

митного контролю, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року № 684, зареєстрований                                        

в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466 

 

I. Загальні положення I. Загальні положення 

 

 

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення 

вибірковості митного контролю шляхом 

застосування системи управління ризиками, 

поліпшення ефективності роботи Державної 

фіскальної служби України (далі – ДФС) під час 

митного контролю та/або митного оформлення за 

рахунок застосування методів управління 

ризиками, у тому числі аналізу ризиків із 

використанням інформаційних технологій. 

1. Цей Порядок розроблено з метою 

забезпечення вибірковості митного контролю 

шляхом застосування системи управління 

ризиками, поліпшення ефективності роботи 

Державної митної служби України (далі – 

Держмитслужба) під час митного контролю, 

прискорення митного оформлення за 

рахунок застосування методів управління 

ризиками, у тому числі аналізу ризиків із 

використанням інформаційних технологій, та 

здійснення таргетингу. 

 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року  № 440-IX                  

«Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи»  

2. Цей Порядок встановлює єдиний підхід до 

здійснення органами доходів і зборів (їх 

2. Цей Порядок встановлює єдиний підхід до 

здійснення митними органами (їх 
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структурними підрозділами) аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з 

управління ризиками для визначення форм та 

обсягів митного контролю. 

структурними підрозділами) аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з 

управління ризиками для визначення форм та 

обсягів митного контролю. 

 

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких 

значеннях: 

 

автоматизована система управління ризиками (далі 

– АСУР) – сукупність програмно-інформаційних 

комплексів, які забезпечують функціонування 

системи управління ризиками (далі – СУР) під час 

митного контролю та/або митного оформлення 

товарів і транспортних засобів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

випадковий відбір – спосіб відбору об‟єктів 

митного контролю для проведення окремих форм 

митного контролю або їх сукупності, коли кожен 

об‟єкт основи вибірки має однакову ймовірність 

бути відібраним; 

 

виявлений ризик – ризик, щодо якого в органах 

доходів і зборів наявна інформація про порушення 

законодавства України з питань державної митної 

справи; 

 

3. У цьому Порядку терміни вживаються в 

таких значеннях: 

 

автоматизована система управління ризиками 

(далі – АСУР) – сукупність програмно-

інформаційних комплексів, які забезпечують 

функціонування системи управління ризиками 

(далі – СУР) під час митного контролю та/або 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів; 

 

база даних ризиків – це сукупність даних 

про виявлені та потенційні ризики 

недотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи, яка може 

використовуватись в процесі управління 

ризиками; 

 

випадковий відбір – спосіб відбору об‟єктів 

митного контролю для проведення окремих 

форм митного контролю або їх сукупності, 

коли кожен об‟єкт основи вибірки має 

однакову ймовірність бути відібраним; 

 

виявлений ризик – наявна в митних органах 

інформація про порушення законодавства 

України з питань митної справи; 

 

 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та відповідно до 

пунктів 21, 22 Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку системи управління 

ризиками у сфері митного контролю на 

період до 2022 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 978-р 

«Про розвиток системи управління 

ризиками у сфері митного контролю на 

період до 2022 року», та пункту 49 Плану 

заходів з реформування та розвитку 

системи органів, що реалізують митну 

політику, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2020 року № 569-р «Деякі питання 

реалізації концептуальних напрямів 

реформування системи органів, що 

реалізують державну митну політику» 
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індикатори ризику – критерії із заданими наперед 

параметрами, використання яких дає можливість 

здійснювати вибір об‟єкта контролю, що 

становить ризик; 

 

модуль АСУР – одна з підсистем АСУР, що 

входить до складу модуля автоматизованої 

системи митного оформлення товарів та 

транспортних засобів (далі – АСМО) або іншого 

програмно-інформаційного комплексу ДФС 

(далі – ПІК ДФС) і забезпечує роботу АСУР під 

час митного контролю товарів і транспортних 

засобів; 

 

негативна історія профілю ризику – показник, який 

кількісно характеризує наявність у певний період 

інформації про порушення законодавства України 

з питань державної митної справи чи виявлені за 

результатами митного контролю невідповідності, 

які описані у профілі ризику і враховуються при 

визначенні ступеня ризику за профілем ризику (у 

бік підвищення ступеня ризику), якщо такий 

показник передбачений профілем ризику; 

 

 

нефіскальні ризики (ризики безпеки) – ризики, 

виявлення яких направлене на забезпечення в 

межах компетенції органів доходів і зборів 

захисту національної безпеки, життя і здоров‟я 

людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів 

споживачів; 

 

область ризику – згруповані об‟єкти аналізу 

ризику, щодо яких існує потреба у застосуванні 

індикатори ризику – критерії із заданими 

наперед параметрами, використання яких дає 

можливість здійснювати вибір об‟єкта 

контролю; 

 

модуль АСУР – одна з підсистем АСУР, що 

входить до єдиної автоматизованої 

інформаційної системи митних органів 

(далі – ЄАІС), у тому числі автоматизованої 

системи митного оформлення (далі – 

АСМО), і забезпечує роботу АСУР під час 

митного контролю та/або митного 

оформлення; 

 

негативна історія профілю ризику – показник, 

який кількісно характеризує наявність у 

певний період інформації про порушення 

законодавства України з питань митної 

справи чи виявлені за результатами митного 

контролю невідповідності, які описані у 

профілі ризику і враховуються при визначенні 

ступеня ризику за профілем ризику (у бік 

підвищення ступеня ризику), якщо такий 

показник передбачений профілем ризику; 

 

нефіскальні ризики (ризики безпеки) – ризики, 

виявлення яких направлене на забезпечення в 

межах компетенції митних органів захисту 

національної безпеки, життя і здоров‟я людей, 

тварин, рослин, довкілля, інтересів 

споживачів; 

 

область ризику – згруповані об‟єкти аналізу 

ризику, щодо яких існує потреба у 
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окремих форм митного контролю або їх 

сукупності; 

 

оцінка ризику – визначення ймовірності 

виникнення ризику і можливих наслідків 

порушень законодавства України з питань 

державної митної справи у разі проявлення 

ризику; 

 

орієнтування – інформація про осіб та/або 

транспортні засоби, за допомогою яких можуть 

бути вчинені порушення законодавства України з 

питань державної митної справи, а також 

інформація про товари, що можуть бути об‟єктом 

правопорушення, яка створена органами доходів і 

зборів (їх структурними підрозділами) самостійно 

за результатами здійснення аналітичної роботи або 

отримана органами доходів і зборів (їх 

структурними підрозділами); 

 

 

позитивна історія профілю ризику – показник, який 

кількісно характеризує наявність у певний період 

фактів завершення митного контролю після 

спрацювання профілю ризику, які підтвердили 

відсутність порушень законодавства України з 

питань державної митної справи чи виявлення за 

результатами митного контролю невідповідностей, 

і враховується при визначенні ступеня ризику за 

профілем ризику (у бік зниження ступеня ризику), 

якщо такий показник передбачений профілем 

ризику; 

 

потенційний ризик – ризик, який не був виявлений, 

застосуванні окремих форм митного контролю 

або їх сукупності; 

 

оцінка ризику – визначення ймовірності 

виникнення ризику і можливих наслідків 

недотримання вимог законодавства України з 

питань митної справи у разі проявлення 

ризику; 

 

орієнтування – інформація про осіб та/або 

транспортні засоби, за допомогою яких можуть 

бути вчинені порушення законодавства 

України з питань митної справи, а також 

інформація про товари, що можуть бути 

об‟єктом правопорушення, яка створена 

митними органами (їх структурними 

підрозділами) самостійно за результатами 

здійснення аналітичної роботи або отримана 

митними органами (їх структурними 

підрозділами); 

 

позитивна історія профілю ризику – показник, 

який кількісно характеризує наявність у 

певний період фактів завершення митного 

контролю після спрацювання профілю ризику, 

які підтвердили відсутність порушень 

законодавства України з питань митної 

справи чи виявлення за результатами митного 

контролю невідповідностей, і враховується при 

визначенні ступеня ризику за профілем ризику 

(у бік зниження ступеня ризику), якщо такий 

показник передбачений профілем ризику; 

 

потенційний ризик – ризик, який не був 
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але умови для його виникнення існують; 

 

 

профіль ризику – опис будь-якого набору 

ризиків, у тому числі визначених комбінацій 

індикаторів ризику, що є результатом збору, 

аналізу та систематизації інформації; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селективність профілю ризику – показник профілю 

ризику, який кількісно характеризує його 

вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, 

що показує відсоток переміщень осіб, товарів і 

транспортних засобів через кордон або митних 

оформлень, який профіль ризику дає можливість 

відбирати); 

 

 

 

 

 

 

 

ступінь ризику – результат кількісної оцінки 

ризику; 

 

таргетер – посадова особа, уповноважена на 

виявлений, але умови для його виникнення 

існують; 

 

профіль ризику – опис будь-якої сукупності 

індикаторів ризику, у тому числі визначених 

комбінацій індикаторів ризику, що є 

результатом збору, аналізу та систематизації 

інформації; 

 

ризик-правило – сукупність індикаторів 

ризику в окремому профілі ризику, у тому 

числі внесених шляхом доповнення до 

рамкового профілю ризику, яка визначає 

об’єкт контролю та відповідний перелік 

митних формальностей; 

 

селективність профілю ризику – показник 

профілю ризику, який кількісно характеризує 

його вибіркову здатність (числове значення від 

0 до 100, що показує відсоток переміщень осіб, 

товарів, транспортних засобів через кордон або 

митних оформлень, який профіль ризику дає 

можливість відбирати); 

 

стандартна умова аналізу (далі – СУА) – 

сукупність індикаторів ризику, яка може 

застосовуватись у багатьох профілях ризику 

одночасно для опису окремої умови та/або 

алгоритму;  

 

ступінь ризику – результат кількісної оцінки 

ризику; 

 

таргетер – посадова особа, уповноважена на 
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здійснення таргетингу; 

 

таргетинг – спосіб аналізу та оцінки ризиків, 

відповідно до якого попередньо проаналізовані, в 

тому числі із застосуванням АСУР, 

зовнішньоекономічні операції підлягають 

додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із 

використанням доступних органам доходів і 

зборів (їх структурним підрозділам) джерел 

інформації; 

 

 

 

таргетинг-центр – уповноважений підрозділ або 

робоча група органу доходів і зборів, основним 

завданням якого (якої) є здійснення таргетингу; 

 

 

фіскальні ризики – ризики, виявлення яких 

спрямоване на недопущення мінімізації сплати 

податків і зборів, митних та інших платежів під час 

здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

 

 

 

 

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у 

значеннях, наведених у Митному кодексі України, 

а також інших нормативно-правових актах України 

з питань державної митної справи. 

здійснення таргетингу; 

 

таргетинг – спосіб аналізу та оцінки ризиків, 

відповідно до якого попередньо проаналізовані 

із застосуванням інформаційних технологій, 

у тому числі АСУР, зовнішньоекономічні 

операції або переміщення через митний 

кордон України підлягають додатковій оцінці 

щодо наявності ризиків із використанням 

доступних митним органам (їх структурним 

підрозділам) джерел інформації з метою 

управління ризиками; 

 

таргетинг-центр – уповноважений підрозділ 

або робоча група митного органу, основним 

завданням якого (якої) є здійснення 

таргетингу; 

 

фіскальні ризики – ризики, виявлення яких 

спрямоване на недопущення мінімізації сплати 

податків і зборів, митних та інших платежів 

під час здійснення зовнішньоекономічних 

операцій або переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон 

України. 

 

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у 

значеннях, наведених у Митному кодексі 

України, а також інших нормативно-правових 

актах України з питань митної справи. 

 4. Формування інформаційної бази даних 

системи управління ризиками митних 

органів передбачає ведення 

Держмитслужбою бази даних ризиків. 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року  № 440-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 
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База даних ризиків формується із 

використанням наявної інформації про 

виявлені та потенційні ризики 

недотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи, у тому 

числі отриманої від посадових осіб митних 

органів. 

 

З метою підтримки бази даних ризиків у 

актуальному стані посадові особи митних 

органів вносять до неї інформацію про 

потенційні ризики недотримання вимог 

законодавства України з питань митної 

справи. 

 

До бази даних ризиків посадовими особами 

митних органів вноситься, зокрема, 

інформація про: 

можливі випадки недотримання вимог 

законодавства України з питань митної 

справи, отримана від іншого органу 

державної влади, компетентного органу 

іншої країни або з будь-якого іншого 

джерела інформації; 

обставини, які можуть мати вплив на 

результати митного контролю (наприклад, 

виявлення порожніх тайників у 

транспортному засобі). 

 

База даних ризиків є джерелом інформації, 

яке може використовуватися митними 

органами (їх структурними підрозділами) в 

процесі управління ризиками.  

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» та відповідно 

до пунктів 21, 22 Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку системи управління 

ризиками у сфері митного контролю на 

період до 2022 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 978-р 

«Про розвиток системи управління 

ризиками у сфері митного контролю на 

період до 2022 року», та пункту 49 Плану 

заходів з реформування та розвитку 

системи органів, що реалізують митну 

політику, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2020 року № 569-р «Деякі питання 

реалізації концептуальних напрямів 

реформування системи органів, що 

реалізують державну митну політику» 
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4. Здійснення органами доходів і зборів (їх 

структурними підрозділами) аналізу, виявлення та 

оцінки ризиків, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій, для визначення форм та 

обсягів митного контролю  

включають: 

 

1) виявлення умов і факторів, що впливають на 

виникнення ризиків; 

 

2) визначення областей ризику; 

 

3) визначення індикаторів ризику; 

 

4) здійснення оцінки імовірності виникнення 

ризиків та можливої шкоди у разі їх проявлення. 

5. Здійснення митними органами (їх 

структурними підрозділами) аналізу, 

виявлення та оцінки ризиків, у тому числі з 

використанням інформаційних технологій, для 

визначення форм та обсягів митного контролю 

включають: 

 

1) виявлення умов і факторів, що впливають на 

виникнення ризиків; 

 

2) визначення областей ризику; 

 

3) визначення індикаторів ризику; 

 

4) здійснення оцінки імовірності виникнення 

ризиків та можливої шкоди у разі їх 

проявлення. 

 

5. Аналіз, виявлення та оцінка ризиків, 

розроблення і реалізація практичних заходів з 

управління ризиками, аналіз результатів та 

коригування вжитих заходів здійснюються 

органами доходів і зборів (їх структурними 

підрозділами) в межах компетенції. 

 

ДФС визначає структурний підрозділ ДФС, на 

який покладено функції з координації застосування 

СУР (далі – центральний підрозділ з питань 

координації застосування СУР). 

 

6. Аналіз, виявлення та оцінка ризиків, 

розроблення і реалізація практичних заходів з 

управління ризиками, аналіз результатів та 

коригування вжитих заходів здійснюються 

митними органами (їх структурними 

підрозділами) в межах компетенції. 

 

Держмитслужба визначає структурний 

підрозділ Держмитслужби, на який покладено 

функції з координації застосування СУР (далі – 

центральний підрозділ з питань координації 

застосування СУР). 

 

 

6. Розроблення і реалізація практичних заходів з 

управління ризиками здійснюються з урахуванням 

результатів: 

1) аналізу та оцінки ризиків; 

7. Розроблення і реалізація практичних заходів 

з управління ризиками здійснюються з 

урахуванням результатів: 

1) аналізу та оцінки ризиків; 
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2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних 

результатів реалізації запланованих заходів. 

2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних 

результатів реалізації запланованих заходів. 

 

7. Управління ризиками для визначення форм та 

обсягів митного контролю здійснюється на 

стратегічному, тактичному та оперативному 

рівнях. 

8. Управління ризиками для визначення форм 

та обсягів митного контролю здійснюється на 

стратегічному, тактичному та оперативному 

рівнях. 

 

 

8. На стратегічному рівні управління ризиками за 

результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків 

ДФС визначає пріоритетні напрями розробки та 

реалізації заходів з управління ризиками та формує 

реєстр ризиків. Реєстр ризиків розглядається та 

схвалюється на засіданні Експертної комісії із 

застосування системи управління ризиками, яка 

утворюється ДФС (далі – Експертна комісія). 

9. На стратегічному рівні управління ризиками 

за результатами аналізу, виявлення та оцінки 

ризиків Держмитслужба визначає пріоритетні 

напрями розробки та реалізації заходів з 

управління ризиками та формує реєстр 

ризиків. Реєстр ризиків розглядається та 

схвалюється на засіданні Експертної комісії із 

застосування системи управління ризиками, 

яка утворюється Держмитслужбою (далі – 

Експертна комісія).  

 

 

9. Реєстр ризиків повинен містити, зокрема: 

 

1) пріоритетні напрями розробки та реалізації 

заходів з управління ризиками; 

 

2) інформацію щодо органів доходів і зборів (їх 

структурних підрозділів), відповідальних за 

реалізацію відповідного напряму. 

10. Реєстр ризиків повинен містити, зокрема: 

 

1) пріоритетні напрями розробки та реалізації 

заходів з управління ризиками; 

 

2) інформацію щодо митних органів (їх 

структурних підрозділів), відповідальних за 

реалізацію відповідного напряму. 

 

 

10. На тактичному рівні управління ризиками 

органами доходів і зборів (їх структурними 

підрозділами) в межах компетенції за результатами 

аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно 

до реєстру ризиків розробляються заходи з 

управління ризиками. Для цього використовуються 

11. На тактичному рівні управління ризиками 

митними органами (їх структурними 

підрозділами) в межах компетенції за 

результатами аналізу, виявлення та оцінки 

ризиків та відповідно до реєстру ризиків 

розробляються заходи з управління ризиками. 
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такі інструменти: 

 

1) профілі ризику; 

 

2) орієнтування; 

 

3) індикатори ризику; 

 

4) методичні рекомендації щодо роботи посадових 

осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки 

ризиків; 

 

5) випадковий відбір. 

Для цього використовуються такі інструменти: 

 

1) профілі ризику; 

 

2) орієнтування; 

 

3) індикатори ризику; 

 

4) методичні рекомендації щодо роботи 

посадових осіб митниць (митних постів) з 

аналізу, виявлення та оцінки ризиків; 

 

5) випадковий відбір. 

 

11. На оперативному рівні управління ризиками 

митниці (митні пости) ДФС застосовують 

зазначені у пункті 10 цього розділу інструменти з 

управління ризиками у конкретних випадках 

здійснення митного контролю товарів, 

транспортних засобів, зокрема при здійсненні 

контролю із застосуванням СУР, для визначення 

форм та обсягів митного контролю. 

12. На оперативному рівні управління 

ризиками митні органи (їх структурні 

підрозділи) застосовують зазначені у пункті 11 

цього розділу інструменти з управління 

ризиками у конкретних випадках здійснення 

митного контролю товарів, транспортних 

засобів, зокрема при здійсненні контролю із 

застосуванням СУР, для визначення форм та 

обсягів митного контролю. 

 

 

12. Контроль із застосуванням СУР, що 

здійснюється відповідно до статті 337 Митного 

кодексу України, може бути автоматизованим, 

неавтоматизованим та комбінованим. 

 

При здійсненні контролю із застосуванням СУР 

використовуються інструменти, зазначені у пункті 

10 цього розділу. 

 

Автоматизований контроль із застосуванням СУР 

13. Контроль із застосуванням СУР, що 

здійснюється відповідно до статті 337 Митного 

кодексу України, може бути автоматизованим, 

неавтоматизованим та комбінованим. 

 

При здійсненні контролю із застосуванням 

СУР використовуються інструменти, зазначені 

у пункті 11 цього розділу. 

 

Автоматизований контроль із застосуванням 
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здійснюється із використанням інформаційних 

технологій, у тому числі АСУР. 

 

Неавтоматизований контроль із застосуванням 

СУР здійснюється у випадках, коли оцінка ризику 

у конкретному випадку здійснення митного 

контролю товарів, транспортних засобів не може 

бути здійснена автоматизовано. 

 

 

Комбінований контроль із застосуванням СУР 

полягає у поєднанні автоматизованого та 

неавтоматизованого контролю із застосуванням 

СУР. 

 

Таргетинг належить до комбінованого контролю із 

застосуванням СУР. 

 

При розробленні заходів з управління ризиками 

перевага надається автоматизованому та 

комбінованому контролю із застосуванням СУР. 

СУР здійснюється із використанням 

інформаційних технологій, у тому числі АСУР. 

 

Неавтоматизований контроль із застосуванням 

СУР здійснюється у випадках, коли оцінка 

ризику у конкретному випадку здійснення 

митного контролю товарів, транспортних 

засобів не може бути здійснена 

автоматизовано. 

 

Комбінований контроль із застосуванням СУР 

полягає у поєднанні автоматизованого та 

неавтоматизованого контролю із 

застосуванням СУР. 

 

Таргетинг належить до комбінованого 

контролю із застосуванням СУР. 

 

При розробленні заходів з управління 

ризиками перевага надається 

автоматизованому та комбінованому контролю 

із застосуванням СУР. 

 

13. З метою забезпечення здійснення таргетингу у 

ДФС на центральному (на базі центрального 

підрозділу з питань координації застосування 

СУР) та/або регіональному (на базі митниць 

ДФС) рівнях можуть створюватись таргетинг-

центри. 

14. З метою забезпечення здійснення 

таргетингу у Держмитслужбі на 

центральному та/або регіональному рівнях 
можуть створюватись таргетинг-центри. 

 

14. За результатами здійснення контролю із 

застосуванням СУР, в тому числі АСУР, у 

кожному конкретному випадку визначаються 

рівень ризику, а також відповідні йому форми та 

обсяги митного контролю, які підлягають 

15. За результатами здійснення контролю із 

застосуванням СУР, в тому числі АСУР, у 

кожному конкретному випадку визначаються 

рівень ризику, а також відповідні йому форми 

та обсяги митного контролю, які підлягають 
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виконанню органами доходів і зборів під час 

митного контролю, а саме: 

 

низький рівень, при якому за результатами 

застосування СУР не встановлюється необхідність 

здійснення митних формальностей; 

 

 

середній рівень, при якому встановлюється 

необхідність здійснення митних формальностей, не 

пов‟язаних з митним оглядом (переоглядом) 

товарів і транспортних засобів; 

 

 

високий рівень, при якому встановлюється 

необхідність проведення митних формальностей, 

які, зокрема, передбачають здійснення митного 

огляду (переогляду) товарів і транспортних 

засобів. 

 

За результатами здійснення контролю із 

застосуванням АСУР може здійснюватися 

інформування посадової особи митниці (митного 

поста) ДФС для подальшого прийняття рішення 

щодо необхідності проведення митних 

формальностей, що відповідають одному з 

вищезазначених рівнів ризику. 

 

Митні формальності, зазначені у цьому пункті, 

визначаються згідно з Класифікатором митних 

формальностей, що можуть бути визначені за 

результатами застосування системи управління 

ризиками, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011. 

виконанню митними органами під час 

митного контролю, а саме: 

 

низький рівень, при якому за результатами 

застосування СУР не встановлюється 

необхідність здійснення митних 

формальностей; 

 

середній рівень, при якому встановлюється 

необхідність здійснення митних 

формальностей, не пов‟язаних з митним 

оглядом (переоглядом) товарів, транспортних 

засобів; 

 

високий рівень, при якому встановлюється 

необхідність проведення митних 

формальностей, які, зокрема, передбачають 

здійснення митного огляду (переогляду) 

товарів, транспортних засобів. 

 

За результатами здійснення контролю із 

застосуванням АСУР може здійснюватися 

інформування посадової особи митного 

органу для подальшого прийняття рішення 

щодо необхідності проведення митних 

формальностей, що відповідають одному із 

зазначених вище рівнів ризику. 

 

Митні формальності, зазначені у цьому пункті, 

визначаються згідно з Класифікатором митних 

формальностей, що можуть бути визначені за 

результатами застосування системи управління 

ризиками, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2012 року             
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 № 1011. 

 

II. Профілі ризику II. Профілі ризику 

 

 

1. Профілі ризику залежно від можливості 

автоматизації їх застосування можуть бути 

документальними (неавтоматизований контроль із 

застосуванням СУР) або електронними 

(автоматизований або комбінований контроль із 

застосуванням СУР). 

1. Профілі ризику залежно від можливості 

автоматизації їх застосування можуть бути 

документальними (неавтоматизований 

контроль із застосуванням СУР) або 

електронними (автоматизований або 

комбінований контроль із застосуванням СУР). 

 

 

 

2. Профілі ризику розробляються центральним 

підрозділом з питань координації застосування 

СУР та застосовуються у всіх митницях (митних 

постах) ДФС, якщо інше не визначено самим 

профілем ризику. 

 

Структурні підрозділи ДФС, спеціалізований 

орган доходів і зборів, до компетенції якого 

належить проведення досліджень і експертної 

діяльності (далі – спеціалізований орган доходів 

і зборів), та територіальні органи доходів і 

зборів можуть надавати пропозиції щодо 

необхідності розробки профілю ризику. 

2. Профілі ризику розробляються центральним 

підрозділом з питань координації застосування 

СУР та застосовуються у всіх митницях 

(митних постах) Держмитслужби, якщо інше 

не визначено самим профілем ризику. 

 

Митні органи (їх структурні підрозділи) 

надають пропозиції щодо розробки профілів 

ризику, зокрема шляхом внесення 

інформації до бази даних ризиків. 

 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та відповідно до 

пункту 37 Плану заходів з реформування 

та розвитку системи органів, що 

реалізують митну політику, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2020 року № 569-р 

«Деякі питання реалізації концептуальних 

напрямів реформування системи органів, 

що реалізують державну митну політику» 

3. Профіль ризику може бути представлений у 

формах паспорта профілю ризику і програмного 

коду профілю ризику. 

 

Паспорт профілю ризику формується для 

документальних та електронних профілів ризику і 

використовується для документального опису 

профілю ризику. 

3. Профіль ризику може бути представлений у 

формах паспорта профілю ризику і 

програмного коду профілю ризику. 

 

Паспорт профілю ризику формується для 

документальних та електронних профілів 

ризику і використовується для 

документального опису профілю ризику. 
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Зразок паспорта електронного профілю ризику 

наведено у додатку 1 до цього Порядку. 

 

Зразок паспорта документального профілю ризику 

наведено у додатку 2 до цього Порядку. 

 

Зміст паспорта профілю ризику призначений для 

використання виключно органами доходів і 

зборів і є документом для службового 

користування. 

 

 

Паспорт профілю ризику зберігається протягом 

строку дії профілю ризику, але не менше 3 років 

після припинення його дії. 

 

Облік, зберігання і використання паспортів 

профілів ризику здійснюються відповідно до 

нормативно-правових актів України, які 

регулюють питання обліку, зберігання та 

використання документів, які містять службову 

інформацію. 

 

Програмний код профілю ризику формується 

тільки для електронних профілів ризику, 

використовується для їх програмної реалізації й 

імплементується до одного з таких модулів 

АСУР: 

 

модуль АСУР при митному оформленні митної 

декларації (у тому числі електронної митної 

декларації) чи іншого документа, який 

відповідно до законодавства її замінює та 

 

Зразок паспорта електронного профілю ризику 

наведено у додатку 1 до цього Порядку. 

 

Зразок паспорта документального профілю 

ризику наведено у додатку 2 до цього Порядку. 

 

Зміст паспорта профілю ризику призначений 

для використання виключно митними 

органами (їх структурними підрозділами) і є 

документом для службового користування. 

 

 

Паспорт профілю ризику зберігається 

протягом строку дії профілю ризику, але не 

менше 3 років після припинення його дії. 

 

Облік, зберігання і використання паспортів 

профілів ризику здійснюються відповідно до 

нормативно-правових актів України, які 

регулюють питання обліку, зберігання та 

використання документів, які містять 

службову інформацію. 

 

Програмний код профілю ризику формується 

тільки для електронних профілів ризику, 

використовується для їх програмної реалізації 

й імплементується до окремого модуля 

АСУР. 

 

Модулі АСУР розробляються та 

впроваджуються залежно від потреби до 

ЄАІС, у тому числі АСМО, та можуть 

враховувати, зокрема, митні режими, 



251 

 

вноситься до автоматизованої системи митного 

оформлення; 

 

модуль АСУР у пунктах пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення («журнал пункту пропуску»); 

 

модуль АСУР у пунктах пропуску через 

державний кордон для автомобільного 

сполучення («пасажирський пункт пропуску»); 

 

модуль АСУР у пунктах пропуску через 

державний кордон для морського сполучення; 

 

модуль АСУР у пунктах пропуску через 

державний кордон для повітряного сполучення; 

 

модуль АСУР у пунктах пропуску через 

державний кордон для залізничного сполучення 

тощо. 

особливості, засоби та способи переміщення 

через державний кордон України окремих 

товарів, транспортних засобів тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. До профілю ризику його розробником 

формується також аналітична довідка, зразок 

якої наведено у додатку 3 до цього Порядку. 

Аналітична довідка формується з метою опису 

розглянутих у профілі ризику областей ризику, 

визначення можливих заходів для подальшої 

мінімізації ризику. 

 

У разі ініціювання розробки профілю ризику 

структурними підрозділами ДФС, 

спеціалізованим органом доходів і зборів або 

територіальними органами доходів і зборів 

ініціатор надає центральному підрозділу з 

4. З метою опису підстав розробки та 

розглянутих у профілі ризику областей 

ризику до профілю ризику формується 

аналітична довідка. 

 

 

 

 

Аналітична довідка може формуватись із 

використання інформаційних технологій, у 

тому числі із використання інформації з 

бази даних ризиків.  
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питань координації застосування СУР проект 

аналітичної довідки, зазначеної у цьому пункті. 

5. Залежно від необхідності наповнення профілів 

ризику значеннями індикаторів ризику 

застосовуються звичайні (не передбачають 

наповнення профілю ризику під час його 

застосування) та рамкові (передбачають 

наповнення профілю ризику під час його 

застосування) профілі ризику. 

 

 

При цьому під наповненням профілю ризику 

розуміється визначення конкретних значень 

окремих індикаторів ризику та інших параметрів 

профілю ризику (перелік відповідних індикаторів 

ризику та інших параметрів профілю ризику 

визначається у профілі ризику). 

 

 

У разі якщо профіль ризику передбачає 

наповнення, у паспорті профілю ризику 

зазначаються індикатори ризику та інші параметри 

профілю ризику, які підлягають 

наповненню/оновленню, відповідальний за 

наповнення орган доходів і зборів (його 

структурний підрозділ), періодичність 

наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику 

та інших параметрів профілю ризику. 

5. Залежно від необхідності наповнення 

профілів ризику значеннями індикаторів 

ризику застосовуються звичайні (не 

передбачають наповнення під час 

застосування) та рамкові (передбачають 

наповнення під час застосування) профілі 

ризику. 

 

 

При цьому під наповненням профілю ризику 

розуміється визначення конкретних значень 

окремих індикаторів ризику та інших 

параметрів профілю ризику (перелік 

відповідних індикаторів ризику та інших 

параметрів профілю ризику визначається у 

профілі ризику). 

 

У разі якщо профіль ризику передбачає 

наповнення, у паспорті профілю ризику 

зазначаються індикатори ризику та інші 

параметри профілю ризику, які підлягають 

наповненню/оновленню, відповідальний за 

наповнення митний орган (його структурний 

підрозділ), періодичність 

наповнення/оновлення окремих індикаторів 

ризику та інших параметрів профілю ризику. 

 

Профіль ризику може містити одне або 

більше ризик-правил. Для рамкових 

профілів ризику кількість ризик-правил у 

ньому визначається кількістю внесених до 

нього комбінацій конкретних значень 
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окремих індикаторів ризику та інших 

параметрів профілю ризику. 

 

6. Профілі ризику наповнюються значеннями 

індикаторів ризику, які можуть враховувати 

регіональні та місцеві особливості. 

6. Профілі ризику наповнюються значеннями 

індикаторів ризику, які можуть враховувати 

регіональні та місцеві особливості. 

 

 

7. Для забезпечення можливості додаткового 

вивчення та/або уточнення області ризику, 

моніторингу області ризику та вжиття за 

результатами такого моніторингу заходів 

оперативного реагування можуть застосовуватись 

фонові профілі ризику, які не передбачають 

формування переліку митних формальностей, 

визначених за результатами застосування таких 

профілів ризику. 

У паспорті фонового профілю ризику зазначаються 

структурний підрозділ ДФС або митниці ДФС, 

відповідальний за моніторинг спрацювання 

профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.  

7. Для забезпечення можливості додаткового 

вивчення та/або уточнення області ризику, 

моніторингу області ризику та вжиття за 

результатами такого моніторингу заходів 

оперативного реагування можуть 

застосовуватись фонові профілі ризику, які не 

передбачають формування переліку митних 

формальностей, визначених за результатами 

застосування таких профілів ризику. 

У паспорті фонового профілю ризику 

зазначаються митний орган (його 

структурний підрозділ), відповідальний за 

моніторинг спрацювання профілю ризику, та 

спосіб такого моніторингу.  

 

 

8. Розроблення профілю ризику передбачає: 

 

1) визначення індикаторів ризику; 

 

2) визначення доцільності застосування негативної 

та позитивної історії у профілі ризику 

(здійснюється тільки для електронних профілів 

ризику); 

 

3) визначення алгоритму обчислення ступеня 

ризику за профілем ризику та залежно від ступеня 

ризику адекватних заходів, необхідних для 

8. Розроблення профілю ризику передбачає: 

 

1) визначення індикаторів ризику; 

 

2) визначення доцільності застосування 

негативної та позитивної історії у профілі 

ризику (здійснюється тільки для електронних 

профілів ризику); 

 

3) визначення алгоритму обчислення ступеня 

ризику за профілем ризику та залежно від 

ступеня ризику адекватних заходів, необхідних 
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запобігання або мінімізації ризиків (форм та 

обсягів митного контролю), якщо необхідність 

визначення таких заходів передбачено профілем 

ризику. 

для запобігання або мінімізації ризиків (форм 

та обсягів митного контролю), якщо 

необхідність визначення таких заходів 

передбачено профілем ризику. 

 

9. Рішення про схвалення та введення в дію 

електронних профілів ризику, змін до них, 

припинення дії електронних профілів ризику 

приймається Експертною комісією, крім випадків, 

визначених пунктом 10 цього розділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Експертної комісії оформлюються 

протоколом засідання. 

 

Рішення Експертної комісії є обов‟язковими для 

виконання структурними підрозділами ДФС та 

територіальними органами доходів і зборів. 

 

Документи, схвалені Експертною комісією 

відповідно до вимог цього пункту, які потребують 

програмної реалізації структурним підрозділом 

ДФС, до компетенції якого належить 

9. Рішення про схвалення та введення в дію 

електронних профілів ризику, змін до них, 

припинення дії електронних профілів ризику 

приймається Експертною комісією, крім 

випадків, визначених пунктом 10 цього 

розділу. 

 

Експертною комісією також приймаються 

рішення про схвалення та введення в дію 

СУА, внесення до них змін та припинення їх 

дії. 

 

Рішення Експертної комісії приймаються 

під час проведення засідань та/або шляхом 

застосування інформаційних технологій із 

використанням членами такої комісії 

кваліфікованих електронних підписів. 

 

Рішення Експертної комісії оформлюються 

протоколом засідання. 

 

Рішення Експертної комісії є обов‟язковими 

для виконання митними органами (їх 

структурними підрозділами). 

 

Документи, схвалені Експертною комісією 

відповідно до вимог цього пункту, які 

потребують програмної реалізації 

структурним підрозділом Держмитслужби, 
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супроводження інформаційних технологій (далі 

– структурний підрозділ з питань ІТ), 

виготовляються у двох примірниках. При цьому 

перші примірники документів надсилаються 

листом центрального підрозділу з питань 

координації застосування СУР до структурного 

підрозділу з питань ІТ для введення в дію 

відповідно до термінів, визначених у протоколі 

засідання Експертної комісії, а другі – зберігаються 

у справах центрального підрозділу з питань 

координації застосування СУР. 

 

 

 

Документи, схвалені Експертною комісією 

відповідно до вимог цього пункту, які не 

потребують програмної реалізації структурним 

підрозділом з питань ІТ, а реалізуються 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР із застосуванням окремого 

ПІК ДФС, виготовляються в одному примірнику 

та зберігаються у справах центрального підрозділу 

з питань координації застосування СУР. 

 

 

 

За потреби, якщо до наповнення чи контролю 

ефективності профілю ризику залучаються інші 

підрозділи чи органи доходів і зборів, можуть 

схвалюватись додаткові примірники документів 

або ж в установленому порядку виготовлятись їх 

копії. 

до компетенції якого належить 

супроводження інформаційних технологій 

(далі – структурний підрозділ з питань ІТ), 

виготовляються у двох примірниках. При 

цьому перші примірники документів 

надсилаються листом центрального підрозділу 

з питань координації застосування СУР до 

структурного підрозділу з питань ІТ для 

введення в дію відповідно до термінів, 

визначених у протоколі засідання Експертної 

комісії, а другі – зберігаються у справах 

центрального підрозділу з питань координації 

застосування СУР. 

 

Документи, схвалені Експертною комісією 

відповідно до вимог цього пункту, які не 

потребують програмної реалізації структурним 

підрозділом з питань ІТ, а реалізуються 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР із використанням 

функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, 

виготовляються в одному примірнику та 

зберігаються у справах центрального 

підрозділу з питань координації застосування 

СУР. 

 

За потреби, якщо до наповнення чи контролю 

ефективності профілю ризику залучаються 

інші митні органи (їх структурні підрозділи) 

можуть схвалюватись додаткові примірники 

документів або ж в установленому порядку 

виготовлятись їх копії. 

 

У разі застосування Експертною комісією 
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інформаційних технологій направлення 

інформації про прийняті рішення, у тому 

числі для їх програмної реалізації, може 

здійснюватись із використанням 

відповідних інформаційно-

телекомунікаційних  систем. 

 

10. Рішення про внесення змін до електронного 

профілю ризику може бути прийнято центральним 

підрозділом з питань координації застосування 

СУР, якщо такі зміни пов‟язані: 

 

 

1) зі змінами документів, положення яких 

враховано при розробленні профілю ризику, та 

необхідністю актуалізації відповідних значень 

окремих параметрів профілю ризику; 

 

2) зі змінами даних про контактну особу за 

профілем ризику; 

 

3) зі змінами числових значень позитивної/ 

негативної історії профілю ризику, ступеня ризику; 

 

 

4) з необхідністю виправлення технічних помилок 

у паспорті профілю ризику. 

10. Рішення про внесення змін до 

електронного профілю ризику може бути 

прийнято центральним підрозділом з питань 

координації застосування СУР, якщо такі 

зміни пов‟язані: 

 

1) зі змінами документів, положення яких 

враховано при розробленні профілю ризику, та 

необхідністю актуалізації відповідних значень 

окремих параметрів профілю ризику; 

 

Виключити 

 

 

2) зі змінами числових значень 

позитивної/негативної історії профілю ризику, 

ступеня ризику; 

 

3) з необхідністю виправлення технічних 

помилок у паспорті профілю ризику. 

 

 

11. Центральний підрозділ з питань координації 

застосування СУР тимчасово призупиняє дію 

електронного профілю ризику, у тому числі за 

поданням структурного підрозділу ДФС, 

спеціалізованого органу доходів і зборів або 

територіального органу доходів і зборів, у разі: 

11. Центральний підрозділ з питань 

координації застосування СУР тимчасово 

призупиняє дію електронного профілю ризику, 

у тому числі за поданням митного органу 

(його структурного підрозділу), у разі: 
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1) внесення змін до документів, положення яких 

враховано при розробленні електронного профілю 

ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності 

суттєвих змін електронного профілю ризику; 

 

 

2) скасування, втрати чинності документами, 

положення яких враховано при розробленні 

електронного профілю ризику; 

 

3) втрати актуальності електронним профілем 

ризику; 

 

4) виявлення проблемних питань під час 

застосування електронного профілю ризику, що не 

можуть бути вирішені шляхом внесення змін до 

електронного профілю ризику відповідно до 

пункту 10 цього розділу; 

 

5) встановлення за результатами контролю 

застосування СУР низької ефективності окремого 

профілю ризику. 

 

1) внесення змін до документів, положення 

яких враховано при розробленні електронного 

профілю ризику, коли такі зміни ведуть до 

необхідності суттєвих змін електронного 

профілю ризику; 

 

2) скасування, втрати чинності документами, 

положення яких враховано при розробленні 

електронного профілю ризику; 

 

3) втрати актуальності електронним профілем 

ризику; 

 

4) виявлення проблемних питань під час 

застосування електронного профілю ризику, 

що не можуть бути вирішені шляхом внесення 

змін до електронного профілю ризику 

відповідно до пункту 10 цього розділу; 

 

5) встановлення за результатами контролю 

застосування СУР низької ефективності 

окремого профілю ризику. 

 

12. Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього 

розділу рішення щодо електронних профілів 

ризику, програмна реалізація яких здійснювалась 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР із застосуванням окремого 

ПІК ДФС, оформлюються у вигляді доповідної 

записки із резолюцією керівника (особи, яка 

виконує його обов‟язки) центрального підрозділу з 

питань координації застосування СУР. 

 

12. Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 

цього розділу рішення щодо електронних 

профілів ризику, програмна реалізація яких 

здійснювалась центральним підрозділом з 

питань координації застосування СУР із 

використанням функціоналу ЄАІС, у тому 

числі АСМО, оформлюються у вигляді 

доповідної записки із резолюцією керівника 

(особи, яка виконує його обов‟язки) або 

заступника керівника (особи, яка виконує 
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Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього 

розділу рішення щодо електронних профілів 

ризику, програмна реалізація яких здійснювалась 

структурним підрозділом з питань ІТ, 

оформлюються у вигляді листа центрального 

підрозділу з питань координації застосування СУР 

до структурного підрозділу з питань ІТ. 

 

 

Відповідні рішення виносяться на обговорення на 

черговому засіданні Експертної комісії з метою 

прийняття рішення щодо необхідності подальшого 

внесення змін, припинення дії профілю ризику. 

 

 

Прийняті відповідно до пункту 11 цього розділу 

рішення щодо електронних профілів ризику, 

розробка яких здійснювалась центральним 

підрозділом з питань координації застосування 

СУР за ініціативою інших підрозділів ДФС, 

невідкладно доводяться до такого підрозділу з 

метою вжиття ним заходів щодо: 

 

 

 

перегляду значень окремих індикаторів ризику та 

інших параметрів профілю ризику; 

 

вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності профілю ризику. 

 

його обов’язки) центрального підрозділу з 

питань координації застосування СУР. 

 

Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього 

розділу рішення щодо електронних профілів 

ризику, програмна реалізація яких 

здійснювалась структурним підрозділом з 

питань ІТ, оформлюються у вигляді листа 

центрального підрозділу з питань координації 

застосування СУР до структурного підрозділу 

з питань ІТ. 

 

Відповідні рішення виносяться на обговорення 

на черговому засіданні Експертної комісії з 

метою прийняття рішення щодо необхідності 

подальшого внесення змін, припинення дії 

профілю ризику. 

 

Прийняті відповідно до пункту 11 цього 

розділу рішення щодо електронних профілів 

ризику, розробка яких здійснювалась 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР за ініціативою іншого 

митного органу (його структурного 

підрозділу), невідкладно доводяться до такого 

органу (підрозділу) з метою вжиття ним 

заходів щодо: 

 

перегляду значень окремих індикаторів ризику 

та інших параметрів профілю ризику; 

 

вжиття інших заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності профілю ризику. 
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У разі якщо ініціатором розробки електронного 

профілю ризику протягом місяця не вжито заходів 

щодо перегляду значень окремих індикаторів 

ризику та інших параметрів профілю ризику та/або 

інших заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності профілю ризику, на черговому 

засіданні Експертної комісії виноситься питання 

про припинення дії такого профілю ризику. 

У разі якщо ініціатором розробки 

електронного профілю ризику протягом місяця 

не вжито заходів щодо перегляду значень 

окремих індикаторів ризику та інших 

параметрів профілю ризику та/або інших 

заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності профілю ризику, на черговому 

засіданні Експертної комісії на розгляд 

виноситься питання про припинення дії такого 

профілю ризику. 

 

13. Електронні профілі ризику доводяться до 

митниць ДФС у вигляді поновлень АСМО або 

іншого ПІК ДФС. 

13. Електронні профілі ризику доводяться до 

митниць (митних постів) Держмитслужби 

програмними методами, у тому числі у 

вигляді поновлень АСМО. 

 

 

14. Електронний рамковий профіль ризику 

наповнюється органом доходів і зборів (його 

структурним підрозділом), визначеним 

відповідальним за наповнення відповідного 

рамкового профілю ризику. 

 

Наповнення електронного профілю ризику 

здійснюється на підставі доповнень до профілю 

ризику, підписаних керівником (особою, яка його 

заміщує) такого органу доходів і зборів (його 

структурного підрозділу). 

 

 

 

Підписані відповідно до вимог цього пункту 

доповнення направляються для подальшої 

імплементації до структурного підрозділу з питань 

ІТ або самостійно вносяться відповідним органом 

14. Електронний рамковий профіль ризику 

наповнюється митним органом (його 

структурним підрозділом), визначеним 

відповідальним за наповнення відповідного 

рамкового профілю ризику. 

 

Наповнення електронного профілю ризику 

здійснюється на підставі доповнень до 

профілю ризику, підписаних керівником 

(особою, яка виконує його обов’язки) або 

заступником керівника (особою, яка 

виконує його обов’язки) такого митного 

органу (його структурного підрозділу). 

 

Підписані відповідно до вимог цього пункту 

доповнення направляються для подальшої 

імплементації до структурного підрозділу з 

питань ІТ або самостійно вносяться 
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доходів і зборів (його структурним підрозділом). відповідним митним органом (його 

структурним підрозділом). 

 

15. Рішення про схвалення та введення в дію 

документальних профілів ризику, змін до них, 

припинення дії документальних профілів ризику 

приймаються у порядку, передбаченому для 

електронних профілів ризику. 

15. Рішення про схвалення та введення в дію 

документальних профілів ризику, змін до них, 

припинення дії документальних профілів 

ризику приймаються у порядку, 

передбаченому для електронних профілів 

ризику. 

 

 

16. На підставі інформації про результати 

застосування профілю ризику, а також інших 

даних, пов‟язаних з дією профілю ризику, 

здійснюється контроль його ефективності. 

 

Відповідальний за контроль ефективності профілю 

ризику підрозділ та періодичність здійснення 

контролю ефективності зазначаються у паспорті 

профілю ризику. 

 

 

Загальний контроль ефективності профілів ризику, 

в тому числі з урахуванням інформації про 

контроль ефективності, проведений зазначеним у 

паспорті профілю ризику відповідальним 

підрозділом, здійснює центральний підрозділ з 

питань координації застосування СУР. 

 

 

 

До контролю ефективності профілю ризику за 

ініціативи підрозділу, відповідального за контроль 

ефективності профілю ризику, або центрального 

підрозділу з питань координації застосування СУР 

16. На підставі інформації про результати 

застосування профілю ризику, а також інших 

даних, пов‟язаних з дією профілю ризику, 

здійснюється контроль його ефективності. 

 

Відповідальний за контроль ефективності 

профілю ризику митний орган (його 

структурний підрозділ) та періодичність 

здійснення контролю ефективності 

зазначаються у паспорті профілю ризику. 

 

Загальний контроль ефективності профілів 

ризику, в тому числі з урахуванням інформації 

про контроль ефективності, проведений 

зазначеним у паспорті профілю ризику 

відповідальним митним органом (його 

структурним підрозділом), здійснює 

центральний підрозділ з питань координації 

застосування СУР. 

 

До контролю ефективності профілю ризику за 

ініціативи митного органу (його 

структурного підрозділу), відповідального за 

контроль ефективності профілю ризику, або 
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можуть також залучатись інші заінтересовані 

органи доходів і зборів (їх структурні підрозділи). 

центрального підрозділу з питань координації 

застосування СУР можуть також залучатись 

інші заінтересовані митні органи (їх 

структурні підрозділи). 

 

 17. З метою систематизації інформації про 

профілі ризику центральним підрозділом з 

питань координації застосування СУР із 

застосуванням інформаційних технологій 

ведеться реєстр профілів ризику. 

 

 

III. Орієнтування III. Орієнтування 

 

 

1. Орієнтування як один з інструментів розробки і 

реалізації заходів з управління ризиками 

використовується для невідкладного інформування 

митниць про осіб та/або транспортні засоби, за 

допомогою яких можуть бути вчинені порушення 

законодавства України з питань державної митної 

справи, про товари, які можуть бути об‟єктом 

правопорушення, та про застосування форм 

контролю для виявлення, запобігання та 

припинення таких порушень. 

1. Орієнтування як один з інструментів 

розробки і реалізації заходів з управління 

ризиками використовується для невідкладного 

інформування митних органів (їх 

структурних підрозділів) про осіб та/або 

транспортні засоби, за допомогою яких можуть 

бути вчинені порушення законодавства 

України з питань митної справи, про товари, 

які можуть бути об‟єктом правопорушення, та 

про застосування форм контролю для 

виявлення, запобігання та припинення таких 

порушень. 

 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року № 440-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» та відповідно 

до пункту 37 Плану заходів з 

реформування та розвитку системи 

органів, що реалізують митну політику, 

затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 року 

№ 569-р «Деякі питання реалізації 

концептуальних напрямів реформування 

системи органів, що реалізують державну 

митну політику» 

2. Джерелом інформації щодо орієнтувань є 

відомості, отримані органом доходів і зборів (його 

структурним підрозділом) від інших органів 

доходів і зборів (їх структурних підрозділів), 

правоохоронних органів, інших органів державної 

влади, міжнародних організацій, митних та інших 

2. Джерелом інформації щодо орієнтувань є 

відомості, отримані митним органом (його 

структурним підрозділом) від інших митних 

органів (їх структурних підрозділів), 

правоохоронних органів, інших органів 

державної влади, міжнародних організацій, 
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уповноважених органів іноземних держав, власні 

аналітичні напрацювання та інші джерела. 

митних та інших уповноважених органів 

іноземних держав, власні аналітичні 

напрацювання та інші джерела. 

 3. Для автоматизації виявлення об’єктів 

контролю, зазначених в оформленому 

відповідно до законодавства орієнтуванні, 

можуть використовуватись електронні 

профілі ризику та існуючі модулі АСУР. 

 

 

IV. Індикатори ризику IV. Індикатори ризику 

 

 

1. У випадках, коли розробка окремих профілів 

ризику є недоцільною, зокрема, якщо індикатори 

ризику не можуть бути використані 

автоматизовано, формуються переліки індикаторів 

ризику. 

 

 

Перелік індикаторів ризику як документ об‟єднує 

кілька альтернативних (тобто таких, що 

застосовуються не тільки при одночасному їх 

виконанні, а також окремо один від одного) 

індикаторів ризику, пов‟язаних спільними 

областями ризику, заходами з мінімізації ризиків. 

Перелік індикаторів ризику має містити індикатори 

ризику та інформацію щодо заходів, які необхідно 

вживати для запобігання або мінімізації ризиків 

(форми та обсяги митного контролю). 

1. У випадках, коли розробка окремих профілів 

ризику є недоцільною, зокрема, якщо 

індикатори ризику не можуть бути використані 

автоматизовано, формуються переліки 

індикаторів ризику. 

 

 

Перелік індикаторів ризику як документ 

об‟єднує кілька альтернативних (тобто таких, 

що застосовуються не тільки при одночасному 

їх виконанні, а також окремо один від одного) 

індикаторів ризику, пов‟язаних спільними 

областями ризику, заходами з мінімізації 

ризиків. Перелік індикаторів ризику має 

містити індикатори ризику та інформацію 

щодо заходів, які необхідно вживати для 

запобігання або мінімізації ризиків (форми та 

обсяги митного контролю). 

 

 

2. Переліки індикаторів ризику розробляються 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР. 

2. Переліки індикаторів ризику розробляються 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР. 
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3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього розділу 

переліки індикаторів ризику розглядаються та 

схвалюються на засіданні Експертної комісії. 

3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього 

розділу переліки індикаторів ризику 

розглядаються та схвалюються на засіданні 

Експертної комісії. 

 

 

4. Внесення змін або припинення дії переліків 

індикаторів ризику здійснюється за результатами 

розгляду відповідних пропозицій Експертною 

комісією шляхом схвалення оновлених переліків 

індикаторів ризику у порядку, визначеному 

пунктом 3 цього розділу. 

4. Внесення змін або припинення дії переліків 

індикаторів ризику здійснюється за 

результатами розгляду відповідних пропозицій 

Експертною комісією шляхом схвалення 

оновлених переліків індикаторів ризику у 

порядку, визначеному пунктом 3 цього 

розділу. 

 

 

5. Схвалений перелік індикаторів ризику 

застосовується в усіх митницях (митних постах) 
ДФС, якщо інше не визначено переліком 

індикаторів ризику. 

 

5. Схвалений перелік індикаторів ризику 

застосовується усіма митними органами (їх 

структурними підрозділами), якщо інше не 

визначено переліком індикаторів ризику. 

 

 

 

6. Аналіз застосування та за потреби актуалізація 

переліків індикаторів ризику здійснюються не 

рідше ніж раз на рік центральним підрозділом з 

питань координації застосування СУР із 

залученням у разі потреби інших заінтересованих 

структурних підрозділів ДФС, спеціалізованого 

органу доходів і зборів, митниць ДФС. 

6. Аналіз застосування та за потреби 

актуалізація переліків індикаторів ризику 

здійснюються не рідше ніж раз на рік 

центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР із залученням у разі потреби 

інших заінтересованих митних органів (їх 

структурних підрозділів). 

 

 

V. Методичні рекомендації щодо роботи 

посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та 

оцінки ризиків 

V. Методичні рекомендації щодо роботи 

посадових осіб митниць (митних постів) з 

аналізу, виявлення та оцінки ризиків 

 

 

1. Структурні підрозділи ДФС, які координують 

роботу митниць ДФС, у разі потреби розробляють 

методичні рекомендації щодо роботи посадових 

1. Структурні підрозділи Держмитслужби, які 

координують роботу митниць (митних постів) 

Держмитслужби щодо здійснення митного 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року  № 440-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 
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осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки 

ризиків (далі – методичні рекомендації). 

контролю за окремими напрямами (зокрема 

правильності класифікації товарів згідно з 

УКТ ЗЕД, правильності визначення країни 

походження товарів, правильності 

визначення митної вартості товарів) у разі 

потреби розробляють методичні рекомендації 

щодо роботи посадових осіб митниць (митних 

постів) Держмитслужби з аналізу, виявлення 

та оцінки ризиків (далі – методичні 

рекомендації). 

 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» та відповідно 

до пункту 37 Плану заходів з 

реформування та розвитку системи 

органів, що реалізують митну політику, 

затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 року 

№ 569-р «Деякі питання реалізації 

концептуальних напрямів реформування 

системи органів, що реалізують державну 

митну політику» 

2. Методичні рекомендації можуть 

розроблятися, зокрема, за напрямами 

контролю: 

 

правильності класифікації товарів згідно з УКТ 

ЗЕД; 

 

правильності визначення країни походження 

товарів; 

 

правильності визначення митної вартості 

товарів; 

 

дотримання встановлених до задекларованих 

товарів заходів нетарифного регулювання, 

заборон та/або обмежень щодо переміщення 

через митний кордон України; 

 

дотримання законодавства з питань захисту 

прав інтелектуальної власності; 

 

достовірності декларування. 

Виключити  
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3. Методичні рекомендації мають містити детальні 

інструкції щодо послідовності дій посадових осіб 

митниць ДФС при здійсненні митного контролю за 

визначеним напрямом з метою оцінки ризику та 

визначення форм і обсягів митного контролю, 

достатніх для забезпечення додержання вимог 

законодавства України з питань державної митної 

справи. 

2. Методичні рекомендації мають містити 

інструкції щодо послідовності дій посадових 

осіб митниць (митних постів) 

Держмитслужби при здійсненні митного 

контролю за визначеним напрямом з метою 

оцінки ризику та визначення форм і обсягів 

митного контролю, достатніх для забезпечення 

додержання вимог законодавства України з 

питань митної справи. 

 

 

4. Проект методичних рекомендацій погоджується 

з центральним підрозділом з питань координації 

застосування СУР. 

3. Проект методичних рекомендацій 

погоджується з центральним підрозділом з 

питань координації застосування СУР. 

 

 

VI. Випадковий відбір VI. Випадковий відбір 

 

 

1. Випадковий відбір реалізується із застосуванням 

інформаційних технологій, де це можливо. 

1. Випадковий відбір реалізується із 

застосуванням інформаційних технологій, де 

це можливо. 

 

 

2. Елементи випадкового відбору можуть 

застосовуватись у рамках окремого профілю 

ризику для зменшення його селективності. 

2. Елементи випадкового відбору можуть 

застосовуватись у рамках окремого профілю 

ризику для зменшення його селективності. 

 

 

VII. Реалізація заходів з управління ризиками 

під час митного контролю та/або митного 

оформлення 

VII. Реалізація заходів з управління 

ризиками під час митного контролю та/або 

митного оформлення 

 

 

1. За результатами оцінки ризику у 

конкретному випадку здійснення митного 

контролю товарів, транспортних засобів, у тому 

числі за результатами контролю із 

застосуванням СУР, що здійснюється 

відповідно до статті 337 Митного кодексу 

1. За результатами аналізу та оцінки 

ризиків у конкретному випадку 

переміщення товарів, транспортних засобів 

через митний кордон України АСУР 

(шляхом здійснення автоматизованого 

контролю із застосуванням СУР) та/або 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року  № 440-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» 
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України, митниці (митні пости) ДФС обирають 

форми та обсяги митного контролю. При цьому 

формується перелік митних формальностей, 

визначених за результатами застосування 

зазначених у пункті 10 розділу I цього Порядку 

інструментів з управління ризиками (далі – 

Перелік митних формальностей за результатами 

застосування СУР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При застосуванні АСМО або іншого ПІК ДФС 

посадовими особами митних органів на 

підставі результатів застосування СУР 

(шляхом здійснення комбінованого та/або 

неавтоматизованого контролю із 

застосуванням СУР) обираються форми та 

обсяги митного контролю. При цьому 

формується перелік митних формальностей, 

визначених за результатами застосування 

зазначених у пункті 11 розділу I цього Порядку 

інструментів з управління ризиками (далі – 

Перелік митних формальностей). 

 

 

Визначені за результатами застосування 

АСУР форми та обсяги митного контролю з 

Переліку митних формальностей можуть 

бути змінені керівником/заступником 

керівника (особою, яка виконує його 

обов’язки) митного органу шляхом 

додавання митних формальностей за 

напрямом, щодо якого в Переліку митних 

формальностей уже наявні митні 

формальності. 

 

На підставі результатів застосування СУР 

посадова особа митного органу може 

доповнити Перелік митних формальностей 

шляхом включення до нього митних 

формальностей за новим напрямом 

контролю, тобто напрямом, який не було 

визначено ризиковим за результатами 

застосування АСУР. 

 

При застосуванні АСМО або іншої 
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для митного контролю товарів, транспортних 

засобів Перелік митних формальностей за 

результатами застосування СУР формується за 

допомогою інформаційних технологій, за 

результатами автоматизованого контролю із 

застосуванням СУР, а також 

доповнюється/коригується митницею (митним 

постом) ДФС за результатами проведення 

комбінованого та/або неавтоматизованого 

контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки 

ризику відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, 

методичних рекомендацій, у тому числі за 

результатами аналізу поданих для митного 

контролю документів (їх копій), відомостей, 

результатів застосування технічних засобів 

митного контролю, а також на підставі вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів. 

інформаційної системи ЄАІС для митного 

контролю та/або митного оформлення 

товарів, транспортних засобів Перелік митних 

формальностей формується за допомогою 

інформаційних технологій, за результатами 

автоматизованого контролю із застосуванням 

СУР, а також доповнюється/змінюється за 

результатами проведення комбінованого та/або 

неавтоматизованого контролю із 

застосуванням СУР шляхом оцінки ризику 

відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів 

ризику, методичних рекомендацій, у тому 

числі за результатами аналізу поданих для 

митного контролю документів (їх копій), 

відомостей, результатів застосування 

технічних засобів митного контролю, а також 

на підставі вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок проведення митного 

контролю та/або митного оформлення товарів, 

транспортних засобів. 

 

2. Перелік митних формальностей за 

результатами застосування СУР містить 

відомості про: 

 

1) назву митної формальності; 

 

2) підрозділ / посадову особу – ініціатора 

включення митної формальності до переліку, 

прізвище, ініціали посадової особи, яка 

безпосередньо доповнила перелік; 

 

3) підстави включення митної формальності до 

2. Перелік митних формальностей містить 

відомості про: 

 

 

1) назву митної формальності; 

 

2) підрозділ/посадову особу – ініціатора 

включення митної формальності до переліку, 

прізвище, ініціали посадової особи, яка 

безпосередньо доповнила перелік; 

 

3) підстави включення митної формальності до 
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переліку; 

 

 

4) вид митної формальності (обов’язкова, 

обов’язкова за умови, у разі потреби); 

 

5) повідомлення до митної формальності. 

 

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 цього 

пункту вносяться, якщо митну формальність 

додано за результатами проведення комбінованого 

та/або неавтоматизованого контролю із 

застосуванням СУР шляхом оцінки ризику 

відповідно до документальних профілів ризику, 

орієнтувань, переліків індикаторів ризику, 

методичних рекомендацій, у тому числі за 

результатами аналізу поданих для митного 

контролю документів (їх копій), відомостей, 

результатів застосування технічних засобів 

митного контролю, а також на підставі вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів. 

 

Перелік митних формальностей за результатами 

застосування СУР може також не бути 

сформованим взагалі або містити лише 

повідомлення без зазначення митної формальності. 

 

Прийняття посадовою особою митниці (митного 

поста) ДФС рішень щодо доповнення Переліку 

митних формальностей за результатами 

застосування СУР здійснюється шляхом внесення 

переліку з відповідними детальними 

обґрунтуваннями; 

 

Виключити 

 

 

4) повідомлення до митної формальності. 

 

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 цього 

пункту вносяться, якщо митну формальність 

додано за результатами проведення 

комбінованого та/або неавтоматизованого 

контролю із застосуванням СУР шляхом 

оцінки ризику відповідно до документальних 

профілів ризику, орієнтувань, переліків 

індикаторів ризику, методичних рекомендацій, 

у тому числі за результатами аналізу поданих 

для митного контролю документів (їх копій), 

відомостей, результатів застосування 

технічних засобів митного контролю, а також 

на підставі вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок проведення митного 

контролю та/або митного оформлення товарів, 

транспортних засобів. 

 

Перелік митних формальностей може також не 

бути сформованим взагалі або містити лише 

повідомлення без зазначення митної 

формальності. 

 

Прийняття посадовою особою митного органу 

рішення щодо доповнення/зміни Переліку 

митних формальностей здійснюється шляхом 

внесення інформації про визначені форми та 
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інформації про визначені форми та обсяги митного 

контролю до АСУР. 

обсяги митного контролю до АСУР. 

 

3. Форми та обсяги контролю, визначені в 

Переліку митних формальностей за 

результатами застосування СУР, виконуються 

посадовими особами митниці (митних постів) 

ДФС при проведенні митного контролю з 

урахуванням виду митної формальності та 

повідомлення до митної формальності, а також 

відповідно до вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють порядок проведення 

митного контролю та/або митного оформлення 

товарів, транспортних засобів. 

Виключити 

 
 

4. Посадові особи митниці (митного поста) ДФС, 

які здійснюють митний контроль у конкретному 

випадку здійснення митного контролю товарів, 

транспортних засобів, в обов‟язковому порядку 

переглядають сформований за допомогою 

інформаційних технологій Перелік митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР та доповнюють/коригують Перелік митних 

формальностей за результатами проведення 

комбінованого та/або неавтоматизованого 

контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки 

ризику відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, 

методичних рекомендацій, у тому числі за 

результатами аналізу поданих для митного 

контролю документів (їх копій), відомостей, 

результатів застосування технічних засобів 

митного контролю, а також на підставі вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або 

митного оформлення товарів, транспортних 

4. Посадові особи митниці (митного поста) 

Держмитслужби, які здійснюють митний 

контроль у конкретному випадку здійснення 

митного контролю товарів, транспортних 

засобів, в обов‟язковому порядку 

переглядають сформований за допомогою 

інформаційних технологій Перелік митних 

формальностей та доповнюють/змінюють 

Перелік митних формальностей за 

результатами проведення комбінованого та/або 

неавтоматизованого контролю із 

застосуванням СУР шляхом оцінки ризику 

відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів 

ризику, методичних рекомендацій, у тому 

числі за результатами аналізу поданих для 

митного контролю документів (їх копій), 

відомостей, результатів застосування 

технічних засобів митного контролю, а також 

на підставі вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок проведення митного 
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засобів. 

 

 

У разі застосування таргетингу Перелік митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР може також бути доповнено/скориговано 

таргетером. 

 

Якщо в Переліку митних формальностей за 

результатами застосування СУР наявні митні 

формальності, до виконання яких необхідне 

залучення посадових осіб або структурних 

підрозділів митниці ДФС, які перебувають або 

розташовані не в місці здійснення митного 

контролю, то посадова особа митниці (митного 

поста) ДФС, визначена для здійснення митних 

формальностей, повідомляє про такі митні 

формальності керівника (заступника керівника) 

підрозділу митного оформлення (далі – ПМО) або 

особу, яка виконує його обов‟язки, а також вживає 

заходів щодо невідкладного інформування (у тому 

числі засобами телефонного, факсимільного 

зв‟язку, електронної пошти тощо) про такі митні 

формальності відповідних посадових осіб або 

керівників структурних підрозділів митниці 

ДФС. 

 

 

Посадова особа або керівник структурного 

підрозділу митниці ДФС у разі отримання 

відповідної інформації невідкладно вживає заходів 

щодо забезпечення участі посадових осіб у 

проведенні митних формальностей. 

контролю та/або митного оформлення товарів, 

транспортних засобів. 

 

Виключити 

 

 

 

 

 

Якщо в Переліку митних формальностей 

наявні митні формальності, до виконання яких 

необхідне залучення посадових осіб або 

структурних підрозділів митного органу, які 

перебувають або розташовані не в місці 

здійснення митного контролю, то посадова 

особа митниці (митного поста) 

Держмитслужби, визначена для здійснення 

митних формальностей, повідомляє про такі 

митні формальності керівника (заступника 

керівника) підрозділу митного оформлення 

(далі – ПМО) або особу, яка виконує його 

обов‟язки, а також вживає заходів щодо 

невідкладного інформування (у тому числі 

засобами телефонного, факсимільного зв‟язку, 

електронної пошти тощо) про такі митні 

формальності визначених посадових осіб або 

керівника відповідного структурного 

підрозділу митного органу. 

 

Посадова особа або керівник структурного 

підрозділу митного органу у разі отримання 

відповідної інформації невідкладно вживає 

заходів щодо забезпечення участі посадових 

осіб у проведенні митних формальностей. 
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Положення цього пункту також 

поширюються на дистанційне залучення 

посадових осіб митних органів (їх 

структурних підрозділів) до проведення 

окремих митних формальностей, у тому 

числі із використанням систем 

відеоспостереження. 

 

5. Митна формальність з Переліку митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР може не здійснюватись, якщо: 

 

1) виконання митної формальності неможливе 

(залежно від виду чи характеристики товару, 

наявності відповідних технічних засобів, 

можливості пред‟явлення товару до митного 

контролю тощо); 

 

2) виконання митної формальності недоцільне, 

оскільки завдання згідно з повідомленням до 

митної формальності були досягнуті під час 

виконання іншої митної формальності; 

 

3) виконання митної формальності недоцільне, 

оскільки визначена митна формальність та 

відповідні завдання згідно з повідомленням до 

митної формальності були виконані раніше за 

цією партією товару іншим ПМО, про що 

наявні підтвердні документи; 

 

4) виконання митної формальності недоцільне, 

оскільки митна формальність та відповідні 

завдання згідно з повідомленням до митної 

5. Митна формальність з Переліку митних 

формальностей може бути скасована, якщо: 

 

 

1) виконання митної формальності неможливе 

(залежно від виду чи характеристики товару, 

наявності відповідних технічних засобів, 

можливості пред‟явлення товару до митного 

контролю тощо); 

 

2) завдання згідно з повідомленням до митної 

формальності були досягнуті під час 

виконання іншої митної формальності; 

 

 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

3) митна формальність та відповідні завдання 

згідно з повідомленням до митної 

формальності стосуються іншого (відмінного 
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формальності стосуються іншого (відмінного від 

задекларованого) товару чи особи; 

 

5) переміщення підпадає під винятки, визначені 

нормативно-правовими актами з питань 

державної митної справи. 

 

 

 

 

У разі невиконання митної формальності з 

Переліку митних формальностей за 

результатами застосування СУР у зв’язку з 

наявністю інших обґрунтованих причин (крім 

визначених підпунктами 1 – 5 цього пункту) у 

АСМО або іншому ПІК ДФС відповідним 

чином фіксується детальна інформація про такі 

причини. 

від задекларованого) товару, транспортного 

засобу чи особи; 

 

4) можливість невиконання митної 

формальності передбачена вимогами 

законодавства (в тому числі міжнародно-

правових актів) або нормативно-правових 

актів України. 

 

Перелік причин скасування митних 

формальностей з Переліку митних 

формальностей визначається 

Класифікатором результатів виконання 

митних формальностей, що можуть бути 

визначені за результатами застосування 

системи управління ризиками, 

затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2012 року 

№ 1011. 

 

6. Рішення про невиконання митної формальності 

виду «обов’язкова» з Переліку митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР приймається керівником (заступником 

керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка 

виконує його обов‟язки, крім випадків, коли 

нормативно-правовими актами з питань державної 

митної справи визначено інші вимоги. 

6. Рішення про скасування митної 

формальності з Переліку митних 

формальностей приймається керівником 

(заступником керівника) ПМО або особою, яка 

виконує його обов‟язки, крім випадків, коли 

нормативно-правовими актами з питань 

митної справи визначено інші вимоги. 

 

 

 

7. Рішення щодо невиконання митної формальності 

виду «у разі потреби» з Переліку митних 

формальностей за результатами застосування СУР 

приймається посадовою особою митниці (митного 

поста) ДФС, визначеною для здійснення митних 

Виключити 
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формальностей, згідно з відповідними нормативно-

правовими актами та повідомленням до митної 

формальності. 

 

8. Митна формальність виду «обов‟язкова за 

умови» прирівнюється до митної формальності 

виду «обов‟язкова», якщо виконуються умови, 

зазначені в повідомленні до митної формальності. 

В іншому разі така митна формальність 

прирівнюється до митної формальності виду «у 

разі потреби». 

 

Виключити 

 
 

9. У разі застосування таргетингу рішення про 

невиконання митної формальності може бути 

прийнято таргетером. 

7. У разі застосування таргетингу рішення про 

зміну Переліку митних формальностей, 

скасування окремих митних формальностей 

може бути прийнято таргетером або його 

безпосереднім керівником/заступником 

керівника (особою, яка виконує його 

обов’язки). 

 

 

10. Прийняте відповідно до пунктів 5 – 9 цього 

розділу рішення засвідчується посадовою особою, 

яка його прийняла (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій). До Переліку митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС в 

обов‟язковому порядку вноситься обґрунтування 

прийнятого рішення. 

 

8. Прийняте відповідно до пунктів 5 – 7 цього 

розділу рішення фіксується  посадовою 

особою, яка його прийняла, в ЄАІС, у тому 

числі АСМО, із обов’язковим внесенням 

обґрунтування прийнятого рішення.  
 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» 

11. Після виконання митних формальностей з 

Переліку митних формальностей за результатами 

застосування СУР відомості про результати їх 

виконання заносяться за допомогою АСМО або 

іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС 

9. Після виконання митних формальностей з 

Переліку митних формальностей відомості про 

результати виконання усіх митних 

формальностей заносяться за допомогою 

АСМО або іншої інформаційної системи 
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(крім митних формальностей, які можуть бути 

здійснені після завершення митного оформлення). 

ЄАІС до бази даних митного органу (крім 

митних формальностей, які можуть бути 

здійснені після завершення митного 

оформлення). 

 

 10. Результати виконання митних 

формальностей, доданих до Переліку 

митних формальностей посадовою особою 

митного органу після прийняття митної 

декларації для оформлення, вносяться 

такою посадовою особою митного органу 

або безпосереднім керівником/заступником 

керівника (особою, яка виконує його 

обов’язки) такої посадової особи. 

 

 

12. Передбачається внесення за допомогою 

АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних 

митниці ДФС таких відомостей про результати 

виконання митних формальностей з Переліку 

митних формальностей за результатами 

застосування СУР: 

 

1) результат виконання митної формальності; 

 

2) дата фактичного виконання митної 

формальності або дата прийняття рішення про її 

невиконання; 

 

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили 

митну формальність, або посадової особи, яка 

прийняла рішення про її невиконання; 

 

 

4) додаткова інформація про результати виконання 

11. Передбачається внесення відповідно до 

пункту 9 цього розділу таких відомостей про 

результати виконання митних формальностей з 

Переліку митних формальностей: 

 

 

 

1) результат виконання митної формальності; 

 

2) дата фактичного виконання митної 

формальності або дата прийняття рішення про 

її скасування; 

 

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які 

здійснили митну формальність, або посадової 

особи, яка прийняла рішення про її 

скасування; 

 

4) додаткова інформація про результати 
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митної формальності, яку посадова особа вважає за 

доцільне зазначити (детальніше описати результат, 

вказати на проблемні питання при застосуванні 

митної формальності тощо), – вказується за 

потреби. Внесення додаткової інформації є 

обов‟язковим, якщо: 

 

 

прийнято рішення про невиконання митної 

формальності (у такому разі необхідно зазначити 

відповідне вичерпне обґрунтування); 

 

за результатами виконання митної формальності 

виявлено невідповідності/розбіжності/ 

правопорушення (у такому разі необхідно 

зазначити детальну інформацію про суть 

виявлених невідповідностей/розбіжностей/ 

правопорушень); 

 

5) реквізити документів, що підтверджують 

виконання митної формальності, – у разі якщо такі 

документи складено за результатами виконання 

митної формальності (акт про проведення огляду, 

прийняте митницею ДФС рішення про визначення 

коду товару тощо), крім тих, що вже зазначені у 

графі 44 митної декларації, а саме: 

 

 

назва документа; 

 

дата та номер документа; 

 

додаткова інформація про документ, яку посадова 

особа вважає за доцільне зазначити (уточнена 

виконання митної формальності, яку посадова 

особа вважає за доцільне зазначити 

(детальніше описати результат, вказати на 

проблемні питання при застосуванні митної 

формальності тощо), – вказується за потреби. 

Внесення додаткової інформації є 

обов‟язковим, якщо: 

 

прийнято рішення про скасування митної 

формальності (у такому разі необхідно 

зазначити відповідне вичерпне обґрунтування); 

 

за результатами виконання митної 

формальності виявлено невідповідності/ 

розбіжності/правопорушення (у такому разі 

необхідно зазначити детальну інформацію про 

суть виявлених невідповідностей/ 

розбіжностей/правопорушень); 

 

5) реквізити документів, що підтверджують 

виконання митної формальності, – у разі якщо 

такі документи складено за результатами 

виконання митної формальності (акт про 

проведення огляду, прийняте митним 

органом рішення про визначення коду товару 

тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 

митної декларації, а саме: 

 

назва документа; 

 

дата та номер документа; 

 

додаткова інформація про документ, яку 

посадова особа вважає за доцільне зазначити 
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назва документа, дані про його видавця тощо), 

вказується за потреби. 

(уточнена назва документа, дані про його 

видавця тощо), вказується за потреби. 

 

Внесення результатів виконання усіх 

митних формальностей є обов’язковим.  

 

13. При внесенні за допомогою АСМО або 

іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС 

інформації про результати виконання митних 

формальностей застосовується такий підхід: 

 

1) при внесенні інформації про результати 

виконання митних формальностей у частині самого 

факту виконання враховується, що така інформація 

вноситься щодо поточної партії товарів з 

урахуванням обсягів митного контролю, 

виконаних цим ПМО. 

 

Так, якщо при поточному митному оформленні у 

Переліку митних формальностей за результатами 

застосування СУР наявна митна формальність та 

відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, 

які цей ПМО виконав раніше (за митною 

декларацією, митне оформлення якої не було 

завершено у зв‟язку з відкликанням, відмовою у 

митному оформленні тощо), то така митна 

формальність вважається виконаною, що 

відповідним чином фіксується в АСМО або 

іншому ПІК ДФС. 

 

Якщо ж при поточному митному оформленні у 

Переліку митних формальностей за результатами 

застосування СУР наявна митна формальність та 

відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, 

12. При внесенні відповідно до пункту 9 

цього розділу інформації про результати 

виконання митних формальностей 

застосовується такий підхід: 

 

1) при внесенні інформації про результати 

виконання митних формальностей у частині 

самого факту виконання враховується, що така 

інформація вноситься щодо поточної партії 

товарів з урахуванням обсягів митного 

контролю, виконаних цим ПМО. 

 

Так, якщо при поточному митному оформленні 

у Переліку митних формальностей наявна 

митна формальність та відповідні завдання 

згідно з повідомленням до неї, які цей ПМО 

виконав раніше (за митною декларацією, 

митне оформлення якої не було завершено у 

зв‟язку з відкликанням, відмовою у митному 

оформленні тощо), то така митна формальність 

вважається виконаною, що відповідним чином 

фіксується в АСМО або іншій інформаційній 

системі ЄАІС. 

 

Якщо ж при поточному митному оформленні у 

Переліку митних формальностей наявна митна 

формальність та відповідні завдання згідно з 

повідомленням до неї, які виконувались 
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які виконувались раніше іншим ПМО, в тому числі 

в пункті пропуску через державний кордон 

України, і цей ПМО не вживає додаткових заходів 

щодо її виконання, то така митна формальність 

вважається невиконаною та потребує прийняття 

рішення щодо невиконання митної формальності 

відповідно до підпункту 3 пункту 5 та пунктів 6 – 

9 цього розділу, що відповідним чином фіксується 

в АСМО або іншому ПІК ДФС; 

 

 

2) при внесенні інформації про результати 

виконання митних формальностей у частині 

виявлення невідповідностей / розбіжностей / 

правопорушень враховується, що така інформація 

вноситься щодо поточної партії товарів та поточної 

митної декларації. 

раніше іншим ПМО, в тому числі в пункті 

пропуску через державний кордон України, і 

цей ПМО не вживає додаткових заходів щодо 

її виконання, то така митна формальність 

вважається невиконаною та потребує 

прийняття рішення щодо скасування митної 

формальності відповідно до пунктів 5 та 6 

цього розділу, що відповідним чином 

фіксується в АСМО або іншій інформаційній 

системі ЄАІС; 

 

2) при внесенні інформації про результати 

виконання митних формальностей у частині 

виявлення невідповідностей/розбіжностей/ 

правопорушень враховується, що така 

інформація вноситься щодо поточної партії 

товарів та поточної митної декларації. 

 

 13. Таргетер може визначити необхідність 

інформування таргетинг-центру про 

виконання митних формальностей шляхом 

проставлення відповідної відмітки в АСМО 

або іншій інформаційній системі ЄАІС. 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та Закону 

України від 14 січня 2020 року  № 440-IX 

«Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи»  

14. У разі виявлення некоректної роботи (помилок) 

АСУР, в результаті чого форми та обсяги митного 

контролю не можуть бути визначені 

автоматизовано, посадова особа митниці (митного 

поста) ДФС здійснює неавтоматизований контроль 

14. У разі виявлення некоректної роботи 

(помилок) АСУР, в результаті чого форми та 

обсяги митного контролю не можуть бути 

визначені автоматизовано, посадова особа 

митниці (митного поста) Держмитслужби 
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із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику 

відповідно до документальних профілів ризику, 

орієнтувань, переліків індикаторів ризику, 

методичних рекомендацій, у тому числі за 

результатами аналізу поданих для митного 

контролю документів (їх копій), відомостей, 

результатів застосування технічних засобів 

митного контролю, а також на підставі вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок проведення митного контролю та/або 

митного оформлення товарів і транспортних 

засобів, та в разі виявлення підстав для визначення 

форм та обсягів митного контролю самостійно 

формує Перелік митних формальностей за 

результатами застосування СУР. 

 

 

Сформований посадовою особою митниці 

(митного поста) ДФС Перелік митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР в установленому порядку погоджується із 

керівником (заступником керівника, старшим 

зміни) ПМО або особою, яка виконує його 

обов’язки. 

 

До сформованого посадовою особою митниці 

(митного поста) ДФС Переліку митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР застосовуються положення цього розділу. 

здійснює неавтоматизований контроль із 

застосуванням СУР шляхом оцінки ризику 

відповідно до документальних профілів 

ризику, орієнтувань, переліків індикаторів 

ризику, методичних рекомендацій, у тому 

числі за результатами аналізу поданих для 

митного контролю документів (їх копій), 

відомостей, результатів застосування 

технічних засобів митного контролю, а також 

на підставі вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок проведення митного 

контролю та/або митного оформлення товарів і 

транспортних засобів, та в разі виявлення 

підстав для визначення форм та обсягів 

митного контролю самостійно формує Перелік 

митних формальностей. 

 

Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

До сформованого посадовою особою митниці 

(митного поста) Держмитслужби Переліку 

митних формальностей застосовуються 

положення цього розділу. 

 

VIII. Застосування СУР у пунктах пропуску 

через державний кордон України та у митницях 

призначення 

VIII. Застосування СУР у пунктах пропуску 

через державний кордон України та у 

митницях призначення 

 

 



279 

 

З метою прискорення митних формальностей у 

пунктах пропуску через державний кордон 

України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків 

перевага надається такому підходу: 

 

у пунктах пропуску через державний кордон 

України переважно здійснюються аналіз та оцінка 

ризиків на предмет наявності нефіскальних 

ризиків, а також ризиків недоставки товарів до 

митниці призначення або їх підміни; 

 

 

у митницях призначення при здійсненні митного 

контролю та оформлення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення здійснюються 

аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності 

фіскальних та нефіскальних ризиків. 

З метою прискорення митних формальностей у 

пунктах пропуску через державний кордон 

України при здійсненні аналізу та оцінки 

ризиків перевага надається такому підходу: 

 

у пунктах пропуску через державний кордон 

України переважно здійснюються аналіз та 

оцінка ризиків на предмет наявності 

нефіскальних ризиків, а також ризиків 

недоставки товарів до митниці призначення 

або їх підміни; 

 

у митницях призначення при здійсненні 

митного контролю та оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного 

призначення здійснюються аналіз та оцінка 

ризиків на предмет наявності фіскальних та 

нефіскальних ризиків. 

 

 

IX. Організація контролю застосування СУР IX. Організація контролю застосування 

СУР 

 

 

1. З метою забезпечення повноти збереження 

інформації щодо форм та обсягів митного 

контролю посадова особа митниці (митного 

поста) ДФС, визначена для здійснення митних 

формальностей, фіксує за допомогою АСМО або 

іншого ПІК ДФС у Переліку митних 

формальностей за результатами застосування 

СУР усі митні формальності, виконані під час 

здійснення митного контролю та оформлення 

товарів і транспортних засобів (окрім митних 

формальностей, які автоматично фіксуються у 

графі E/J митної декларації), а також внесення 

1. З метою забезпечення повноти збереження 

інформації щодо форм та обсягів митного 

контролю посадова особа митного органу 

(його структурного підрозділу) фіксує в 

АСМО або іншій інформаційній системі 

ЄАІС усі митні формальності, визначені за 

результатами застосування СУР, а також 

вносить інформацію про результати виконання 

митних формальностей відповідно до пунктів 

11, 12 розділу VII цього Порядку (далі – 

зворотна інформація про застосування СУР). 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та Закону 

України від 14 січня 2020 року  № 440-IX 

«Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» 



280 

 

інформації про результати виконання митних 

формальностей відповідно до пунктів 12, 13 

розділу VII цього Порядку (далі – зворотна 

інформація про застосування СУР). 

2. Структурний підрозділ з питань ІТ забезпечує 

передавання зворотної інформації про 

застосування СУР з бази даних митниці ДФС до 

центральної бази даних ДФС. 

 

2. Структурний підрозділ з питань ІТ 

забезпечує накопичення зворотної 

інформації про застосування СУР в 

центральній базі даних Держмитслужби, у 

тому числі шляхом її передавання з баз 

даних митних органів. 

 

 

3. Зворотна інформація про застосування СУР 

використовується органами доходів і зборів (їх 

структурними підрозділами) для оцінки 

результативності застосування інструментів, 

зазначених у пункті 10 розділу I цього Порядку, 

усунення недоліків в організації митного контролю 

із застосуванням СУР, а також з метою розгляду 

питання доцільності проведення митних 

формальностей, які можуть бути здійснені після 

завершення митного оформлення товарів та 

транспортних засобів. 

3. Зворотна інформація про застосування СУР 

використовується митними органами (їх 

структурними підрозділами) для оцінки 

результативності застосування інструментів, 

зазначених у пункті 11 розділу I цього 

Порядку, усунення недоліків в організації 

митного контролю із застосуванням СУР, а 

також з метою розгляду питання доцільності 

проведення митних формальностей, які 

можуть бути здійснені після завершення 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів. 

 

 

4. Посадова особа митниці (митного поста) ДФС, 

визначена для здійснення митних формальностей, 

чи іншого підрозділу митниці ДФС, яка здійснює 

митну формальність або бере участь у її 

здійсненні, у разі потреби може внести за 

допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази 

даних митниці ДФС (у графі 

"Примітки/обґрунтування") свої зауваження 

стосовно роботи АСУР при оцінці ризику за 

митною декларацією чи щодо проведення митних 

4. Посадова особа митниці (митного поста) 

Держмитслужби, визначена для здійснення 

митних формальностей, чи іншого підрозділу 

митниці Держмитслужби, яка здійснює митну 

формальність або бере участь у її здійсненні, у 

разі потреби може внести за допомогою 

АСМО або іншої інформаційної системи 

ЄАІС до бази даних митного органу (у графі 

«Примітки/обґрунтування») свої зауваження 

стосовно роботи АСУР при оцінці ризику за 
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формальностей для забезпечення подальшого 

опрацювання центральним підрозділом з питань 

координації застосування СУР та/або підрозділом, 

який визначено відповідальним за контроль 

ефективності профілю ризику відповідно до 

пункту 16 розділу II цього Порядку. 

митною декларацією чи щодо проведення 

митних формальностей для забезпечення 

подальшого опрацювання центральним 

підрозділом з питань координації застосування 

СУР та/або підрозділом, який визначено 

відповідальним за контроль ефективності 

профілю ризику відповідно до пункту 16 

розділу II цього Порядку. 

 

5. Митниці ДФС надсилають, у тому числі з 

використанням інформаційних технологій, за 

наявності конкретизовані та/або узагальнені 

зауваження, проблемні питання і пропозиції з 

питань застосування СУР до центрального 

підрозділу з питань координації застосування СУР. 

5. Посадові особи митних органів 

надсилають, у тому числі з використанням 

інформаційних технологій, до центрального 

підрозділу з питань координації 

застосування СУР за наявності 

конкретизовані та/або узагальнені 

зауваження, проблемні питання і пропозиції 

з питань застосування СУР, а також 

інформацію відповідно до пункту 4 розділу І 

цього Порядку. 

 

 

6. Центральний підрозділ з питань координації 

застосування СУР та митниці ДФС здійснюють 

аналіз та контроль повноти виконання митних 

формальностей, визначених за результатами 

застосування СУР. Структурні підрозділи ДФС, 

спеціалізований орган доходів і зборів також 

здійснюють аналіз та контроль повноти виконання 

митних формальностей, визначених за 

результатами застосування СУР, за відповідними 

напрямами контролю в межах компетенції. 

6. Центральний підрозділ з питань координації 

застосування СУР та митниці 

Держмитслужби здійснюють аналіз та 

контроль повноти виконання митних 

формальностей, визначених за результатами 

застосування СУР. Структурні підрозділи 

інших митних органів також здійснюють 

аналіз та контроль повноти виконання митних 

формальностей, визначених за результатами 

застосування СУР, за відповідними напрямами 

контролю в межах компетенції. 

 

 

X. Використання в АСУР суб’єктоорієнтованих 

критеріїв 

X. Використання в АСУР 

суб’єктоорієнтованих критеріїв 
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1. З метою зменшення селективності профілів 

ризику АСУР під час митного контролю в режимі 

онлайн здійснюється автоматизований розподіл 

суб‟єктів господарювання залежно від їхніх 

характеристик. 

1. З метою зменшення селективності профілів 

ризику АСУР під час митного контролю в 

режимі онлайн здійснюється автоматизований 

розподіл суб‟єктів господарювання залежно 

від їхніх характеристик. 

 

2. Автоматизований розподіл суб‟єктів 

господарювання здійснюється за результатами 

перевірки на відповідність встановленим критеріям 

із використанням інформаційних технологій, 

зокрема АСУР, при цьому використовується 

митна, податкова та інша інформація, наявна в 

базах даних ДФС. 

 

2. Автоматизований розподіл суб‟єктів 

господарювання здійснюється за результатами 

перевірки на відповідність встановленим 

критеріям із використанням інформаційних 

технологій, зокрема АСУР, при цьому 

використовується митна та інша інформація 

отримана митними органами у 

встановленому законодавством порядку. 

 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 14 січня 2020 року  № 440-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» 

3. Для суб‟єктів господарювання залежно від їх 

відповідності визначеним критеріям та їх 

значенням застосовуються коефіцієнти зменшення 

частки визначення АСУР необхідності проведення 

митного огляду та/або додаткової перевірки 

документів. 

3. Для суб‟єктів господарювання залежно від їх 

відповідності визначеним критеріям та їх 

значенням застосовуються коефіцієнти 

зменшення частки визначення АСУР 

необхідності проведення митного огляду 

та/або додаткової перевірки документів. 

 

 

4. Суб‟єкти господарювання оцінюються на 

відповідність визначеним критеріям 

автоматизовано у кожному конкретному випадку 

на момент здійснення митного контролю товарів, 

транспортних засобів. 

4. Суб‟єкти господарювання оцінюються на 

відповідність визначеним критеріям 

автоматизовано у кожному конкретному 

випадку на момент здійснення митного 

контролю товарів, транспортних засобів. 

 

 

5. На перелік критеріїв, що характеризують 

суб‟єкта господарювання, та їх значення 

поширюються положення цього Порядку щодо 

електронних профілів ризику, в тому числі щодо 

розгляду та затвердження на засіданні Експертної 

комісії. 

5. На перелік критеріїв, що характеризують 

суб‟єкта господарювання, та їх значення 

поширюються положення цього Порядку щодо 

електронних профілів ризику, в тому числі 

щодо розгляду та затвердження на засіданні 

Експертної комісії. 
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6. Перелік критеріїв, за якими здійснюється 

автоматизований розподіл суб‟єктів 

господарювання, оприлюднюється ДФС на своєму 

веб-сайті. 

6. Перелік критеріїв, за якими здійснюється 

автоматизований розподіл суб‟єктів 

господарювання, оприлюднюється 

Держмитслужбою на своєму вебсайті. 

 

 

 

7. Результати автоматизованого розподілу 

суб‟єктів господарювання не виключають 

можливості випадкового відбору та/або таргетингу. 

7. Результати автоматизованого розподілу 

суб‟єктів господарювання не виключають 

можливості випадкового відбору та/або 

таргетингу. 

 

 

 XI. Виконання посадовими особами 

митниць (митних постів) Держмитслужби 

митних формальностей, визначених за 

результатами застосування СУР 

 

 1. При здійсненні митного контролю 

товарів, транспортних засобів посадові 

особи митниць (митних постів) 

Держмитслужби забезпечують виконання 

Переліку митних формальностей, 

сформованого за результатами реалізації 

заходів з управління ризиками під час 

митного контролю та/або митного 

оформлення, передбачених розділом VII 

цього Порядку. 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та Закону 

України від 14 січня 2020 року  № 440-IX 

«Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» 

 

 2.  Митна формальність з Переліку митних 

формальностей виконується посадовою 

особою митниці (митного поста) 

Держмитслужби з урахуванням 

повідомлення до митної формальності, а 

також відповідно до вимог нормативно-

 



284 

 

правових актів, що регулюють порядок 

проведення митного контролю та/або 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів, методичних рекомендацій за 

відповідним напрямом контролю тощо. 

 

 3.  Митна формальність з Переліку митних 

формальностей, яка передбачає додаткову 

перевірку документів за окремим напрямом 

контролю, проводиться під час здійснення 

відповідного контролю за таким напрямом 

у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами України з питань митної 

справи. 

 

 4. У разі встановлення за результатами 

проведення митного огляду (переогляду) 

товарів, транспортних засобів нових 

відомостей, які можуть бути визначальними 

при здійсненні контролю за окремими 

напрямами (зокрема, перевірки 

правильності класифікації товарів, 

правильності визначення країни 

походження товарів, дотримання 

встановлених до задекларованих товарів 

заходів нетарифного регулювання, 

наявності задекларованих товарів у 

митному реєстрі об’єктів права 

інтелектуальної власності, правильності 

застосування пільг в оподаткуванні, 

правильності визначення митної вартості 

товарів), посадова особа митниці (митного 

поста) Держмитслужби забезпечує повторне 

проведення контролю за відповідним 

напрямом з урахуванням таких відомостей. 
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 5. У разі необхідності проведення митного 

огляду (переогляду) товарів, транспортних 

засобів у обсягах більших, ніж визначено 

Переліком митних формальностей, посадова 

особа митниці (митного поста) 

Держмитслужби додає відповідну митну 

формальність до Переліку митних 

формальностей. 

 

При цьому результат виконання митної 

формальності з меншим обсягом контролю 

фіксується з урахуванням виконання 

митної формальності із більшим обсягом 

контролю. 

 

 6. Залежно від виявлених ризиків митний 

огляд (переогляд) може проводитись щодо 

окремих або щодо усіх товарів, які 

переміщуються в рамках конкретної 

зовнішньоекономічної операції. 

 

Митний огляд (переогляд) усіх товарів може 

здійснюватись навіть у разі зазначення у 

повідомленні до митної формальності лише 

окремих товарів (наприклад, у разі 

виявлення ризиків декларування товарів не 

за своїм найменуванням). 

При визначенні обсягів митного огляду 

(переогляду) товарів посадова особа 

керується повідомленням до відповідної 

митної формальності. 

 

 

XI. Обов’язки посадових осіб митниць (митних 

постів) ДФС під час застосування СУР 

XIІ. Обов’язки посадових осіб митних 

органів (їх структурних підрозділів)                     
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під час застосування СУР 

Посадові особи митниць (митних постів) ДФС під 

час застосування СУР зобов‟язані: 

 

 

 

дотримуватися Конституції України та діяти 

винятково відповідно до Митного кодексу України 

та інших законів України, інших нормативних 

актів та вимог цього Порядку; 

 

дотримуватись вимог щодо конфіденційності 

інформації, яка стосується аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з 

управління ризиками для визначення форм та 

обсягу митного контролю (крім випадків, 

передбачених законами України); 

 

забезпечувати повне та якісне виконання митних 

формальностей, визначених за результатами 

застосування СУР; 

 

достовірно вносити інформацію до АСМО або 

інших ПІК ДФС, що прямо або опосередковано 

впливає на результати аналізу та оцінки ризиків. 

 

 

 

Посадовим особам митниць (митних постів) ДФС 

під час застосування СУР не дозволяється: 

 

 

редагувати документи, відео-, фото- та інші 

матеріали з метою викривлення інформації про 

Посадові особи митних органів (їх 

структурних підрозділів) під час 

застосування СУР зобов‟язані: 

 

дотримуватися Конституції України та діяти 

винятково відповідно до Митного кодексу 

України та інших законів України, інших 

нормативних актів та вимог цього Порядку; 

 

дотримуватись вимог щодо конфіденційності 

інформації, яка стосується аналізу та оцінки 

ризиків, розроблення і реалізації заходів з 

управління ризиками для визначення форм та 

обсягів митного контролю (крім випадків, 

передбачених законами України); 

 

забезпечувати повне та якісне виконання 

митних формальностей, визначених за 

результатами застосування СУР; 

 

достовірно вносити інформацію до АСМО 

та/або іншої інформаційної системи ЄАІС, 

що прямо або опосередковано впливає на 

результати аналізу та оцінки ризиків. 

 

 

Посадовим особам митних органів (їх 

структурних підрозділів) під час 

застосування СУР не дозволяється: 

 

редагувати документи, відео-, фото- та інші 

матеріали з метою викривлення інформації про 

результати виконання митних формальностей; 

У зв‟язку із прийняттям Закону України 

від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань 

функціонування авторизованих 

економічних операторів» та Закону 

України від 14 січня 2020 року  № 440-IX 

«Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих 

актів України у зв‟язку з проведенням 

адміністративної реформи» 
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результати виконання митних формальностей; 

 

несанкціоновано втручатись у роботу АСУР 

програмними інструментами, відмінними від 

АСМО, з метою викривлення або знищення 

результатів застосування СУР; 

 

свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід 

інформації тощо), втручатись у роботу мережевого 

обладнання з метою забезпечення обмеженої або 

повної відсутності спрацювання АСУР. 

 

Посадові особи та інші працівники органів 

доходів і зборів, які прийняли неправомірні 

рішення, вчинили неправомірні дії або допустили 

бездіяльність, у тому числі в особистих 

корисливих цілях або на користь третіх осіб, 

несуть кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно 

до закону. 

 

несанкціоновано втручатись у роботу АСУР 

програмними інструментами, відмінними від 

АСМО, з метою викривлення або знищення 

результатів застосування СУР; 

 

свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід 

інформації тощо), втручатись у роботу 

мережевого обладнання з метою забезпечення 

обмеженої або повної відсутності спрацювання 

АСУР. 

 

Посадові особи та інші працівники митних 

органів (їх структурних підрозділів), які 

прийняли неправомірні рішення, вчинили 

неправомірні дії або допустили бездіяльність, 

у тому числі в особистих корисливих цілях або 

на користь третіх осіб, несуть кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та іншу 

відповідальність відповідно до закону. 
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Додаток Б 

 

Інформація щодо виявлення порушень митних правил під час оформлення митних декларацій у 2017-2019 роках 

 

 

 

  

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

100 Київська міська митниця 45 23 477,65 964 208 373,57 4,7% 43 6 897,34 770 501 937,63 5,6% 41 10 713,58 716 361 540,49 5,7%

101 Житомирська митниця 3 261,34 131 5 215,10 2,3% 0 0,00 45 6 569,66 0,0% 0 0,00 63 6 040,24 0,0%

102 Чернігівська митниця 10 6 459,81 11 6 829,62 90,9% 4 0,00 44 970,26 9,1% 0 0,00 45 0,00 0,0%

110 Дніпропетровська митниця 16 927,07 304 43 747,86 5,3% 10 86,59 564 108 150,37 1,8% 7 11,16 119 33 550,69 5,9%

112 Запорізька митниця 20 2 719,88 43 9 951,77 46,5% 20 4 637,05 29 27 374,02 69,0% 14 819,58 30 5 371,80 46,7%

125 Київська митниця 28 2 823,44 218 38 649,49 12,8% 53 53,90 349 228 786,03 15,2% 51 32 732,88 247 163 061,95 20,6%

204 Рівненська митниця 103 14 287,07 142 37 913,66 72,5% 54 51 595,45 112 60 711,28 48,2% 96 58 693,91 128 63 702,62 75,0%

205 Волинська митниця 0 0,00 4 873 42 823,78 0,0% 0 0,00 6 977 103 023,43 0,0% 0 0,00 2 716 150 913,14 0,0%

206 Івано-Франківська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

209 Львівська митниця 4 10 036,54 265 20 482,52 1,5% 0 0,00 197 40 992,46 0,0% 5 0,00 181 3 646,01 2,8%

305 Закарпатська митниця 0 0,00 5 0,00 0,0% 3 5,70 382 6,31 0,8% 1 0,60 4 0,60 25,0%

400 Хмельницька митниця 5 93,69 213 13 435,62 2,3% 5 7,78 312 1 786,36 1,6% 9 0,00 134 2 102,15 6,7%

401 Вінницька митниця 6 252,52 27 96 863,15 22,2% 11 570,62 40 4 490,71 27,5% 3 0,00 112 2 450,07 2,7%

403 Тернопільська митниця 0 0,00 202 8 227,14 0,0% 5 91,58 214 4 521,00 2,3% 2 40,15 92 4 773,05 2,2%

408 Чернівецька митниця 6 196,97 10 1 117,68 60,0% 1 32,94 0 0,00 0,0% 0 0,00 6 34,60 0,0%

500 Одеська митниця 0 0,00 1 809 28 211,93 0,0% 0 0,00 4 056 1 348 726,11 0,0% 0 0,00 2 882 116 612,82 0,0%

504 Миколаївська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

508 Херсонська митниця 1 10,98 22 7 743,81 4,5% 0 0,00 12 47 668,76 0,0% 3 43,49 31 11 533,27 9,7%

700 Донецька митниця 0 0,00 145 8 151,28 0,0% 0 0,00 235 3 918,26 0,0% 3 184,63 130 43 057,17 2,3%

702 Луганська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 4 0,00 0,0% 1 0,00 33 178,60 3,0%

805 Сумська митниця 25 128 238,65 66 130 401,36 37,9% 10 11 345,38 60 13 459,02 16,7% 1 0,00 95 60 663,97 1,1%

806 Полтавська митниця 57 0,00 153 7 616,05 37,3% 0 0,00 571 7 875,99 0,0% 0 0,00 85 11 948,03 0,0%

807 Харківська митниця 11 17,52 126 21 591,02 8,7% 14 223,91 73 19 154,85 19,2% 12 99,29 102 9 428,65 11,8%

901 Кіровоградська митниця 0 0,00 177 10 125,75 0,0% 0 0,00 290 13 697,37 0,0% 5 497,45 240 59 679,57 2,1%

902 Черкаська митниця 6 1 311,03 117 4 059,24 5,1% 6 2 589,59 189 9 238,47 3,2% 1 0,94 122 64 815,20 0,8%

903 Енергетична митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 95 0,00 0,0% 0 0,00 31 0,00 0,0%

346 191 114,16 10 023 751 531,38 3,5% 239 78 137,81 15 620 2 553 058,33 1,5% 255 103 837,65 8 344 1 175 104,68 3,1%Всього

Назва митниці

2017 рік 2018 рік 2019 рік
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Додаток В 

 

Інформація щодо виявлення порушень митних правил під переміщення товарів, транспортних засобів у пунктах 

пропуску через митний кордон України у 2017-2019 роках 

 

 
 

 

 

 

  

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

Кількість 

протоколів про 

ПМП, АСУР

Вартість 

предметів 

ПМП (АСУР), 

тис.грн.

Загальна 

кількість 

протоколів про 

ПМП

Загальна 

вартість 

предметів 

ПМП, тис.грн.

Частка 

протоколів, 

сладена за 

результатами 

застосування 

АСУР

100 Київська міська митниця 0 0,00 71 4 592,75 0,0% 0 0,00 103 7 530,00 0,0% 0 0,00 134 7 815,90 0,0%

101 Житомирська митниця 298 0,30 990 1 615,88 30,1% 361 125,00 2 605 1 719,63 13,9% 178 0,00 290 3 435,20 61,4%

102 Чернігівська митниця 1 034 3 601,89 1 083 3 632,92 95,5% 1 846 0,00 2 235 12 176,42 82,6% 690 604,75 1 000 3 628,51 69,0%

110 Дніпропетровська митниця 3 0,00 15 17,49 20,0% 0 0,00 1 0,00 0,0% 0 0,00 6 2,73 0,0%

112 Запорізька митниця 0 0,00 52 1 105,28 0,0% 0 0,00 52 63 040,14 0,0% 0 0,00 56 1 558,87 0,0%

125 Київська митниця 0 0,00 455 41 193,09 0,0% 0 0,00 406 31 624,37 0,0% 0 0,00 303 17 685,81 0,0%

204 Рівненська митниця 0 0,00 607 981,14 0,0% 0 0,00 588 650,50 0,0% 0 0,00 379 3 335,92 0,0%

205 Волинська митниця 0 0,00 4 908 43 098,81 0,0% 0 0,00 7 979 110 297,49 0,0% 0 0,00 2 718 150 913,14 0,0%

206 Івано-Франківська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

209 Львівська митниця 1 900 6 411,29 4 751 86 915,40 40,0% 3 904 6 879,27 6 059 125 700,24 64,4% 2 245 4 737,77 4 432 48 724,72 50,7%

305 Закарпатська митниця 1 549 779,74 4 486 58 663,16 34,5% 5 021 6 377,29 6 014 92 308,80 83,5% 1 491 3 784,28 3 924 85 262,49 38,0%

400 Хмельницька митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

401 Вінницька митниця 253 5,43 881 1 135,08 28,7% 1 190 33,95 2 084 81,06 57,1% 663 0,00 1 077 3 076,63 61,6%

403 Тернопільська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

408 Чернівецька митниця 6 0,00 2 637 55 098,39 0,2% 1 031 340,12 3 395 99 194,36 30,4% 721 0,00 1 833 50 062,83 39,3%

500 Одеська митниця 0 0,00 1 809 28 211,93 0,0% 0 0,00 4 056 1 348 726,11 0,0% 0 0,00 2 882 116 612,82 0,0%

504 Миколаївська митниця 0 0,00 206 78 193,19 0,0% 0 0,00 210 88 653,92 0,0% 0 0,00 175 389 783,43 0,0%

508 Херсонська митниця 1 0,00 225 0,02 0,4% 0 0,00 270 246,40 0,0% 9 0,00 70 29,08 12,9%

700 Донецька митниця 0 0,00 4 19,11 0,0% 54 0,00 135 52 018,23 40,0% 0 0,00 3 2 018,76 0,0%

702 Луганська митниця 0 0,00 84 1 978,93 0,0% 29 0,00 81 2 081,80 35,8% 35 3,44 60 457,63 58,3%

805 Сумська митниця 243 0,00 861 34 226,69 28,2% 681 0,09 1 461 6 369,04 46,6% 511 0,00 1 024 27 867,01 49,9%

806 Полтавська митниця 0 0,00 75 570,25 0,0% 0 0,00 218 172,34 0,0% 0 0,00 26 20,50 0,0%

807 Харківська митниця 3 0,00 1 211 6 040,95 0,2% 1 387 0,00 3 480 18 131,29 39,9% 679 0,00 2 505 3 422,24 27,1%

901 Кіровоградська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

902 Черкаська митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0%

903 Енергетична митниця 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 0 0,00 0,0% 0 0,00 21 0,00 0,0%

5 290 10 798,65 25 411 447 290,43 20,8% 15 504 13 755,72 41 432 2 060 722,12 37,4% 7 222 9 130,23 22 918 915 714,21 31,5%Всього

2017 рік

Назва митниці

2018 рік 2019 рік
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Додаток Г 

 

Порівняльна таблиця змін до пункту 14 вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 

Діюча редакція  Пропозиції щодо змін 

14. Одержання в установлених законодавством 

випадках від правоохоронних органів письмових доручень 

за формою згідно з додатком у рамках кримінального 

провадження. 

 

 

 

 

 

Такі доручення обов‟язково повинні містити 

інформацію про підстави їх надсилання, номер 

відповідного провадження (справи), строк виконання, 

відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або 

про транспортні засоби комерційного призначення, з 

використанням яких можуть бути вчинені порушення 

законодавства з питань державної митної справи. 

 

 

 

 

 

14. Одержання в установлених законодавством 

випадках від правоохоронних органів доручень за формою 

згідно з додатком у рамках кримінального провадження в 

електронному вигляді через єдиний державний 

інформаційний веб-портал «Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі» (далі – інформаційна система) із 

використанням кваліфікованих електронних підписів 

посадових осіб. 

 

Такі доручення обов‟язково повинні містити 

інформацію про підстави їх надсилання, реквізити 

відповідного провадження (справи), строк виконання, 

можливі порушення законодавства України з питань 

митної справи, відомості про суб‟єктів господарювання 

та/або осіб, які можуть вчинити порушення 

законодавства України з питань митної справи, та/або 

про транспортні засоби, з використанням яких можуть 

бути вчинені такі порушення. 

 

Строк виконання доручення визначається з 

урахуванням розумних строків проведення заходів 
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У разі відсутності у письмовому дорученні усієї 

інформації, зазначеної в цьому пункті, таке доручення не є 

підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення органами 

доходів і зборів, про що невідкладно письмово 

інформується відповідний правоохоронний орган. 

 

 

 

У разі невиявлення порушень митних правил під час 

проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення з підстави, передбаченої 

цим пунктом, такий огляд (переогляд) проводиться у 

строк, установлений частиною першою статті 255 Митного 

кодексу України. 

посиленого контролю, направленого на недопущення 

порушень законодавства України з питань митної 

справи, та не може перевищувати 90 календарних днів 

з моменту надсилання доручення та/або більше трьох 

випадків проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення 

(залежно від того, яка з цих двох подій настає раніше). 

Обмеження щодо трьох випадків проведення  огляду 

(переогляду) товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення не застосовується у разі 

виявлення за результатами проведення таких оглядів 

(переоглядів) порушень законодавства України з 

питань митної справи. 

 

У разі відсутності у дорученні інформації, зазначеної 

в абзаці другому цього пункту, таке доручення не є 

підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення митними 

органами, про що невідкладно із використанням 

функціоналу інформаційної системи інформується 

відповідний правоохоронний орган шляхом направлення 

повідомлення із обґрунтуванням прийнятого рішення. 

 

У разі зазначення у дорученні необхідності 

провести огляд (переогляд) у присутності посадових 

осіб правоохоронного органу митний орган інформує 

відповідний правоохоронний орган про дату, час та 

місце проведення цього огляду (переогляду) 

зазначеними у дорученні каналами зв’язку у 
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У разі прийняття на підставі цього пункту 

рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення 

інформація, що містить назву правоохоронного органу, від 

якого одержане письмове доручення, дату та номер цього 

доручення, а також дату, час та місце проведення такого 

найкоротший можливий строк.  

 

Відсутність посадових осіб правоохоронного 

органу на момент початку проведення огляду 

(переогляду) з підстави, передбаченої цим пунктом, за 

умови їх інформування в найкоротший можливий 

строк, не є підставою для затримки  проведення  огляду  

(переогляду)  та  призупинення  митного оформлення. 

 

За таких обставин огляд (переогляд) проводиться 

посадовими особами митного органу самостійно 

відповідно до вимог законодавства з питань митної 

справи, з урахуванням інформації, наведеної у 

дорученні, та строків, установлених частиною першою 

статті 255 Митного кодексу України. Інформація про 

результати огляду (переогляду) вноситься до акта про 

проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних 

засобів, ручної поклажі та багажу, копія якого у 

встановленому цим пунктом порядку передається 

разом із результатами вжитих заходів до 

правоохоронного органу з використанням 

інформаційної системи. 

 

У разі здійснення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення на 

підставі цього пункту інформація, що містить назву 

правоохоронного органу, від якого одержане доручення, 

дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце 

проведення такого огляду (переогляду), доводиться до 
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огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта 

шляхом надсилання електронного повідомлення з 

накладенням електронного цифрового підпису посадової 

особи органу доходів і зборів. 

 

У разі подання митної декларації на паперовому носії 

така інформація доводиться до відома декларанта або 

уповноваженої ним особи у письмовому вигляді. 

відома декларанта шляхом надсилання електронного 

повідомлення з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису посадової особи митного органу. 

 

 

У разі подання митної декларації на паперовому носії 

така інформація доводиться до відома декларанта або 

уповноваженої ним особи у письмовому вигляді. 

 

Інформаційна система передбачає внесення до неї 

митницею,  яка проводила огляд (переогляд) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, 

результатів такого огляду (переогляду) та 

прикріплення до результатів копії акту про проведення 

огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, 

ручної поклажі та багажу. Результати проведення 

огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, а також копія акту про 

проведення огляду (переогляду) зберігаються в системі 

та із використанням функціоналу інформаційної 

системи направляються відповідному 

правоохоронному органу. 

 

Інформаційна система використовується також 

для направлення відповідно до частини четвертної 

статті 558 Митного кодексу України правоохоронними 

органами оперативної інформації щодо можливих 

випадків переміщення товарів, у тому числі 

транспортних засобів особистого користування, 
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транспортних засобів комерційного призначення з 

порушенням норм законодавства України. У такому 

разі: 

 

заповнення полів з даними, передбаченими 

формою згідно з додатком, здійснюється залежно від 

обсягів наявної оперативної інформації; 

 

отримана інформаційною системою оперативна 

інформація автоматично із використанням 

функціоналу інформаційної системи надсилається до 

відповідного митного органу для прийняття його 

керівником або заступником керівника рішення 

відповідно до вимог Митного кодексу України.  

 

У разі збоїв у роботі інформаційної системи, які 

унеможливлюють направлення доручення або 

оперативної інформації в електронному вигляді, 

допускається направлення доручення або оперативної 

інформації через систему електронної взаємодії 

центральних органів виконавчої влади до відповідної 

митниці Держмитслужби і копії такого доручення до 

центрального апарату Держмитслужби із обов’язковим 

невідкладним внесенням відповідного доручення або 

оперативної інформації в інформаційну систему після 

відновлення її працездатності, у тому числі для 

забезпечення можливості внесення до інформаційної 

системи результатів вжитих заходів. 
 

  



 

Додаток Г (продовження) 
 

Додаток до пункту 14  

Вичерпного переліку підстав 

 

 

ДОРУЧЕННЯ 

____________________________________ 
(назва правоохоронного органу) 

 

на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

 

Прошу забезпечити проведення:
1
 

 ідентифікаційного огляду  повного огляду 

 часткового огляду  переогляду 

 

у зоні діяльності _______________ митниці Держмитслужби.
2
 

           (назва митниці) 

 

Місце контролю: 

 

 На кордоні  У внутрішній митниці 

 

 

Напрямок переміщення: 

 

 В‟їзд  Виїзд 

 

Інформація щодо об‟єкта контролю:
3
 

 

1. Дані щодо суб‟єкта господарювання (країна реєстрації, 

код ЄДРПОУ (для резидентів), назва, адреса, роль тощо) 

 

 

2. Дані про особу (країна реєстрації/громадянства, реквізити 

паспорта, дата народження, ПІБ, адреса тощо) 

 

  

                                                
1 Обирається один із запропонованих варіантів 
2 Назва митниці Держмитслужби зазначається у разі потреби  
3 Хоча б одне поле має бути заповненим. Може вноситись інформація щодо декількох суб‟єктів 

господарювання якщо вони усі є учасниками окремої зовнішньоекономічної операції (наприклад, відправник, 

одержувач, перевізник, декларант тощо) або щодо декількох транспортних засобів, у яких переміщується товар 

за окремою митною декларацією 
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3. Дані щодо транспортного засобу (контейнера) (країна 

реєстрації, реєстраційний номер, VIN-код тощо) 

 

Інформація про можливі порушення законодавства України з питань митної справи: 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація (у разі наявності):
4
 

 

 

 

 

Підстави проведення огляду (переогляду): 

 

Реквізити документа, що є підставою
5
  

 

Реквізити кримінального провадження 

(справи) 

 

 

Контактна особа:
6
_____________ 

 

Прошу провести огляд (переогляд) у присутності:
7
______________________________ 

 

Строк дії цього доручення з __.__.20__ р. до __.__.20__ р. 

 

 

Посадова особа, яка надала доручення 

 

_______________ 
(посада) 

 ____________________ 
(ПІБ) 

 

  

                                                
4Зазначається додаткова інформація про товари, можливі предмети правопорушення, спосіб його вчинення, на 

що потрібно звернути додаткову увагу тощо 
5 Реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді  
6 ПІБ, контактний номер телефону та адреса електронної поштової скриньки контактної посадової особи 

правоохоронного органу, яку потрібно інформувати про дату, місце та час проведення огляду (переогляду) 
7 ПІБ та контактні номери телефонів посадових осіб правоохоронних органів, які братимуть участь у проведенні 

огляду (переогляду) 
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Додаток Д 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації 

 

Монографії 

1. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та 

вітчизняна практика: монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка [Бережнюк І. Г. 

Брендак А. І., Булана В. В. та ін.]. Хмельницький : ПП Мельник А.А. 2014. 

288 с. (особистий внесок автора: сформовано рекомендації щодо удосконалення 

системи управління ризиками в морських пунктах пропуску України 

(підрозділи 4.3, 4.4)); 

2. Управління митними ризиками: теорія та практика: монографія; за 

заг. ред. І. В. Несторишена та В. А. Туржанського [Пашко П. В., Бережнюк І. Г., 

Бережнюк І. І., Брендак А. І., Булана В. В. та ін.]. Ірпінь-Хмельницький : 

ФОП Стрихар А.М. 2018. 314 с. (особистий внесок автора: сформовано 

рекомендації щодо механізму аналізу ризиків в контексті впровадження 

системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних 

засобів через митний кордон (підрозділ 3.3);  сформовано рекомендації щодо 

механізму аналізу ризиків для застосування при митному контролі 

пасажирських переміщень через авіаційні пункти пропуску (підрозділи  4.1,  

4.2,  4.3);  надано пропозиції щодо підходів до виявлення ризикових операцій, 

спрямовані на застосування додаткових заходів митного контролю (підрозділ 

5.3)); 

3. Система управління ризиками в державній митній справі України: 

монографія; за заг. ред. О. А. Фрадинського [Пашко П. В., Брендак А. І., 

Демченко С. С. та ін.]. Хмельницький. 2019. 274 с. (особистий внесок автора: 

сформовано рекомендації щодо механізму моніторингу застосування системи 

управління ризиками (підрозділи 3.3, 3.4)); 



298 

 

4. Система публічного управління національною економікою в умовах 

євроінтеграції: формування та розвиток: монографія; за заг. ред. Н. І. Олійник, 

О. П. Слюсарчук [Олійник Н. І., Слюсарчук О. П., Кілієвич О. І., Брендак А. І., 

Дороніна І. І. та ін.]. Київ. НАДУ. 2020. 352 с. (особистий внесок автора: 

проаналізовано можливості запровадження децентралізованого митного 

контролю в Україні, визначено перспективи функціонування таргетинг-центрів 

та сформовано основні пріоритетні напрями розвитку системи управління 

митними ризиками в Україні (розділ 7)). 

 

Статті 

5. Брендак А. І. Стратегічні напрями розвитку системи управління 

митними ризиками в контексті євроінтеграції України. Державне управління: 

теорія та практика. 2017. № 2. С. 57-65; 

6. Brendak A. Legal aspects of customs risk management in Ukraine. 

International Journal of Legal Studies. 2018. № 3(1). P. 141-153; 

7. Brendak A. Prospects of decentralized control implementation in the area 

of state customs affairs in Ukraine/Перспективи запровадження 

децентралізованого контролю в державній митній справі України. Public 

Management. 2018. № 5 (15). Р. 52-63; 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

8. Несторишен І. В., Бережнюк І. Г., Брендак А. І. Система управління 

митними ризиками в контексті спрощення митних процедур. Modern Economics. 

2020. № 22. С. 59-63 (особистий внесок автора: аналіз зарубіжного досвіду 

надання спрощень у сфері міжнародної торгівлі);  

9. Фрадинський О. А., Брендак А. І. Зарубіжний досвід застосування 

митних інформаційних технологій. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6 [84]. 

C. 168-175 (особистий внесок автора: дослідження переваг застосування митних 

інформаційних технологій у сфері аналізу та управління митними ризиками на 

прикладі США та Сінгапуру); 
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10. Брендак А. І. Імплементація інформаційних технологій у контексті 

функціональної розбудови системи управління митними ризиками. Митна 

безпека: науковий журнал. 2020. Випуск 4. С. 10-19. 

11. Брендак А. І. Використання інформаційних технологій в управлінні 

митними ризиками. Формування ефективних механізмів державного управління 

та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: збірник тез 

V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24 листопада 

2017 року). Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2017. С. 847-850;  

12. Брендак А. І. Ризики митного контролю в морських пунктах 

пропуску України. Прийняття управлінських рішень в індетермінованих 

умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності : 

матеріали науково-методологічного семінару молодих учених Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Київ, 22 січня 

2018 року). Миколаїв : Ємельянова Т. В. 2018. С. 41-49; 

13. Брендак А. И. Выборочный таможенный контроль как инструмент 

упрощения международной торговли. Государственное регулирование 

экономики и повышение эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования: сборник научных статей XIV Международной научно-

практической конференции (г. Минск, 19-20 апреля 2018 года). Минск : 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 2018. С. 102-103; 

14. Брендак А. І. Безпека міжнародних авіаційних перевезень: митний 

аспект. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення 

процедур міжнародної торгівлі: тези ІІ науково-практичної інтернет-

конференції (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 18-30 травня 2018 року). Ірпінь – 

Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного 

інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби 

України. 2018. URL: http://ndi-fp.nusta.com.ua/thesis/679/; 

15. Брендак А. І. Перспективи функціонування національного митного 

таргетинг-центру в Україні. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та 

перспективи розвитку: збірник тез щорічної Всеукраїнської науково-
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практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю 

державної служби в Україні (м. Київ, 25 травня 2018 року). Київ : Національна 

академія державного управління при Президентові України. 2018. Т. 2. С. 84-

85; 

16. Брендак А. І. Методика аналізу ризиків в державній митній службі. 

Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та 

перспективи розвитку: збірник тез науково-практичної конференції за 
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