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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Вашій увазі пропонується нове видання Університету

державної фіскальної служби України науковий журнал
«Митна безпека», який покликаний стати вагомим
внеском у вирішенні актуальних наукових і практичних
проблем, пов’язаних із розвитком митної справи.

Університет державної фіскальної служби України є
провідним науково-освітній центр України, де
здійснюється підготовка фахівців податкового та митного
спрямування. Незабаром наш навчальний заклад буде
святкувати свій 100-літній ювілей. За цей час
професорами, викладачами, науковцями, а також
студентами Університету був зроблений вагомий внесок
в науково-дослідницьку, законодавчу та практичну
сфери нашої держави.

Упевнений, що це нове видання стане майданчиком
для ведення наукової дискусії, відображення досягнень
та результатів авторських досліджень, присвячених
розв’язанню актуальних проблем зовнішньоекономічних
відносин, митної діяльності та економічної безпеки,
науковців України та зарубіжжя. Без фундаментальної
наукової бази неможливе ефективне функціонування, удосконалення й розвиток такої складної,
багатоаспектної та динамічної системи, якою в умовах сьогодення є митна справа. Ми
докладемо усіх зусиль, щоб журнал «Митна безпека» постійно підвищував свій науковий
авторитет та своїм змістом охоплював найактуальніші питання щодо митної діяльності, захисту
національних, економічних та інших інтересів держави, забезпечення ефективного регулювання
та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розвитку інформаційних та інших технологій у
митній сфері.

Щиро раді запросити науковців, дослідників-початківців та практиків, представників
державних органів, а також прогресивну студентську молодь до оприлюднення власних
наукових напрацювань та здобутків на сторінках нашого журналу та збагачення новими
науковими думками в результаті ознайомлення з актуальними і вагомими напрацюваннями
науковців та фахівців-практиків всього світу.

Сподіваємося, що науковий журнал «Митна безпека» стане нашим гідним внеском у
справу розбудови митної науки в Україні та сприятиме подальшому розвитку і примноженню
освітнього й наукового потенціалу нашої держави.

З повагою,
ректор Університету ДФС України,
Почесний митник України,
доктор економічних наук, професор                                                            Пашко П. В.
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д.е.н., доцент,
начальник Київської митниці
Державної фіскальної служби України,
Фрадинський О. А.,
к.е.н., доцент, с.н.с., завідувач відділу
дослідження проблем організації митного
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митної справи Науково-дослідного
інституту фіскальної політики
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СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ
ПАСАЖИРІВ (PNR) ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ

SYSTEM REGISTRATION OF PASSENGERS (PNR)
ASA SOURCE OFAVIATION

Постановка проблеми. Однією із визначальних характеристик сучасного глобалізованого
світу є можливість відносно вільного та максимально швидкого (із використанням
авіатранспорту) переміщення значної кількості людей через кордони різних країн. На жаль,
серед пасажирів авіарейсів зустрічаються не лише добропорядні громадяни, але й ті особи,
які становлять великий інтерес для правоохоронних органів – представники злочинного світу,
терористичних угруповань тощо.

Рада Безпеки ООН у вересні 2014 року закликала уряди світових держав вимагати щоб
авіаційні компанії, які провадять свою діяльність на території таких юрисдикцій, завчасно
надавали відповідним національним владам інформацію про пасажирів для виявлення випадків
виїзду з їх території, або намірів в’їзду на їх територію, чи транзитного проїзду через таку
територію на борту повітряних суден цивільної авіації, осіб із високим рівнем ризику, а також
направляти таку інформацію державі проживання чи громадянства таких осіб, відповідно до
обставин і згідно національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

Тому, одними із найважливіших завдань перед службами прикордонно-митного контролю,
що першими зустрічають пасажирів в аеропортах, поставлено запобігання спробам
нелегального переміщення через митний кордон особам, які загрожують національній безпеці;
унеможливлення нелегальному переміщенню товарів, що наноситимуть шкоду суспільству
та його економіці, а також ненадходженню митних платежів до бюджету. Перед
правоохоронними органами стоїть не просте завдання – або запровадити тотальний контроль
за пасажирами, що неминуче призведе до зростання часових і фінансових затрат, або ж

© Бережнюк І. Г., Фрадинський О. А., 2017
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використовувати практику вибіркового контролю, що призведе до кардинального зростання
ймовірності проникнення на територію країни небажаних осіб. Використання другого методу
передбачатиме збір, обробку та аналіз інформації щодо пасажирів авіарейсів, які мають на
меті перетнути кордон країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації безпеки на авіаційному
транспорті, в контексті збору та обробки необхідної інформації, не перебуває у фокусі
наукових досліджень провідних вітчизняних вчених. Це пояснюється як відносно невеликим
сегментом ринку міжнародних авіаційних пасажирських перевезень, що у свою чергу
обумовлюється незначною кількістю населення України, яка може дозволити собі закордонні
перельоти так і туристичною «нерозкрученістю» нашої держави серед іноземних туристів.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення ключових домінант організації збору,
обробки та пересилання PNR-даних про пасажирів, яка використовується в авіаційних портах
експлуатантами повітряних суден.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним міжнародним документом, що
регламентує ключові принципи роботи міжнародної авіації є Конвенція про міжнародну
цивільну авіацію 1944 року, підписана 07.12.1944 в м. Чикаго 52 країнами світу та відома у
повсякденному використанні під назвою Чікагська конвенція 1944 року. Україна приєдналася
до зазначеної конвенції 10.08.1992, а набуття чинності відбулося 09.09.1992.

Стаття 13 Конвенції – «Правила про в’їзд і випуск», передбачає, що закони і правила
договірної держави, які належать до допуску на її територію або відправленню з її території
пасажирів, екіпажу або вантажу літаків, такі як правила, що стосуються в’їзду, випуску,
імміграції, паспортного і митного контролю і карантину, дотримуються такими пасажирами
й екіпажем або від їх імені, а також щодо вантажу при прибутті, вибутті або під час знаходження
на території цієї держави [1].

Виходячи із положень зазначеної статті, держава, на свій розсуд, має право визначати яка
інформації їй необхідна про осіб, які бажають перетнути її кордони. Це, у свою чергу,
обумовлює наявність вимог до експлуатантів повітряних суден, які здійснюють міжнародні
перельоти, надавати повноважним органам влади інформацію про пасажирів.

Загальні принципи, щодо обміну інформацією про пасажирів викладені у Додатку 9
«Спрощення формальностей» Чікагської конвенції 1944 року та передбачають наступні
вимоги: час, необхідний для здійснення прикордонно-митного контролю по відношенню до
пасажирів та повітряних суден, повинен бути мінімальним; мінімальний рівень незручностей,
пов’язаних із застосуванням адміністративних та контрольних вимог; максимально розширений
обмін відповідною інформацією між державами, експлуатантами повітряних суден та
аеропортами; забезпечення оптимального рівня безпеки та дотримання законів [2].

Досягнення цієї мети обумовило створення та активне використання системи попередньої
інформації про пасажирів (АРІ), яка являє собою електронну комунікаційну систему, що
акумулює біографічні данні пасажирів та основні данні про авіарейс, які надаються оператором
авіаперевезень. Для отримання відомостей біографічного характеру зазвичай
використовується паспорт, або інший офіційний урядовий проїзний документ. Зазначена
інформація передається в електронному вигляді органам прикордонного та (або) митного
контролю в пункті призначення після вильоту рейсу. Ці органи можуть згодом порівняти
інформацію про пасажирів зі своїми базами даних, виявляючи тих осіб, які вимагають більш
детальної перевірки по прибуттю. Це дозволяє також швидко і ефективно здійснити митне
оформлення пасажирів із мінімальним рівнем ризику.
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Ще одним важливим джерелом інформації про пасажирів є системи реєстрації пасажирів
(PNR), які створюються експлуатантами повітряних суден, або їх уповноваженими агентами
по відношенню до кожного авіаперельоту в процесі бронювання місць пасажиром, або ж від
його імені. PNR-дані можуть ефективно доповнювати систему АРІ-даних, дозволяючи
контролюючим органам здійснювати більш якісний аналіз ступеня небезпеки, який може
існувати зі сторони окремих пасажирів, прогнозувати тенденції на ринку авіаперевезень,
аналізувати схеми здійснення перельотів. Характеристика PNR та АРІ-даних у розрізі їх спільних
та відмінних рис зроблена на рисунку 1.

Рис. 1. Характерні ознаки АРІ та PNR даних*
* розроблено автором.

Відмінні
ознаки

Передаються в електронній формі по захищених мережах

Характеристика
АРІ та PNR даних

Спільні
ознаки

Містять данні, які стосуються прибуття або відправки пасажира та авіарейсу

Несуть у собі інформацію яка є корисною для органів податково-митного
контролю та правоохоронців

Обмін даними здійснюється на основі двосторонніх угод,
які враховують питання недоторканості приватного життя

та дотримання прав людини

PNR-дані формуються заздалегідь в процесі бронювання квитків,
або ж на інших етапах до моменту відправлення авіарейсу,

у той час як АРІ-дані – під час реєстрації пасажирів авіарейсу,
або ж на момент його закриття

Формування АРІ-даних відбувається на основі виданих державою документів,
тоді як PNR-дані владою не перевіряються

Існують відмінності між масивами інформації,
 яка міститься у АРІ та PNR-даними

Збір PNR-даних не враховує у повному обсязі питання недоторканості
приватного життя та дотримання прав людини



Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1                                                                                                                                        9

Бережнюк І. Г., Фрадинський О. А. Системи реєстрації пасажирів (PNR)
як джерело інформації на авіаційному транспорті

Питання про збір державами даних, які містяться в записах реєстрації пасажирів (PNR)
вперше було поставлено Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) на
12 Спеціалізованій нараді по спрощенню формальностей, яке відбулося навесні 2004 року в
єгипетському місті Каїр. Одним із результатів наради стало прийняття рекомендації В/5 із
пропозиціями ІКАО розробити інструктивний матеріал для тих держав, яким може знадобитись
доступ до записів реєстрації пасажирів для доповнення ідентифікаційних даних, які надходять
через систему попередньої інформації про пасажирів (АРІ), включаючи основні принципи
розповсюдження, використання та збереження даних, а також перелік елементів даних, якими
можуть обмінюватись експлуатант повітряного судна та держава-отримувач даних.

Через рік, у березні 2005 року, Рада ІКАО схвалила Рекомендовану практику для включення
в Додаток 9 «Спрощення формальностей» до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну
авіацію 1944 року, яка у квітні 2006 року була опублікована у циркулярі 309. Вже через два
роки зазначений циркуляр було переглянуто спеціально створеною робочою групою, яка в
травні 2010 року, із врахуванням глобальних подій та тенденцій, представила результати своєї
роботи – Рекомендації по відношенню записів реєстрації пасажирів (PNR).

Якщо на початку використання системи PNR-даних основним її призначенням вважалося
досягнення більшої ефективності комерційних та експлуатаційних послуг, то в процесі
використання стало зрозумілим, що ці дані будуть корисними органам податково-митного
контролю в процесах підвищення рівня національної та авіаційної безпек, прискорення митних
та імміграційних формальностей, боротьби з міжнародним тероризмом.

В основі збору PNR-даних лежать кілька способів. Бронювання може здійснюватися
міжнародними організаціями з продажу авіабілетів (глобальні розподільчі системи або
автоматизовані системи бронювання) з подальшою передачею відповідних даних
експлуатантам повітряних суден. Заявки на бронювання можуть прийматися безпосередньо
експлуатантами суден, а PNR-дані можуть зберігатися в автоматизованих системах
бронювання експлуатантів. Деякі із перевізників можуть зберігати піднабори PNR-даних у
власних автоматизованих системах контролю відправлень, або ж надавати подібні піднабори
договірним постачальникам наземного обслуговування з метою забезпечення виконання
функції реєстрації в аеропортах.

Системи PNR-даних можуть включати в себе до 60 різних інформаційних елементів, які
можна розбити на наступні групи: ті, що стосуються прізвища та імені пасажира; його адреса;
контактні телефони; відомості із програми про пасажирів які часто здійснюють авіа перельоти;
перевізний статус пасажира; інформацію про календарні дати; маршрут перельоту; інформація
про форму оплати білета; інформація про багаж; інформація про туристичну агенцію, що
продала путівку тощо. Проте, на практиці, експлуатанти повітряних суден для створення
використовують обмежений набір даних, обмежуючись ключовими елементами – іменем
пасажира, контактним телефоном, підписом клієнта, маршрутом авіарейса, статусом білета.
Це обумовлюється тим, що операційні системи авіакомпаній можуть характеризуватися
обмеженою здатністю для занесення елементів даних, які реєструються у системі контролю
відправлень [3].

Держави мають право вимагати PNR-дані тільки від експлуатантів повітряних суден,
напряму експлуатуючих рейси, які прибувають в аеропорти, що находяться на їх територіях,
вибувають з таких аеропортів, або ж слідують транзитом через них, як в якості рейсів,
передбачених розкладом польотів, або ж при їх незапланованому пере направленні в аеропорт
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(в останньому випадку необхідно враховувати що здатність надання PNR-даних може бути
обмеженою).

Оскільки захист персональних даних має важливе значення, то державі необхідно
дотримуватися вимог, зазначених у таблиці 1.

Таблиця 1
Перелік мінімальних вимог до держав, які отримують PNR-інформацію*

* побудовано автором на основі джерела [3].

На практиці існує 2 основних способи передачі PNR-даних:
– метод «витягування», при використанні якого компетентні державні органи можуть

мати доступ в систему експлуатанта повітряних суден та «витягувати» копії необхідної
інформації із баз даних;

– метод «проштовхування», при якому експлуатанти повітряних суден надсилають
необхідні елементи PNR-даних в базу даних повноважного державного органу.

При виборі способу передачі даних державі необхідно розглянути їх переваги та недоліки
з точки зору захисту даних та варіантів оцінки ризику, а також економічного впливу кожного
методу як на державу так і на експлуатанта повітряного судна. На практиці перевага надається
методу «проштовхування» з огляду на виконання авіаперевізниками функції збереження PNR-
даних. При визначенні частоти та періодичності передачі даних необхідно взяти до уваги
можливості та обмеження систем експлуатантів повітряних суден. При цьому дані повинні
регулярно передаватись на плановій основі, а держави – намагатися звести до мінімуму
кількість передач PNR-даних по кожному конкретному рейсу. Зберігання інформації державою
не повинно перевищувати раціонального часу, необхідного для досягнення встановленої мети.
Необхідно передбачити гарантії подальшої передачі PNR-даних уповноваженим
контролюючим органам, які у свою чергу повинні забезпечити належний рівень управління
та захисту даних. Слід досягнути розумного балансу між необхідністю захисту приватної
інформації про пасажирів та правом держави на розкриття такої інформації.

Експлуатанту повітряного судна або ж його агенту, в момент бронювання рейсу чи купівлі
білета, необхідно належним чином повідомляти пасажирів про те, що експлуатант (агент)
може бути зобов’язаний надати компетентним органам будь-які (усі наявні) PNR-дані про
повітряний рейс і що за необхідності така інформація може бути передана іншим органам
влади заради досягнення мети для якої запитується інформація.

Особливістю збору експлуатантами PNR-даних є неможливість перевірки їх повноти та
достовірності, тому проти експлуатантів не можна застосовувати ніяких дій та покладати
юридичну, фінансову та іншу відповідальність за передачу зібраної інформації, яка в кінцевому

використовувати дані винятково з тією метою, з якою вони збираються
обмежити доступ до таких даних
обмежити період збереження даних у відповідності з цілями їх передачі
забезпечити надання фізичним особам права вимагати розкриття наявної
інформації про них для внесення виправлень та відміток
забезпечити компенсацію фізичним особам шкоди у випадку незаконної обробки
їх персональних даних

В
И

М
О

ГИ
 Д

О
 Д

ЕР
Ж

А
В

забезпечити наявність протоколів передачі даних і належних автоматизованих
систем для доступу до даних, або їх отримання відповідно до рекомендацій ІКАО
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випадку може виявитись невірною чи сфальшованою. У разі пере направлення повітряних
рейсів на аеродроми інших країн, слід враховувати усі обставини, пов’язані із таким
перенаправленням. При застосуванні покарань та санкцій за неподання PNR-даних, державам
слід застосовувати їх лише щодо експлуатантів повітряних суден, які прямо експлуатують
рейси, котрі прибувають в аеропорти, які находяться на території таких держав, убувають з
таких аеропортів, або ж слідують транзитом через них.

Висновки і пропозиції. Ідентифікація потенційно небезпечних пасажирів завдяки аналізу
PNR-даних дозволяє державам та експлуатантам повітряних суден: підвищити рівень авіаційної
безпеки; посилити національну безпеку та безпеку кордонів; запобігати актам тероризму та
іншим злочинам, що носять транснаціональний характер, включаючи організовану
злочинність; оберігати здоров’я і життєві інтереси пасажирів та населення; вдосконалювати
прикордонний контроль в аеропортах; спрощувати та забезпечувати комфортні умови руху
пасажирів в авіапортах.
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інформації на авіаційному транспорті

У статті досліджено ключові домінанти організації збору, обробки та пересилання
PNR-даних про пасажирів, яка використовується в авіаційних портах експлуатантами
повітряних суден в контексті забезпечення безпеки перевезень та організації протидії
міжнародному тероризму. Проаналізовано спільні та відмінні ознаки системи
попереднього інформування і системи реєстрації пасажирів, з’ясовано проблемні питання,
які стоять на заваді їх глобального запровадження, окреслено можливості для більш
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активного їх використання світовою спільнотою з метою підвищення рівня глобальної та
національної безпеки.

Ключові слова: авіаційний транспорт, інформація, пасажир, безпека тероризм,
попередня, кордон, митниця.

Бережнюк И. Г., Фрадынский А. А. Системы регистрации пассажиров (PNR) в качестве
источника информации на авиационном транспорте

В статье исследованы ключевые доминанты организации сбора, обработки и пересылки
PNR-данных о пассажирах, которая используется в авиационных портах эксплуатантами
воздушных судов в контексте обеспечения безопасности перевозок и организации
противодействия международному терроризму. Проанализированы общие и
отличительные признаки системы предварительного информирования и системы
регистрации пассажиров, установлено проблемные вопросы, которые мешают их
глобального внедрения, определены возможности для более активного их использования
мировым сообществом с целью повышения уровня глобальной и национальной безопасности.

Ключевые слова: авиационный транспорт, информация, пассажир, безопасность
терроризм, предыдущая, граница, таможня.

Berezhnyuk I. G., Fradynskyy А. A. Recording systems passengers (PNR) as a source of
aviation

This article explores the key dominant organizing the collection, processing and transfer of
PNR-data on passengers, which is used in air ports operators of aircraft safety in the context of
the organization of transportation and combating terrorism. Analysis of common and distinctive
features of the system prior notification and registration system for passengers found issues that
hinder their global implementation, outlines opportunities for more active use of the international
community to enhance global and national security. Passenger registration records (PNRs) are
the common name of records made by aircraft explants or their agents for each reservation made
by the alleged passenger. States have begun to require airlines to provide PNR data, since this
information is considered important for assessing the level of threat that can be determined by
analyzing such data, in particular in the fight against terrorism. Information PNR is formed on
the basis of the data arriving on all segments of the flight within a particular trip. PNR data are
collected by operators for commercial and operational purposes in the implementation of air
transport services. The lack of uniformity in PNR systems can adversely affect the viability of the
air transport industry and reduce the effectiveness of using such data for the purposes for which
they are intended. Therefore, it is necessary for states to standardize globally their data
requirements and their formats for the electronic transfer of PNR data.

Key words: air transportation, information, passenger, security, terrorism, preliminary, border,
customs.
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ТАРГЕТИНГУ
В КОНТЕКСТІ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

THE DEVELOPMENT OFTARGETING TOOLS
IN THE CONTEXT OF SIMPLIFYING

INTERNATIONALTRADE PROCEDURES
AND ENSURING NATIONAL SECURITY

Постановка проблеми. Аналіз сучасних міжнародних підходів до регулювання міжнародної
торгівлі свідчить про тенденцію до подальшого спрощення процедур міжнародної торгівлі
для економічних операторів з метою максимального усунення адміністративних перепон та
технічних бар’єрів у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, за
результатами прийняття оновленої Конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур
(далі – Кіотська конвенція) [1], Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення
міжнародної торгівлі (далі - Рамкові стандарти безпеки ВМО) [2], Угоди СОТ про спрощення
світової торгівлі (Agreement on trade facilitation, далі – ATF) [3] передбачено подальше
спрощення процедур міжнародної торгівлі шляхом зниження частки митних оглядів і перевірок,
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прискорення часу випуску товарів, самостійного накладання економічними операторами
митного забезпечення, митного оформлення товарів та транспортних засобів на території
уповноваженого оператора або в іншому місці, дозволеному митницею, без безпосередньої
участі посадових осіб митниць.

В той же час, внаслідок посилення зовнішніх загроз та фінансової нестабільності у більшості
розвинутих країн світу постала необхідність розробки ефективної системи митного контролю,
яка б враховувала як інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо спрощення
міжнародної торгівлі, так національні інтереси щодо забезпечення безпеки (фінансової,
економічної, соціальної тощо). З цією метою, у багатьох країнах почали реалізовувати заходи,
спрямовані на забезпечення скоординованої та ефективної діяльності національних митних
адміністрацій, зокрема, постійно вдосконалюються інструменти митного контролю. Зокрема,
у провідних країнах світу митні адміністрації відмовляються від тотального контролю за
суб’єктами ЗЕД, що передбачають втручання посадових осіб митниць в їх операційну
діяльність. Сьогодні все більшого поширення відповідно до міжнародних конвенцій та угод
набувають заходи митного контролю, які передбачають можливість прогнозування
потенційних випадків порушення митного законодавства з використанням системи аналізу
ризиків на підставі попередньої інформації, проведення аналітично-пошукової роботи та
виявлення партій товарів з високим ступенем ризику тощо. За таких умов особливої
актуальності набувають інструменти націлювання на ризики, або таргетинг, який належить
до інтелектуальних механізмів митного контролю та дозволяє виявляти та моніторити партії
товарів з високим ступенем ризику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах питання забезпечення безпеки
та спрощення процедур міжнародної торгівлі досліджуються багатьма вітчизняними та
зарубіжними науковцями і практиками, серед яких: І Бережнюк [4], Н. Гавловська [5],
Л. Геллерт [6], Г. Козаченко [7], Є. Рудніченко [8], Туржанський В. А. [9], та інші. В той же час,
потребують додаткового дослідження аспекти запровадження нових інструментів митного
контролю, які передбачають моніторинг зовнішньоекономічних операцій на основі
попереднього інформування шляхом націлювання (таргетинг) та зосередження уваги
посадових осіб структурних підрозділів та митниць ДФС на ризикових операціях, що й зумовило
актуальність дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є розроблення організаційно-розпорядчих
аспектів запровадження інструментів таргетингу структурними підрозділами ДФС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність одночасного забезпечення
національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі призвела до радикального
переосмислення принципів та підходів здійснення державного контролю в сфері міжнародної
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності. Для сучасної системи державного контролю
зовнішньоекономічної діяльності протягом останніх десятиріч характерні наступні вектори
розвитку, які передбачають [10]:

– по-перше, відмову від тотального контролю за усіма зовнішньоекономічними
операторами під час здійснення митного оформлення (обмеження кількості митних оглядів
та часу на митне оформлення (не більше 4 год.), відмова від необхідності пред’явлення товару
під час митного оформлення, використання безпаперового документообігу та інше) в умовах
максимального забезпечення безпеки держави та суспільства відповідно до сучасних викликів
та загроз зовнішнього характеру;
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– по-друге, використання інструментів та підходів державно-приватного партнерства, за
результатами чого відбувається передавання частини функцій державних контролюючих
органів економічним операторам (наприклад, право на самостійне накладання митного
забезпечення, використання технології віддаленого випуску товарів (процедура випуску товарів
за місцезнаходженням), використання принципу «мовчазної згоди» тощо. Зокрема, для
розробки механізму аналізу ризиків важливо врахувати наявні інформаційні ресурси,
програмні засоби, нормативне забезпечення, організаційно-кадрове забезпечення в ДФС, а
також потенційні/заплановані заходи щодо нарощення тих чи інших засобів. Важливим
фактором виступає власне сам механізм попереднього інформування – структура, вимоги
щодо подання інформації, місце і спосіб її подання і зберігання тощо. З іншого боку, розробка
механізму аналізу ризиків може бути розпочата незалежно від поточної готовності
застосування власне механізму попереднього інформування, оскільки міститиме низку
елементів, які базуються на наявних засобах.

Для оптимальної організації роботи відповідних підрозділів з аналізу ризиків за даними
попереднього інформування важливо врахувати інформаційно-технічні умови; з іншого боку,
саме в процесі організації роботи виникають вимоги щодо доопрацювання інформаційно-
технічних ресурсів. Таким чином, який би не був розроблений механізм аналізу ризиків, він
буде постійно змінюватись по мірі зміни умов, вимог і можливостей.

Для вироблення організаційно-розпорядчих підходів щодо аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування доцільно визначити, яку інформацію і коли слід аналізувати на
предмет оцінки ризиків у контексті попереднього інформування. Відмітимо, запорукою успіху
вказаних заходів є аналіз всієї наявної інформації (в т.ч. не тільки попередньої інформації, а й
додаткові відомості, наявні в органах ДФС, які можна співставити з попередньою інформацією).
Здійснювати такий аналіз доцільно як можна швидше по отриманню попередньої інформації.
Разом із цим на практиці необхідно враховувати швидкість і доступність обробки і співставлення
інформації таким чином, щоб забезпечити стовідсотковий аналіз хоча б мінімально важливого
обсягу інформації (полів даних), насамперед – попередньої інформації.

Митним кодексом України передбачено два можливих джерела отримання попередньої
інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до переміщення через кордон, від
учасників зовнішньоекономічних операцій [11]:

1) попередня інформація, яка надається при ввезенні товарів, транспортних засобів
комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) у формі попередньої митної
декларації декларантом або уповноваженою ним особою відповідно до статей 194, 259 Митного
кодексу України з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних
формальностей,

2) попередня інформація, яка надається при ввезенні товарів на митну територію України
морськими (річковими) суднами перевізником в електронному вигляді у форматі міжнародних
стандартів обміну електронною інформацією відповідно до статті 210 Митного кодексу України
з метою оцінки ризиків.

Варто зазначити, що другий варіант є більш класичним у міжнародній практиці та саме він
відповідає положенням міжнародних документів та рекомендацій в частині налагодження
попереднього інформування для митних цілей з боку бізнесу.

Водночас, якщо подання попередньої митної декларації імпортером відповідно до чинного
українського законодавства є обов’язковим для усіх зовнішньоекономічних операцій, то
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попереднє інформування з боку перевізників наразі поширюється лише на операції з
товарами, які переміщуються морськими (річковими) суднами.

Пунктом 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний
кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451,
визначено, що агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше, ніж за одну
добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України
подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в
електронному вигляді за формою, встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України [12].

Подібні вимоги щодо часових нормативів подання попередніх митних декларацій у
національному законодавстві відсутні. Так, відповідно до статті 259 Митного кодексу України
попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної
декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарів,
транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх
ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску
через державний кордон України.

Такий підхід дещо ускладнює співставлення попередньої інформації з двох джерел в цілях
аналізу та оцінки ризиків (умовно кажучи від перевізника та імпортера), водночас, можливим
є здійснення окремого аналізу та оцінки ризиків попередньої інформації, наданої перевізником
та імпортером (коли така інформація надається згідно чинного законодавства).

Так, наприклад, при здійсненні аналізу та оцінки ризиків по попередній інформації, наданій
агентською організацією (морським агентом), про товари, прийняті до перевезення у
контейнерах, перший етап має полягати у детальному аналізі такої інформації до прибуття
товарів у морський порт та, у разі наявності попередньої митної декларації, співставлення
відомостей, наданих перевізником, із попередньою митною декларацією, наданою
декларантом або уповноваженою ним особою. У разі відсутності попередньої митної
декларації до моменту прибуття у морський порт товарів, прийнятий до перевезення у
контейнерах, другий етап аналізу та оцінки ризиків має відбуватись уже після прибуття товарів
у морський порт та надання попередньої митної декларації.

При переміщенні товарів через кордон іншим способом (крім переміщення товарів
морськими (річковими) суднами у контейнерах) аналіз та оцінка ризиків може здійснюватись
із використанням відомостей, які містяться у попередній митній декларації. При цьому
здійснення аналізу та оцінки ризиків має відбуватись з урахуванням чотиригодинних часових
обмежень, визначених статтями 255, 258, 259 Митного кодексу України.

Додатковим аспектом, який необхідно врахувати, є цілі аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування.

Відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі ВМО [10]
попереднє інформування запроваджується в цілях безпеки. Відповідний підхід підкріплено
практикою країн ЄС, США та інших. Згідно розділу VІІІ «Застосування СУР у пунктах пропуску
через митний кордон України та у митницях призначення» Порядку здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю [13], з метою прискорення митних формальностей у пунктах
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пропуску через державний кордон України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків перевага
надається такому підходу:

– у пунктах пропуску через митний 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.

Таким чином, за умови обмежених ресурсів на здійснення аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування до прибуття товарів, транспортних засобів у пункт пропуску на
кордоні пріоритетним є аналіз відомостей, які можуть мати значення з точки зору ризиків
безпеки. Зокрема, це: дані про відправника/перевізника/одержувача, маршрут переміщення
товарів, власне сам товар – чи не належить до небезпечних вантажів чи товарів групи ризику/
прикриття для незаконних переміщень, та ін.

На практиці для оцінки ризику до прибуття товарів здійснюється аналіз не тільки
попередньої інформації, попередніх митних декларацій, а й товаротранспортних документів
(коносаменти, маніфести, CMR, авіа накладні тощо). Саме в цих документах є додаткова
інформація про маршрут слідування товару, спосіб оплати транспортних витрат тощо.
Звичайно, аналіз таких документів потребує певних навиків, досвіду і не може бути
автоматизований. Ці документи найчастіше подаються до митниць у вигляді твердих
примірників, копій, зображення чи у pdf-форматі. Крім того, нормативною базою може бути
не передбачено подання таких документів разом з попередньою інформацією, а підрозділи
митниць, які працюють в пунктах пропуску з такими документами, можуть бути не задіяні у
системному процесі націлювання ризиків. Разом з цим, такі посадові особи можуть здійснити
оцінку ризиків за такими документами і самостійно, в робочому режимі митного контролю
в пунктах пропуску.

В цьому контексті важливо визначити спосіб відбору ризикових операцій за результатами
аналізу попередньої інформації про переміщення, а саме: повністю автоматично за допомогою
певної автоматизованої системи управління ризиками, неавтоматизовано (шляхом аналізу
посадовою особою) та шляхом поєднання обох способів (комбіновано). Результати рішення
залежать від наступних чинників:

– наявності спеціалізованого програмного забезпечення (якщо є можливість на
автоматизованому рівні забезпечити відбір за окремими індикаторами, профілями ризику,
то як правило, цю можливість буде використано для полегшення і уніфікації аналізу ризиків);

– обсягів попередньої інформації для аналізу (чим більше, тим важливіше фактор
автоматизації, і навпаки);

– формату попередньої інформації для аналізу (якщо інформація надходить у вигляді,
непридатному для автоматизованого аналізу (паперовий формат, pdf-документи тощо, то
таку інформацію можливо оцінити лише «вручну»);

– кадрового ресурсу для аналізу інформації і прийняття рішень щодо обсягу контролю у
кожному конкретному випадку переміщення (його кількості, навиків, повноважень) (якщо
кадрового забезпечення для «ручного» аналізу інформації неможливо виділити, то
залишається покладатись на автоматизовані системи);



18                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

Булана В. В., Брендак А. І., Несторишен І. В. Розвиток інструментів таргетингу в контексті
спрощення процедур міжнародної торгівлі та забезпечення національної безпеки

– кадрового ресурсу для профілювання ризиків і налаштування відповідних
автоматизованих систем (оскільки жодна автоматизована система управління ризиками не
існує у готовому вигляді сама по собі, а завжди потребує, щоб її наповнювали відповідними
параметрами, інформацією, профілями ризику тощо);

– часу для прийняття рішення за результатами аналізу ризиків (якщо для морських
перевезень як правило є 24 години для аналізу, то для інших видів транспорту час значно
менший);

– можливостей пунктів пропуску здійснювати обраний обсяг контролю із обраною
інтенсивністю (які у свою чергу залежать від результатів аналізу ризиків, при цьому, як показує
практика у багатьох країнах, в т.ч. в Україні, селективність автоматизованої оцінки ризиків
достатньо широка і відбирає суттєво більше операцій, ніж «ручний» аналіз).

На перших етапах побудови системи управління ризиками в контексті попереднього
інформування митні служби можуть починати із неавтоматизованого аналізу. На цих етапах,
як правило, ще нема спеціалізованих програмних продуктів, але є можливість оперативно
організувати аналіз інформації посадовими особами. Однак з часом можливості автоматизації
підвищуються, одночасно росте обсяг інформації та з’являється можливість зекономити
кадрові витрати на «ручний» аналіз, а також накопичуються недоліки «ручного» підходу з
точки зору «суб’єктивного фактору». Тоді на перше місце виходить автоматизована система.
Але практика показує, що повністю автоматизований аналіз не вирішує всіх питань щодо
оптимального результату аналізу ризиків. У багатьох країнах застосовують практику так
званого таргетингу – націлювання, коли результати первинного відбору за допомогою
автоматизованих систем уточнюються «вручну» посадовими особами, що дозволяє з одного
боку, забезпечити прискорення і уніфікацію профілювання ризиків, та, з іншого 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).

Імплементація інструментів таргетингу передбачає відповідну організацію діяльності
посадових осіб, які будуть здійснювати моніторинг зовнішньоекономічних операцій на основі
попереднього інформування. Організаційне забезпечення процесу аналізу та оцінки ризиків
із використанням попередньої інформації потребує створення окремих груп або підрозділів,
до компетенції яких відноситиметься здійснення таргетингу як основного методу аналізу та
оцінки ризиків із використанням попередньої інформації про товари, транспортні засоби,
заплановані до переміщення через кордон, який активно застосовується у країнах-членах ЄС,
США та інших країнах, а також має об’єктивні переваги більш точного націлювання на ризикові
операції (далі – тергетинг-центри).

При цьому необхідним є визначення організаційного рівня функціонування відповідних
таргетинг-центрів.

Так, можливим є створення єдиного таргетинг-центру на рівні центрального апарату, до
компетенції якого відноситиметься здійснення аналізу та оцінки ризиків із використанням
попередньої інформації по усіх переміщеннях товарів, транспортних засобів через кордон.
Такий підхід дозволить забезпечити уніфіковане застосування визначених профілів та/або
індикаторів ризику, використання баз даних на центральному рівні тощо. Разом з тим, з
урахуванням щоденної кількості зовнішньоекономічних транзакцій до такого таргетинг-центру
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має входити щонайменше 50 осіб, які в цілодобовому режимі здійснюватимуть аналіз
попередньої інформації на предмет наявності ризиків порушень законодавства України, а
також забезпечуватимуть наповнення відповідної автоматизованої системи алгоритмами
перевірки інформації. Зважаючи на це, функціонування єдиного таргетинг-центру видається
малоймовірним.

Наступним організаційним варіантом функціонування таргетинг-центрів є створення їх
за регіональною ознакою на базі кожної митниці або на базі однієї з митниць кількох областей
з урахуванням їх подібності. Так, наприклад, можливим є створення таргетинг-центру на базі
однієї з митниць південного регіону, який би займався аналізом та оцінкою ризиків по
попередній інформації про товари, що переміщуються морським транспортом, у західному
та східному регіонах – таргетинг-центрів, які здійснюватимуть аналіз та оцінку ризиків по
товарах, що переміщуються автомобільним та залізничним транспортом. На базі митниць
північного та центрального регіонів можливе створення таргетинг-центрів для аналізу та оцінки
ризиків по товарах, що переміщуються повітряним транспортом та, наприклад, у міжнародних
поштових та експрес відправленнях. Такий підхід дозволить збільшити аналітичні потужності
таргетинг-центрів в частині аналізу та оцінки ризиків, а також підвищити оперативність
реагування на можливі загрози. Водночас, у разі відсутності єдиного координаційного центру
високою є імовірність неоднакової організації процесів та, як результат, зниження їх
ефективності.

З метою створення найбільш оптимальної структури таргетинг-центрів пропонується
створювати координаційний таргетинг-центр на базі центрального апарату та регіональні
тергетинг-центри, компетенція яких поширюватиметься на декілька областей із подібною
специфікою діяльності.

Окрім того, важливим є врахування необхідності здійснення таргетингу як частини
оперативної складової роботи митниць на кордоні. Як приклад такої реалізації можливо навести
досвід функціонування в Митно-прикордонній службі США (СВР) правоохоронного
підрозділу по протидії тероризму та контрабанді, так званого АТСЕТ (Anti-
TerrorismContrabandEnforcementTeam). Наразі між СВР та ДФС тривають перемовини, щодо
можливості створення подібного підрозділу. Незважаючи на кінцеві рішення, які будуть
прийняті щодо функціональної моделі такого підрозділу, треба окреслити його основні функції.

По-перше, це потужний аналітичний блок, фахівці якого використовуючи національні
програмні комплекси, мережу Інтернет та інші джерела інформації для виявлення ризикових
товарів, що переміщуються у контейнерах. Фахівці аналітичного блоку використовуватимуть
комбінований спосіб аналізу – автоматизовані алгоритми та пошукові підходи в додаткових
джерелах інформації та мережі Інтернет. При цьому не виключається як інформаційна
підтримка в прийнятті рішень цим підрозділом з центрального рівня, так і генерування, у
особливих випадках, самостійно прийнятих рішень центральним підрозділом.

По-друге, це добре технічно оснащений оперативно-пошуковий блок, фахівці якого мають
достатній професійний досвід з виявлення наркотичних засобів, зброї та інших заборонених
предметів у контейнерах. Такі фахівці повинні періодично проходити тренінги з ознайомлення
з новими методами та способами приховування заборонених товарів у контейнерах, знати
технічні характеристики всіх типів контейнерів та технічні деталі щодо конструктивних пустот
та порожнин контейнерів.
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По-третє, наявність у підрозділі кінологічних команд, тренованих на виявлення різних
заборонених товарів, а також використання такими підрозділами інших технічних засобів
митного контролю, в тому числі систем неінтрузивної перевірки вантажів (скануючих систем).

Щодо організаційної форми таргетинг-центрів (постійні підрозділи, певні робочі групи із
залученням фахівців з різних підрозділів митниці чи комбінований варіант), то вона буде
залежати в першу чергу від можливостей виділення кадрових ресурсів. У кожного варіанту є
свої переваги і недоліки. Однак найбільш раціональний варіант з точки зору продуктивності,
безперервності, надійності та можливостей для навчання кадрових ресурсів – це постійні
підрозділи.

Крім організації роботи таргетинг-груп в контексті їх розташування та цільових операцій/
переміщень для аналізу (наприклад, по виду транспорту), ще потребує вирішення питання
щодо організації роботи таргетинг-груп в контексті тематичної спрямованості. Зокрема, як
розподіляти потоки інформації для аналізу ризиків всередині таргетинг-групи?

З цього приводу аналіз практики окремих країн показує, що розподіл даних для оцінки
ризиків залежить від того, як ці дані аналізуються.

Якщо мова йде про профілювання ризиків (зокрема, в контексті автоматизованого відбору
ризикових переміщень для їх подальшого більш детального аналізу таргетинг-групою), то
часто застосовують підхід щодо спеціалізації фахівців. Так як процес профілювання ризиків
здійснюється не в он-лайн режимі і передбачає підбір налаштувань/індикаторів/профілів ризику
для подальшого аналізу ризиків по конкретних переміщеннях, то може бути доцільним
організація роботи підрозділу з профілювання ризиків за тематичним розподілом, наприклад,
утворення команд за певними областями ризику чи розподіл задач по окремих фахівцях зі
спеціалізованим досвідом (питання класифікації, нетарифного регулювання, переміщення
наркотиків, тютюнових виробів тощо). Такі підрозділи/команди можуть бути окремо від
таргетинг-центрів, здійснюючи взаємодію з ними та профілювання ризиків для
автоматизованих систем як при попередньому інформуванні, так і при митному оформленні),
а можуть бути включені до таргетинг-центру виключно для аналітичних потреб цього центру.

Якщо мова йде про таргетинг – націлювання по кожному конкретному переміщенню із
залученням людини – таргетера, то тут слід зважити на те, що це динамічний і по-операційний
аналіз у цілодобовому режимі. Розділяти вхідну інформацію (тобто перш за все попередню
інформацію про переміщення) за областями ризику для спрямування різних фахівцям не
видається доцільним. Якщо обсяги попередньої інформації незначні або ж кадрові ресурси
значні, то аналізують всю інформацію, що надійшла, в інакшому випадку – попередньо
відібрану за допомогою автоматизованих фільтрів – профілів ризику.

Наприклад, у митних органах Німеччини підрозділи з управління ризиками розподілені за
двома основними напрямками:

– для аналізу ризиків безпеки;
– для аналізу загальних ризиків.
Аналіз загальних митних ризиків відбувається безпосередньо під час митного оформлення

товарів і транспортних засобів. З метою розробки ефективних профілів ризику на
федеральному рівні створюються робочі групи (команди) за напрямками контролю (з питань
правильності класифікації товарів, визначення митної вартості товарів тощо).

Аналіз ризиків безпеки ґрунтується на аналізі попередньої митної інформації. На першому
етапі аналізу попередньої інформації для виявлення ризиків безпеки здійснюється за
допомогою модуля по аналізу ризиків «Pre Arrival Risk Information System» (PARIS) єдиного
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інформаційного середовища «ATLAS». Цей модуль наповнюється інформацією підрозділом
центрального рівня. На другому етапі відбувається аналіз відібраних ризикових транзакцій
таргетерами підрозділу ZKA (Оперативної митниці), що працюють в цілодобовому режимі
(м. Вайден). Всього у підрозділі 74 таргетери. Вони опрацьовують 99% відібраної системою
PARIS інформації та присвоюють таким операціям ознаки ризиковості, формують відповідні
рекомендації посадовим особам митниць [14].

Хоч всередині таргетинг-груп як правило не виділяють тематичні команди з урахуванням
спеціалізованого досвіду працівників, однак ефективність таргетингу може бути підвищена
за рахунок підбору кадрових ресурсів до цих підрозділів. Так, вимоги щодо формування
таргетинг-груп з досвідчених фахівців визначених підрозділів митниць (протидії
правопорушенням, нетарифного регулювання, контролю доставки вантажів тощо) можуть
сприяти посиленню аналітичного потенціалу таргетинг-групи в цілому (за рахунок обміну
досвідом, оперативного залучення колег – вузькоспеціалізованих фахівців до оцінки ризиків
по окремих переміщеннях тощо).

Також необхідно визначити/уточнити підстави щодо прийняття рішень таргетерами.
Наприклад, шляхом розробки відповідного переліку індикаторів ризику, який буде
застосовуватись таргетерами для відбору ризикових операцій та визначення митних
формальностей (відповідно до розділу IV «Індикатори ризику» Порядку здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю [7].

Таким чином, основними організаційно-розпорядчими аспектами для механізму аналізу
ризиків у контексті попереднього інформування є:

– створення підрозділів/груп з таргетингу на центральному та регіональному рівнях;
– залучення необхідного кадрового ресурсу, в т.ч. з урахуванням вимог щодо досвіду

митного контролю, спеціалізації тощо;
– організація взаємодії з підрозділом профілювання ризиків для розробки необхідних

фільтрів/профілів ризику щодо попередньої інформації;
– регламентація використання автоматизованих систем для профілювання ризиків (відбору

операцій на першому етапі аналізу ризиків для подальшого аналізу таргетерами);
– за потреби уточнення положень щодо того, які вказівки таргетери можуть формувати

щодо форм контролю (рекомендаційний характер чи ні тощо);
– регламентація підстав щодо прийняття рішень таргетерами, наприклад, затвердження

відповідного переліку індикаторів ризику.
Висновки і пропозиції. Одним із чинників успішної реалізації заходів щодо відновлення

економічного потенціалу України є створення сприятливих умов в сфері
зовнішньоекономічної діяльності економічним операторам з одночасним забезпеченням усіх
складових національної безпеки. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що визначальним
аспектом у вирішенні проблеми щодо забезпечення належного балансу між митним
контролем та спрощенням процедур торгівлі відповідно до конвенцій ВМО, СОТ та інших
міжнародних інститутів, є використання сучасних інструментів митного контролю, які
передбачають мінімальне втручання контролюючих органів в операційну діяльність
економічних операторів та максимальне виявлення випадків порушення митного
законодавства. За таких умов, значної актуальності набувають інструменти таргетингу, які
активно використовуються зарубіжними митними адміністраціями під час здійснення митного
контролю та починають впроваджуватись у національне законодавство та митну практику.
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У статті досліджено актуальні питання щодо необхідності одночасного забезпечення
безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі в сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Авторами зазначено, що внаслідок імплементації міжнародних конвенцій та
угод, якими визначено необхідність подальшого спрощення процедур міжнародної торгівлі
та усунення торгівельних бар’єрів, актуалізується питання які передбачають можливість
прогнозування потенційних випадків порушення митного законодавства з використанням
системи аналізу ризиків на підставі попередньої інформації, проведення аналітично-
пошукової роботи та виявлення партій товарів з високим ступенем ризику тощо. За таких
умов особливої актуальності набувають інструменти націлювання на ризики, або
таргетинг, який належить до інтелектуальних механізмів митного контролю та дозволяє
виявляти та моніторити партії товарів з високим ступенем ризику.

Ключові слова: митний контроль, таргетинг, процедури міжнародної торгівлі,
забезпечення національної безпеки.

Буланая В. В., Брендак А. И., Несторишен И. В. Развитие инструментов таргетинга в
контексте упрощения процедур международной торговли и обеспечения национальной
безопасности

В статье исследованы актуальные вопросы о необходимости одновременного
обеспечения безопасности и упрощения процедур международной торговли в сфере
внешнеэкономической деятельности. Авторами отмечено, что в результате
имплементации международных конвенций и соглашений, которыми определена
необходимость дальнейшего упрощения процедур международной торговли и устранения
торговых барьеров, актуализируется вопрос предусматривающих возможность
прогнозирования потенциальных случаев нарушения таможенного законодательства с
использованием системы анализа рисков на основании предварительной информации,
проведения аналитически поисковой работы и выявления партий товаров с высокой
степенью риска и тому подобное. В таких условиях особую актуальность приобретают
инструменты нацеливания на риски, или таргетинг, который принадлежит к
интеллектуальным механизмам таможенного контроля и позволяет выявлять и
мониторить партии товаров с высокой степенью риска.

Ключевые слова: таможенный контроль, таргетинг, процедуры международной
торговли, обеспечение национальной безопасности.
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Bulana V., Brendak A., Nestoryshen I. The development of targeting tools in the context of
simplifying international trade procedures and ensuring national security

This article explores current issues on the need for simultaneous security and facilitation of
international trade in foreign trade. The authors noted that due to the implementation of
international conventions and agreements, which define the need for further facilitation of
international trade and eliminate trade barriers updated issue involving the ability to predict
potential violations of the customs legislation using risk analysis on the basis of prior information,
conducting analytical search and identification of consignments high risk and so on. Under
such conditions become especially important tools targeting risks, or targeting, which belongs
to the intellectual mechanisms of customs control and can detect and monitor consignments
from high risk.

The study aims to develop the organizational and administrative aspects of implementation
tools targeting structural units SFS. The authors noted that for optimal organization of the
relevant risk analysis units according to preliminary information important to consider the
information and specifications; On the other hand, is in the process of work there are requirements
for completion of information technology resources.

Organizational support process analysis and risk assessment using prior information requires
the creation of separate groups or departments in charge vidnosytymetsya exercise targeting as
the main method of analysis and risk assessment using preliminary information about goods,
vehicles scheduled to move across the border, which is actively used in EU countries, USA and
other countries and has objective advantages for more precise targeting risk operations

Key words: customs, targeting and procedures of international trade, national security.



26                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

УДК 351. 713
Гребельник О. П.,
д.е.н., професор, завідуючий кафедри
митної справи Університету
державної фіскальної служби України

РОЗВИТОК МИТНОЇ СПРАВИ
ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
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Постановка проблеми. Становлення будь-якої держави не можливе без формування
базисних взаємовідносин, тобто економічних підвалин функціонування країни. Аналіз
історичних аспектів ролі та місця митних регуляторів в системі оподаткування Київської Русі
дозволяє дослідити фундаментальні основи розвитку митної системи в Україні.

При цьому, слід зауважити що, зародження митної системи України як чинника розвитку
держави залежало від взаємодії як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Оскільки,
організація митної системи — це складова не тільки державної політики, але й частина
економічної системи, то її трансформація відбувалася у відповідності до еволюції економіки
в цілому.

Мета і завдання статті. Дослідити генезис митно-тарифних відносин в процесі
державотворення на території Київської Русі через аналіз застосування всієї сукупності митних
заходів регулювання зовнішньої торгівлі у ІХ-ХІІІ столітті нашої ери. Систематизувати та
класифікувати різнобічні види мита та митних зборів які використовувались державою в даний
історичний період. Проаналізувати еволюцію побудови та розвитку митної системи як
регулятивного заходу зовнішньоторговельної політики країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження окремих аспектів функціонування
митно-тарифних відносин за часів Київської Русі присутнє у роботах вітчизняних та зарубіжних
авторів. Нами були проаналізовані роботи вчених: І. Бережнюка, М. Грушевського, Н. Дєйвіса,
Д. Дорошенка, І. Кулішера, М. Котляра, В. Ковальського, Й. Рисіча, К. Сандровського,
В. Мартинюка, П. Пашка, А. Філіпенка, В. Чорного, що дозволило всебічно дослідити
закономірності та специфіку становлення митної системи в Україні у ІХ–ХІІІ столітті нашої ери.

Основні результати дослідження. З появою та розвитком Київської Русі (ІХ–ХІІІ н.е.) де
основними джерелами фінансування були сплата данини, яка накладалася київськими князями
на підвладні землі та сплачувалася звичайними продуктами сільського господарства і
промислів – хутром, воском, медом, хлібом, шкірами, дари (добровільні підношення підданих),
плата за судочинство, оброк (плата за користування певними земельними наділами і
знаряддями праці),штрафи та мито, митно-тарифні відносини набрали характеру системності.

Особливістю формування митної справи на Русі став процес державотворення, як процес
організації суспільно-економічних відносин на даній території. Тому більшість дослідників
митних відносин схиляються до того, що зародки митної системи в Україні з’явилися в даний

© Гребельник О. П., 2017
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період, а мито як податок було запозичене київськими князями в одній із стародавніх імперій,
найімовірніше Візантійській, одночасно із християнською релігією, традиціями землеробства,
ремісництвом та культурою [6, с. 57].

Заморська торгівля складала основу економічної системи Київської Русі в силу наступних
причин. По-перше, київськікупці вели активну різновекторнуторговельну діяльність, яка
базувалась наторговельному принципі:»товарнатовар». Так, у Рафельштетському митному
статуті 906 року було зафіксовано торгівлю купців із Русі зі стягуванням мита на Дунаї.

По-друге, один із найбільших світових товаропотоків «із варяг у греки» проходив через
Київ по Дніпру, перетинав Чорне море і закінчувався в Константинополі – центрі торгівлі. Як
стверджував візантійський імператор Костянтин VІІ Багрянородний у творі «Про управління
імперією», цей складний і небезпечний маршрут складався із системи річкових шляхів і волоків
за вдовжки понад 3 тис. км і пов’язував Балтику з Руським (Чорним) морем. Він проходив по
Варязькому (Балтійському) морю, Фінській затоці і далі –Невою, Ладозьким озером і притоками
Західної Двіни аж до верхів’я Дніпра. А там –вниз Дніпровим руслом і так званими «волоками»
(перетягування суден між окремими річковими затоками і вздовж порогів) до самого Чорного
моря. За цих умов Київ став головним транзитним центром, що забезпечував переміщення
візантійських товарів у Прибалтику, Скандинавію та країни Центральної й Західної Європи [4,
с. 387]. 

Щорічно через Київ провозилось близько 50 тис. тон товарів до Візантії. Торгівля давала
можливість киянам мати вишукані ювелірні вироби та посуд, шовкові тканини, парчу, килими,
дорогу зброю, в свою чергу київські торговці розраховувались хутром,на яке завжди був
великий попит на півдні та сході, воском, медом, деревиною.

Тому, не випадково, що однією з перших письмових угод, укладених князем Олегом, була
преференційна угода з Візантією (911 рік), за якою купцям з Київської Русі створювалися
надзвичайно сприятливі умови: «...и да творять куплю, яко же им надобе, не платяче мыта ни
в чём же» [1, с. 250]. Зазначену преференцію було встановлено в рамках військового союзу
між двома країнами.

Слід зауважити, що договори між Київською Русю та Візантією не тільки фіксували стан
зовнішньоторговельних зв’язків (поряд з військово-політичними аспектами), але й визначали
подальший розвиток як держави, так і її зовнішньоторговельної та митної політики. Тому дані
домовленості в сфері зовнішньої торгівлі зачасту залежали від успіхів військових походів
київських князів. Якщо після перемоги князя Олега в 907 р. Київська Русь отримала право
безмитної торгівлі з Візантією, то після поразки його наступника князя Ігоря в новому договорі
944 р. про безмитну торгівлю не тільки не згадувалось, а й навпаки були введені суттєві
обмеження.

Як свідчить М. С. Грушевський, «для Русі поставлено і таке, що руські купці не можуть
купувати паволок дорожших як 50 золотих штука; сі паволоки, себто делікатні шовкові матерії,
були гордістю візантійської культури, одним з тих виробів, що найбільш подобались та
імпонували варварам». Тобто, якщо покупка перевищувала встановлену норму (50 золотих),
то візантійці нараховували експортне мито. При цьому візантійські митники («царськімужі»)
мали контролювати кожну оборудку з експортованими товарами і на підтвердження її
законності опечатували товар власною печаткою.

Під приводом недопущення торговими людьми з Русі «творити пакості й безчиння», було
обмежено час перебування русичів у Константинополі. Згідно з новою Угодою, купці-русичі
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могли заходити до столиці імперії тільки невеликими групами, лише через одну браму і
обов’язково у супроводі «царських мужів».

Мито у Київській Русі означало податок, що сплачувався за перевезення товарів, перегін
худоби через кордони певних територій. У збірнику норм давньоруського права ХІ–ХІІ ст.
«Русская правда» Ярослава Мудрого застосовується слово «мито» як таке, котре здавна
вживалося у торговельній практиці [10, с. 34] .

Розрізняли мито «сухе» – при сухопутному перевезенні товарів і «водяне» – при перевезенні
товарів по воді. До першого відносилося «подужне» (відвоза), «полозове» (від «полозу» –
саней). «Водяне» мито сплачувалося від кожної «ком’яги» (човен 5–10 м) або від галери чи
«моноксила» (парусне судно довжиною до 40 м). При цьому, сума мита залежала від довжини
судна і вартості транспортованого товару.

Слід зауважити, що переміщення торговельними шляхами не було спокійним та безпечним.
Головною проблемою стали печеніги, які періодично нападали на торговельні каравани та
грабували їх. Особливо небезпечними для торгових караванів були дніпровські пороги, біля
яких печеніги влаштовували засідки на судна, що перетягувались тут волоком. З метою захисту
купців і товарів за розпорядженням київського князя у цьому районі практично ціле літо
знаходилася княжа дружина. Іноді, як писав Костянтин Багрянородний, охорона
супроводжувала торгові валки «до відкритої води» або до кордонів Візантії.

І все ж збройний супровід купецьких караванів не міг повністю забезпечити надійність
міжнародної торгівлі і головне – безпеку самого Києва та інших давньоруських городів від
постійних нападів печенігів. Долаючи цю життєво важливу для країни проблему, Великийкнязь
Володимир Святославович (980–1015 рр.) розпочав будівництво розгалуженої системи міст-
фортець на підступах до Києва. Як згадується у «Повісті временних лет», такі міста-застави,
котрі водночас виконували функції митниць, постали понад ріками Десною, Остром, Сулою
і Трубіжем [11, с. 320].

В першу чергу, поняття митниць стосувалось митних дворів, застав із збору мита або
тамги. Практична більшість із них була розташована біляміськихворітчинарічковихпричалах
міст і фортець які розтягнулись по всьому шляху «із варяг у греки».Так, за часів Ярослава
Мудрого (1019–1054 рр.), основним центром збирання митних податків у Києві стали щойно
побудовані Золоті ворота (як головні в’їзні ворота до «гори» – міста Ярослава). За свідченнями
історичних джерел, у Києві в ті часи існували вісім торгів – при цьому головними вважалися
так званий Бабин торжок на території міста Володимира та торг на Подолі, поблизу гавані – у
гирлі річки Почайни, що впадала тоді у Дніпро в районі сучасної Поштової площі. В зв’язку з
тим, що там розвантажувалась більшість торгових суден і була розташована митниця.

Слід зауважити, що митниці або митні двори в Київській Русі були одним із органів публічної
влади держави, так якнадання митної грамоти особі, общині, монастирю дозволяло
запроваджувати від свого імені торги. Крім цього основними їх функціями стало: нанесення
клейма на товари (тим самим держава брала на себе відповідальність за якість товарів
допущених до публічних торгів); стягнення збору за допуск даного товару до продажу на
внутрішньому ринку; здійснення митного контролю за товарами, що надходять з-за кордону,
і товарами, що вивозяться за кордон.

Управління фінансами, а також стягнення торговельного мита (цло, мит), у Київській Русі
було державною справою тому даними аспектами безпосередньо відав сам князь. Для збирання
мита і данини він призначав особистих чиновників – митників, данщиків, п’ятенщиків, які не
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залежали від довірених князя – намісників і волостелів. Саме цим наближеним до князя особам
він і дарував частину зібраного ними мита на їх утримання, але в цілому гроші, що вони
збирали, вносилися самому князеві або тому, кому він наказував, при цьому скарги на їх
неправильні дії подавалися безпосередньо князю. У пам’ятках іноді говориться про намісників
і волостителів як осіб, що збирали мито, але це було як виключення.

З початком періоду занепаду Київської Русі, спричиненого міжродинними війнами (друга
половина ХІ ст.), коли держава розпалась на ворожі одне одному князівства (Галицько-
Волинське на заході; Київське, Турівське, Чернігівське на півдні; Новгородське, Полоцьке і
Смоленське на півночі; Тверське, Володимиро-Суздальське і Рязанське на верхній Волзі) став
домінувати принцип «каждый да держит вотчину свою», започаткований на Любичському
з’їзді князів у 1097 році, тобто кожен став проводити індивідуальну митну політику, яка
відповідала його особистим інтересам [5, с. 170]. Створювались митні застави на кордонах
князівських вотчин, на яких купці повинні були сплачувати відповідні податки, а то й просто
побори, основними з яких стали: проїзне та торгове мита, штрафи та мито за обслуговування.

Так, на підступах до Києва, в Вишгороді, Василькові та інших містах Київського князівства
було збудовано застави-фортеці де уповноважені князем збирачі здійснювали нарахування та
сплату мита за перевезення товарів та прогін худоби.

Всю сукупність видів мита, які нараховувались за часів Київської Русі, на нашу думку,
можна структурувати на чотири підгрупи: торгові мита; проїзні мита;мита за обслуговування;
митні штрафи (див. рис. 1).

Торгові мита були найбільш різноманітні: явка, замит, гостинне, восьмниче, порядне,
іскунне, п’ятно, узельцеве, головщина, вісче, помірне. Так, явка це збір із крамаря по 1–3
гроші за пред’явлення товару на заставі, замит стягувався не з воза, а з ціни товару – із
карбованця вартості товару по 1 грошу – і надавав право торгувати цим товаром, а гостинне
мито відповідно нараховувалось за право мати склади.

Основним видом проїзного мита стало нарахування та сплата податку за провезення товару
через певну територію. Із того, що знаходилось на возі чи човні, стягувалася головщина – від
0,5 до 6 грошей у різних місцевостях. З людей, що супроводжували товар, іноді збиралися
костки – по 1 грошві з душі. При поверненні купця з його людьми після розпродажу товарів із
них подекуди стягувався різновид головщини – колачі – по 0,5 гроша з людини. В залежності
від розміру мита в сажнях виник різновид мита – посажене.

Мостовщина і перевіз стягувалися при проїзді по мосту або при користуванні перевозами,
але вже не митниками, а перевізниками і мостовщиками, під приводом поліпшення мостів і
перевозів брали з пішохода по 0,5 гроша, з кінного по 1 грошу, із воза – від 2 до 4 грошей, а на
зворотному шляху – по 2 гроші.

Найбільш поширеними видами мита за обслуговування була плата за: оренду амбару;
зупинку на гостинному дворі; право торгівлі та найм торгового місця; розвантаження та
зважування товару на заставі; підняття товару та його встановлення на вагах; вимірювання
сипучих товарів; зважування на вагах митника-відкупщика; вирівнювання вагів при зважуванні
товару.

Зрозуміло, що з збільшення митних різновидів призвело до наявності практики ухиляння
від сплати мита. З такими порушеннями суворо боролися: якщо торговець об’їжджав митну
хату (заставу) для того, щоб ухилитися від сплати мита, стягували подвійний штраф із возу –
«промит», а з купця як особистості – додатковий штраф (заповідь).
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Як було зазначено вище, при формуванні “правового поля” функціонування Київської
Русі як держави важливою віхою стало прийняття зводу законів – «Руська правда» в якій було
регламентовано право власності, зокрема, на землю та нерухомість, закладено основи
зобов’язального права, визначена відповідальність за майнові та кримінальні злочини та інше.

 В даному нормативному документі розглядалася торговельна та митна проблематика,
порядок оформлення договорів купівлі-продажу (ряди). Вони укладалися на торзі (ярмарці)
усно і обов’язково в присутності свідків або митника. Якщо при цьому продавець намагався
збути чужий або непридатний товар, то така угода вважалася недійсною, товар повертався до
його власника, а покупець одержував право на відшкодування збитків.

Основні судові мита стягувалися в наступних випадках:судове мито «віра» стягувалося за
вбивство; «дика віра» – сплачувалося громадою за злочин, скоєний на її території; «урок» –
плата потерпілій особі за завдану їй шкоду; «продажа» – штраф за інші злочини. Судові мита
становили, якправило, від 5 до 80 гривень.

Слід зазначити, що аналогічні процеси відбувалися і в Західній Європі, де подрібнення
феодальних монархій призвело до створення великої кількості митних застав, які перешкоджали
розвитку зовнішньоекономічних відносин. Практично мито за своєю економічною суттю
виконувало функції не стільки податку, скільки побору, так як сплачувалось не з товару, а з
людей за право в’їзду на дану територію.

Основним завданням прикордонних митниць раннього Середньовіччя була скоріше
наглядова функція – недопущення вивозу зброї ворожим народам та контроль за цінами на
окремі групи товарів. Поширення набули ринковий збір, мито за провіз, продаж і
супроводження вантажу. Рідше стягувалося також ввізне мито, ставки якого були вже значно
вищими, аніж в античний період, що суттєво гальмувало торгівлю. В цей же час занепад
товарно-грошових відносин призводить до відродження натуральних форм стягнення мита.
Але незважаючи ні на що, міжнародна торгівля розвивалася створюючи і поглиблюючи
економічні відносини тогочасного суспільства.

Так, аналізуючи праці, бачимо, що вся митна політика провідних європейських країн (Англії,
Франції, Німеччини, Італії) у ХІІ–ХШ столітті ґрунтується на міркуваннях фіскального і
продовольчого характеру [8, с. 132]. Такі самі міркування були пріоритетними при укладанні
численних торговельних договорів. Трансформація техніки митної справи стосувалася
переважно переліку товарів, що піддавалися митному оподаткуванню, та розміру мита. Так,
спочатку мита в середньому становили 1/60 загальної вартості товару. В XIV столітті середній
розмір мита збільшився до 1/12, тому що воно одночасно відігравало роль акцизу. Такі
інструменти сучасної митної політики, як забороняючі (спеціальні, особливі) мита, були
повністю відсутні, оскільки їхню роль виконували прямі заборони на торгівлю. Останні
практикувалися досить часто, коли цього вимагали продовольчі інтереси ремісників, іноді
дозволялася оптова торгівля з одночасною забороною роздрібної.

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вищевикладене можна зробити наступний
висновок відносно формування митної справи за часів Київської Русі – підтвердилась
закономірність яка прослідковується в більшості країн світу.Спочатку (ІХ–Х ст.), основна
функціональна направленість створення та розвитку митної системи стало виконання нею
фіскальної функції, тобто наповнення державної казни за рахунок податку на іноземні товари,
а починаючи з ХІ ст. стала домінувати нова направленість застосування даного заходу системи
державного регулювання економічних відносин – це захисна функція.
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Регулятивна функція, як правило, реалізовувалась через підписання міжнародних
торговельно-політичних угод. Так, у 1288 р. було видано Острогомський митний статут, в
якому мова йшла про правила поведінки купців з різних країн: Баварії, Польщі, Австрії та
Київської Русі. Таким чином, митні відносини в Київській Русі формувались на основі не
тільки внутрішніх правових документів, але й під впливом міжнародного, як правило,
західноєвропейського законодавства.
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Гребельник О. П. Розвиток митної справи за часів Київської Русі
У статті розглянуто проблеми зародження митної системи на тернах України в

результаті формування державності. З’ясовано, що з появою та розвитком Київської
Русі митні відносини набрали характеру системності. Проаналізовано та структуровано
всю сукупність видів мита, які використовувались при здійсненні зовнішньоторговельних
операцій.Доведено, щомитні відносини в Київській Русі формувались на основі не тільки
внутрішніх правових документів, але й під впливом західноєвропейського законодавства.

Ключові слова: безмитна торгівля, митна система, митні відносини, мито, митні
преференції, митна грамота, митні двори, митна політика, митні застави, міжнародна
торгівля, різновиди мита, світові товаропотоки, торговельні шляхи.

Гребельник О. П. Развитие таможенного дела во времена Киевской Руси
В статье рассмотрены проблемы зарождения таможенной системы на территории

Украины в результате формирования государственности. Выяснено, что с появлением и
развитием Киевской Руси таможенные отношения приобрели системность.
Проанализирована и структурирована вся совокупность видов таможенных пошлин,
которые использовались при осуществлении внешнеторговых операций. Доказано, что
таможенные отношения в Киевской Руси формировались на основе не только внутренних
правовых документов, но и под воздействием западноевропейского законодательства.

Ключевые слова: беспошлинная торговля, таможенная система, таможенные
отношения,таможенная пошлина, таможенные преференции, таможенная грамота,
таможенные дворы, таможенная политика, таможенные залоги, международная
торговля, разновидности таможенных пошлин, мировые товаропотоки, торговые пути.
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Hrebelnyk O. Development of customs affairs in Kievan Rus’ times
The paper covers issues related to the origin of customs system in the terrain of Ukraine as a

consequence of statehood formation. It is found out that customs relations had become systematic
with the rise and growth of Kievan Rus. The whole constellation of customs duties, applicable in
foreign trade operations that time, is analyzed and structured. It is proved that customs relations
in Kievan Rus were shaped by both domestic legal documents and Western European legislation.

Key words: free trade, customs system, customs relations, customs duty, customs preferences,
international trade, customs taxes, customs duties, customs, customs post, port fees, customs duty
rates, functions of customs duty.
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Постановка проблеми. На сьогодні проблема недостовірного декларування митної вартості

товарів в Україні за своїми масштабами набуває ознак загрози для економічної безпеки країни.
При цьому, ключовою складовою системи митного адміністрування є забезпечення контролю
правильності визначення митної вартості товарів, що здійснюється митницею під час
проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення
заявленої митної вартості, зокрема, в режимі імпорту.

З метою спрощення і прискорення процедур митного оформлення, нейтралізації
виникнення ризиків затримок під час митного оформлення, які призводять до суттєвих
додаткових витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення відповідності
стандартам Світової організації торгівлі і Всесвітньої митної організації при здійсненні митного
оформлення та сприяння розвитку міжнародних торгівельних відносин, актуальними є питання
контролю митної вартості товарів з дотриманням положень МКУ та виконання умов
застосування методів її визначення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових публікацій низки вчених,
зокрема С. Г. Осики [1] – у працях якого окреслено основні аспекти вирішення спорів у світовій
організації торгівлі, О. О. Покрещука [2] – розкрито проблематику правового регулювання
міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ, В. Г. П’ятницького [3] – наведено
характеристику регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи
ГАТТ/СОТ, вказує на наявність значних напрацювань у даній сфері, проте, на сьогодні немає
ґрунтовних досліджень з питань регулювання бази оподаткування товарів, що задіяні в
міжнародній торгівлі.

Проблема оцінювання товарів для митних цілей стала одним з важливих напрямів
досліджень вітчизняних вчених і фахівців митної справи, серед яких: І. Г. Бережнюк [4], що
розкрив особливості митного регулювання України, А. Д. Войцещук [5], окреслив основні
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аспекти фінансових оцінок та контролю митної вартості товарів, С. В. Волосович, Т. Д. Ліпіхіна
[6; 7], які навели особливості оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, О. Б. Єгоров
[8], який систематизував основні аспекти формування митної економіки в Україні,
В. В. Суворов [9], що дослідив вплив взаємозв’язку між покупцем та продавцем на ціну товарів
при визначенні митної вартості, С. С. Терещенко [10], у роботі якого наведено специфіку
декларування митної вартості та контроль за нею, Г. О. Хабло [11], яка розкрила сучасний
стан, проблеми та шляхи вирішення в контексті визначення митної вартості, В. П. Науменко,
П. В. Пашко [12], що охарактеризували митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в Україні.

Проте, незважаючи на досить ґрунтовне опрацювання досліджуваної проблематики,
додаткового висвітлення потребують питання, що стосуються конкретизації бухгалтерської
документації, яка може використовуватись з метою перевірки правильності визначення митної
вартості товарів.

Таким чином, метою написання статті є окреслення ролі бухгалтерської документації
при визначенні митної вартості товарів.

Результати досліджень. Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, визначені розділом ІІІ МКУ [13] і базуються на
положеннях Угоди про застосування статті VІІ «Оцінка товару для митних цілей» Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі, 1994. У тексті ГАТТ визначено: «Оцінка імпортованого товару для
митних цілей повинна базуватися на дійсній вартості ввезеного товару, який обкладається
митом, або аналогічного товару і не повинна базуватися на вартості товару національного
походження чи на довільній і фіктивних оцінках» [14].

Враховуючи це, зазначимо, що митною вартістю товарів, які переміщуються через митний
кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на
ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари [13].

Заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним
особою під час декларування товарів у порядку, встановленому главою 8 розділу ІІІ МКУ.
При цьому, декларант або уповноважена ним особа зобов’язані подавати в митницю
оформлення достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на
об’єктивних документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню [14].

В зв’язку з тим, що процедура визначення і контролю митної вартості пов’язана із
зовнішньоторговельною діяльністю, особливого значення набуває уніфікація митного
законодавства торгуючих сторін. Такий крок дозволить сформулювати пропозиції щодо
модернізації організаційної структури національних митних адміністрацій, взаємодії та
перерозподілу повноважень між ними, налагодження паритетних стосунків з учасникам ЗЕД,
забезпечення функціональної та методичної взаємодії через здійснення перевірочних заходів,
запровадження комплаєнс-контролю, пов’язаного з посиленням аналітичної складової митного
адміністрування в цілому, зменшенням кількості та підвищенням дієвості контролю
правильності визначення митної вартості товарів для спрощення митного оформлення та
вирішення проблемних питань реалізації статей МКУ щодо визначення, контролю та
коригування митної вартості товарів.

На практиці система контролю правильності визначення митної вартості має тривалу
історію формування. Сьогодні більшістю країн, що беруть участь у зовнішній торгівлі,
застосовується одна з двох міжнародних систем визначення митної вартості: Брюссельська (з
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1950 року) та відповідно до ГАТТ (1973–1979 роки, Токійський раунд). Лише обмежене коло
країн, що не впливають на обсяги та зміни в зовнішньоторговельному обігу, використовує
власні національні методики визначення митної вартості товарів. Національним митним
законодавством затверджено вичерпний перелік документів, які підтверджують заявлену
митну вартість товарів і обраний метод її визначення, табл. 1.

Таблиця 1
Документи, що подає декларант для підтвердження заявленої

митної вартості товарів і обраний метод її визначення
Найменування

документу Визначення Зміст / порядок
подання Примітки

Декларація митної
вартості (далі – ДМВ)
[21, ст. 4; 15]

ДМВ – документ
встановленої форми, що
подається декларантом і
містить відомості щодо
митної вартості товарів, які
переміщуються через
митний кордон України чи
стосовно яких змінюється
митний режим

1) якщо до ціни, що була
фактично сплачена або
підлягає сплаті за оцінювані
товари, додаються витрати
[21, ч. 10 ст. 58], якщо вони не
включалися до ціни;
2) якщо з ціни, що була
фактично сплачена або
підлягає сплаті за оцінювані
товари, виділено витрати [21,
ч. 11 ст. 58];
3) якщо покупець та
продавець
пов’язані між собою;
4) за власним бажанням
декларанта або уповноваженої
ним особи.
Не подається у разі
декларування партій товарів,
митна вартість яких не
перевищує 5 000 євро

[13]

Зовнішньоекономічни
й договір (контракт),
зміни до контракту
або документ, який
його замінює, та
додатки до нього у
разі їх наявності

Матеріально оформлена
угода двох або більше
суб’єктів ЗЕД та їх
іноземних контрагентів, та
спрямована на
встановлення, зміну або
припинення їх взаємних
прав та обов’язків у ЗЕД

ЗЕД суб’єктів господарської
діяльності України та
іноземних суб’єктів
господарської діяльності,
побудована на
взаємовідносинах між ними,
що має місце як на території
України, так і за її межами

Визначено перелік
нормативно-
правових актів
України, що
регулюють питання
форми, порядку
укладання та
виконання
зовнішньоторговельн
их договорів
(контрактів)

Рахунок-фактура
(інвойс), англ. invoice
або рахунок-проформа
(якщо товар не є
об’єктом купівлі-
продажу)

Документ в міжнародній
комерційній діяльності, що
надається продавцем
іноземному покупцеві. Це є
зобов’язання покупця
оплатити товар відповідно
до вказаних умов

Рахунок-фактура, англ. invoice,
account, final invoice, франц.
facture, нім. Rechnung, Faktura,
Handels faktura) – різновид
комерційного рахунка, в якому
зазначено суму, що повинна
бути сплачена за товар, та
супровідний документ.
Рахунок-проформа не містить
вимоги щодо обов’язкової
сплати та може виписуватися
за таких умов:

В країнах ЄС
рахунок-фактура
використовується
для підтвердження
сплати ПДВ та
акцизного податку
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Продовження таблиці 1
Найменування

документу Визначення Зміст / порядок
подання Примітки

– товар поставляється на
безоплатній основі;
– товар поставляється
відповідно до договору, іншого
ніж договір купівлі-продажу;
– за товар здійснено
попередню оплату тощо

Основні банківські
платіжні документи з
підтвердження
безготівкових
розрахункових
операцій:
– платіжні доручення;
– платіжні вимоги-
доручення;
– чеки;
– векселі;
– платіжні вимоги;
– інкасові доручення
(розпорядження)
(оплачені).
За наявності інші
платіжні документи,
що підтверджують
вартість товару та
містять реквізити,
необхідні для
ідентифікації
ввезеного товару

Основні форми
міжнародних розрахунків
суб’єктів ЗЕД:
акредитив;
інкасо;
відкритий рахунок

Суб’єкт ЗЕД (платник)
відповідно до умов контракту
здійснює операції з переказу
(оплати) коштів з рахунку за
платіжним дорученням у
валюті*, що узгоджена
умовами контракту за
довільною формою, яке
містить обов’язкові реквізити.
*валюта – грошова одиниця,
що використовується для
вимірювання величини
вартості товарів.
Заповнення реквізиту
«Призначення платежу»
забезпечує повну інформацію
про платіж та документи, на
підставі яких здійснюється
перерахування бенефіціару
коштів в іноземній валюті

Уповноважений банк
зобов’язаний надати
платникові
інформацію про
витрати під час
здійснення переказу
коштів в іноземній
валюті, можливі
строки здійснення
переказу коштів в
іноземній валюті,
SWIFT-код (BIC kod)
банку, а також
номер міжнародного
банківського рахунку
(IBAN), якщо він
його має

За наявності
бухгалтерські
документи, що
підтверджують
вартість товару та
містять реквізити,
необхідні для
ідентифікації
ввезеного товару:
 облікові регістри

Облікові регістри – носії
спеціального формату
(паперові, електронні) у
вигляді відомостей,
ордерів, книг, журналів,
машинограм тощо,
призначені для
хронологічного,
систематичного або
комбінованого
нагромадження, групування
та узагальнення інформації
з первинних документів, що
прийняті до обліку

Бухгалтерський облік – процес
виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення,
узагальнення, зберігання та
передачі інформації про
діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття
рішень

Форма
бухгалтерського
обліку як певна
система регістрів
бухгалтерського
обліку, порядку і
способу реєстрації та
узагальнення
інформації в них

Транспортні
(перевізні) документи,
якщо за умовами
поставки витрати на
транспортування не
включені у вартість
товару, а також
документи, що містять
відомості про вартість
перевезення
оцінюваних товарів

Відображення здійснення
витрат на транспортування
оцінюваних товарів є
обов’язковим у регістрах
бухгалтерського обліку як
одержувача, так і
перевізника відповідно до
чинного законодавства

Відомості за результатами
обчислення транспортних
витрат, наводяться в порядку,
визначеному для заповнення
графи 20 ДМВ

Виключення витрат
на транспортування
після ввезення
оцінюваних товарів,
якщо їх виділено з
ціни товарів [13]
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Продовження таблиці 1

Джерело: розроблено автором.

Враховуючи інформацію, наведену в табл. 1, керуючись вимогами МКУ, зазначимо
наступне. Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, заявлених у
режим імпорт, подання виключно бухгалтерської документації передбачено у наступних
випадках:

1. Для підтвердження митної вартості товарів подаються такі бухгалтерські документи, що
підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного
товару [13].

2. З переліку додаткових документів, які може витребувати митниця, є виписка з
бухгалтерської документації [13].

3. Наявність обґрунтованих підстав у митниці вважати, що існуючий взаємозв’язок між
продавцем і покупцем вплинув на заявлену митну вартість. Декларант або уповноважена
ним особа на письмову вимогу митниці подає, у тому числі виписку з бухгалтерських

Найменування
документу Визначення Зміст / порядок

подання Примітки

Копія імпортної
ліцензії, якщо імпорт
товару підлягає
ліцензуванню

Ліцензія видається із
строком дії, що не
перешкоджає здійсненню
суб’єктом ЗЕД імпорту та
відповідає умовам
зовнішньоекономічного
договору (контракту)

Комплекс заходів
нетарифного регулювання
(обмежувально-заборонного
характеру)

Страхові документи, а
також документи, що
містять відомості про
вартість страхування

а) Страховий лист

б) Страховий сертифікат

в) Страховий поліс
(юридичний доказ факту
укладення договору
страхування)

оформлюється страховим
брокером як повідомлення про
те, що були початі дії по
оформленню страхового
поліса чи сертифіката.
вказується вартість товарів і
приводяться докладні
зведення про відвантаження, а
також про ризики, що
покриваються. Він
підписується експортером і
страховою компанією.
докладні зведення про ризики,
що покриваються і є
свідченням договору про
страхування

Страхові документи
не повинні бути
датовані пізніше дати
відвантаження.
Страхові поліси, як
правило,
виписуються у
валюті платежу.
Мінімальна сума, на
яку страхується
товар, дорівнює 110
% вартості СІФ
відповідних товарів

У разі якщо
документи, зазначені у
п. 1–8 табл. містять
розбіжності [13]

– виписку з бухгалтерської
документації;
– виписку з бухгалтерських
та банківських документів
покупця, що стосуються
відчуження оцінюваних
товарів, ідентичних та/або
подібних
(аналогічних) товарів на
території України;
– розрахунок ціни
(калькуляцію)

Зобов’язання на письмову
вимогу Митниці ДФС
протягом 10 календарних днів
надати (за наявності)
додаткові документи

Декларант або
уповноважена ним
особа за власним
бажанням може
подати додаткові
наявні у них
документи для
підтвердження
заявленої ними
митної вартості
товару
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документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних
(аналогічних) товарів на території України [13]. При цьому, законодавець чітко визначає особу,
яка має повноваження надавати бухгалтерську документацію. У відповідності до
зовнішньоекономічної угоди – це є покупець. В інших випадках така особа не конкретизується.

4. Митним законодавством також передбачено, що подання бухгалтерської документації
здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою за наявності документів,
передбачених ст. 53 МКУ [13].

Як видно з табл. 1, основою для формування чисельного значення митної вартості товару
є ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі (інвойсі), а також наявні фактичні витрати, якщо їх
не включено до рахунку-фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження,
перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України у залежності
від умов поставки товару, передбачених контрактом; комісійні та брокерські, що були
нараховані до моменту перетину кордону, якщо це передбачено контрактом; плата за
використання об’єктів інтелектуальної власності, якщо це передбачено контрактом. Перелік
складових митної вартості не є вичерпним.

Тому, запровадження ефективних заходів митного контролю правильності визначення
митної вартості товарів, зокрема, обчислення на одиницю товару, дозволить значно
пришвидшити митне оформлення та випуск товарів у вільний обіг, запобігти втратам митних
платежів, а також гарантувати захист внутрішнього ринку. Такий контроль створить
передумови для отримання достовірної інформації, ґрунтуючись на відомостях первинної
бухгалтерської документації та регістрах бухгалтерського обліку про точні параметри
здійснених торговельних операцій за зовнішньоекономічними контрактами (угодами) не лише
з метою донарахування митних платежів, а, насамперед, формування та актуалізації профілів
ризику ймовірних порушень митного і податкового законодавства, зокрема, для підтвердження
ймовірних витрат щодо: комісійної та брокерської винагороди; вартості упаковки; роялті;
витрат на страхування; витрат на транспортування; витрат на навантаження, вивантаження,
обробку товарів, пов’язану з їх транспортуванням; частини виручки від подальшого
перепродажу товарів, що оцінюються; вартості сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів,
комплектувальних виробів, інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів,
використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів, мастильних матеріалів, палива,
інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та
креслень, необхідних для виробництва оцінюваних товарів, які покупець безоплатно передає
для виробництва оцінюваних товарів; торговельної надбавки, звичайних витрат, понесених в
Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, суми податків, що
підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням чи продажем товарів, вартість доданої
подальшої обробки (достовірна інформація, необхідна при застосуванні другорядного методу
визначення митної вартості на основі віднімання вартості); вартості матеріалів та витрат,
понесених виробником під час виготовлення оцінюваних товарів, обсягів прибутку та загальних
витрат в країні виробництва, загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення (на
завантаження, розвантаження, обробку, транспортування до місця ввезення на митну
територію України (достовірна інформація, необхідна при логічній послідовності застосування
другорядного методу визначення митної вартості на основі додавання вартості).

Здебільшого, можливість у наданні зазначених документів є виключно у випадках, якщо
виробник (експортер) готовий надати органам влади країни-імпортера відповідну інформацію.
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Загалом, особами, які надають бухгалтерські документи, можуть виступати: виробник
товарів (послуг); продавець; покупець; агент покупця/продавця; посередник; перевізник або
уповноважена на це особа.

Фактори невизначеності, конфліктності, обмеженості інформації на момент її оцінювання
й прийняття управлінських рішень з боку посадової особи митниці ДФС, неоднозначність
економічних прогнозів, зміни політичного та економічного світового простору формують
сукупність ризиків комерційних документів, які підтверджують вартісну, якісну та кількісну
характеристику товару, що впливає на правильність визначення його чисельного значення та
обраний метод. Тому, в межах своїх повноважень митниця ДФС здійснює контроль за
дотриманням суб’єктами ЗЕД вимог митного законодавства, а саме, письмово оголошує
вимогу в наданні (за наявності) додаткових документів, зокрема, виписку з бухгалтерських та
банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів.

Сукупність ризиків, які виявляються митними адміністраціями під час перевірки рівня
митної вартості товару для врахування при формуванні об’єктивної цінової бази даних для
аналогічних товарів, підтверджується міжнародною практикою. Так, у посібнику до Угоди
про застосування статті VII ГАТТ (далі – Угода) (Brief Guide to the Customs Valuation Agreement)
ВМО зазначається, що для цілей визначення рівня митної вартості може бути необхідним
дослідження витрат на виробництво товару, вартість якого оцінюється, а також іншої
інформації, яка може бути отримана з країн, інших, ніж країна імпорту. При цьому, Угодою
передбачено, що бухгалтерська документація повинна бути підготовлена у спосіб, сумісний
з загальновизнаними принципами бухгалтерського обліку в країні.

Додатком І (Тлумачні примітки «Використання загальновизнаних принципів
бухгалтерського обліку» до Угоди) передбачено, що термін «загальновизнані принципи
бухгалтерського обліку» відноситься до визнаного консенсусу або суттєвої авторитетної
підтримки в межах країни у конкретний момент стосовно того, які економічні ресурси та
зобов’язання повинні обліковуватися як активи та пасиви, які зміни в активах та пасивах повинні
обліковуватися, яким чином мають вимірюватися активи і пасиви та зміни в них, яка інформація
повинна розкриватися і яким чином вона повинна розкриватися і які слід готувати фінансові
звіти. Ці стандарти можуть бути як широкими орієнтирами загального застосування, так і
детальними практичними методичними підходами та процедурами для впровадження.

Виходячи з цілей, визначених Угодою, митна адміністрація кожного члена СОТ використовує
інформацію, підготовлену у спосіб, сумісний із загальновизнаними принципами
бухгалтерського обліку в країні, які є доречними для відповідної статті Угоди. Так, визначення
звичайного прибутку та загальних витрат відповідно до положень Угоди передбачає заходи з
залученням інформації, підготовленої у спосіб, сумісний із загальновизнаними принципами
бухгалтерського обліку країни ввезення [2]. Хоча, з іншого боку, визначення звичайних
прибутків та загальних витрат відповідно до положень Угоди виконуватиметься з
використанням інформації, підготовленої у спосіб, сумісний з загальновизнаними
принципами бухгалтерського обліку країни виробництва [14].

Якщо врахувати положення статті 8 Угоди, то при визначенні складових митної вартості
товару, що додаються до ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за імпортні товари,
(вартість до розподілу інструментів, фарби, шаблонів та інших подібних компонентів, що
використовуються при виробництві зазначених імпортних товарів) в країні ввезення,
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здійснюється з залученням інформації у спосіб, сумісний з загальновизнаними принципами
бухгалтерського обліку цієї країни.

Поглиблення інтеграційних процесів передбачає подальше зближення економік незалежних
держав, що має призвести до зростання обсягів міжнародної торгівлі, усунення тарифних
обмежень, спрощення умов обміну товарів розширеної номенклатури, що потребує
удосконалення національної нормативно-правової бази, взаємодії з метою співпраці з митними
системами інших країн. Разом з тим, міжнародним законодавством не визначено єдиних,
уніфікованих та обов’язкових форм бухгалтерських документів для всіх країн. Враховуючи
специфіку ведення бухгалтерського обліку в кожній окремій країні, перелік бухгалтерських
документів нерезидента визначити складно. Саме тому узгодження відносин між державами
і налагодження ефективних форм взаємообміну інформацією, яка надається на конфіденційній
основі для цілей обчислення митної вартості, має вважатися суворо конфіденційною органами
влади, яким не розкривають її без конкретного дозволу особи чи уряду, котрий надає таку
інформацію, за винятком того, що може вимагати її розкриття у зв’язку з судовим
розглядом [14].

Зараз в Україні бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться
підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Національний
бухгалтерський облік, як упорядкована система узагальнення інформації про діяльність
юридичних осіб, ґрунтується виключно на застосуванні методу документування. Цей метод
передбачає суцільне і безперервне документування всіх господарських операцій, що
здійснюються у діяльності підприємств, установ і організацій. Задокументовані господарські
операції, прийняті до обліку, записуються до облікового регістру (книга, журнал-ордер,
відомість, таблиця тощо).

Основні принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності в Україні, зокрема, що не суперечать міжнародним стандартам, викладені на
законодавчому рівні [15, 16, 17]. Однак, при сучасному зростанні ділової міжнародної активності
й обсягів товарообмінних операцій проблематика порівняння бухгалтерських стандартів задля
ефективності використання в системі митного адміністрування вимагає активних зрушень у
законодавстві України. Тому, приведення національних систем обліку і звітності до вимог
міжнародних стандартів – це перспективний напрямок щодо інтернаціоналізації обліку, його
уніфікації та гармонізації, підвищення якості облікової інформації, довіри до неї під час контролю
правильності визначення складових митної вартості товарів, заявлених декларантом для
митного оформлення.

Висновки. Узагальнюючи підсумки дослідження проблемних питань реалізації статей МКУ
щодо визначення, контролю та коригування митної вартості товарів, вважаємо за доцільне
зазначити, що встановити вичерпний перелік документів, які декларант може подавати для
підтвердження заявленої митної вартості товарів, неможливо, оскільки він залежить від умов
конкретної зовнішньоекономічної операції та системи оподаткування, на якій перебуває
відповідний платник податків, форми ведення бухгалтерського обліку.

Однак, зосередження контрольних заходів на етапі правильності визначення митної вартості
товарів, заявлених для митного оформлення, має ґрунтуватись на аналізі ризиків, методах
аудиту бухгалтерської документації та звітності, що забезпечить прозорість контролю з
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одночасним посиленням відповідальності та невідворотністю її настання як суб’єктів ЗЕД, так
і посадових осіб митниці.

Окрім того, варто зазначити, що резервом підвищення ефективності правильності
визначення складових митної вартості товарів для оподаткування є визначення чітко зазначених
бухгалтерських документів (з переліку документів, які може запитувати митниця для
підтвердженої митної вартості товарів [13]). Разом з тим декларанту або уповноваженій ним
особі надане право надавати будь-які інші наявні у них додаткові документи для підтвердження
заявленої ними митної вартості товарів.

Результативність діяльності митниці і обсяги доходів державного бюджету залежать від
якості проведеного митного контролю, спрямованого на нейтралізацію ризиків зменшення
митних платежів на підставі необ’єктивного заниження складових митної вартості товарів, що
переміщуються через митний кордон держави, що потенційно забезпечить її економічну і
фінансову безпеку.
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Запорожець О. Ф. Особливості застосування бухгалтерської документації для
підтвердження заявленої митної вартості товарів

У статті наведено характеристику нормативної бази з питань визначення митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України. Окреслено сутність
та значення комплаєнс-контролю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Проаналізовано основні аспекти формування системи контролю правильності визначення
митної вартості товарів та наведено перелік документів, що можуть бути використані
для підтвердження правильності визначення митної вартості товарів й деталізовано їх
інформаційне наповнення.

Ключові слова: митна вартість товарів, митний контроль, бухгалтерські документи.

Запорожец Е. Ф. Особенности применения бухгалтерской документации для
подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров

В статье приведена характеристика нормативной базы по вопросам определения
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.
Определены сущность и значение комплаенс-контроля при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Проанализированы основные аспекты формирования
системы контроля правильности определения таможенной стоимости товаров и
приведен перечень документов, которые могут быть использованы для подтверждения
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правильности определения таможенной стоимости товаров и детализировано их
информационное наполнение.

Ключевые слова: таможенная стоимость товаров, таможенный контроль,
бухгалтерские документы.

Zaporozhets Y. Features of the application of accounting documentation to verify the declared
customs value of goods

The purpose of this writing is defining the role of accounting documents in determining the
customs value of goods.

The article presents a description of the regulatory framework for the determination of the
customs value of goods transported through the customs border of Ukraine. Outlined the nature
and importance of compliance control in foreign trade activity. The basic aspects of the control
system accuracy of customs valuation and provides a list of documents that can be used to
confirm the accuracy of determining the customs value of the goods and their detailed content.

Summarizing the research issues of implementation of articles of the Customs Code of Ukraine
on the definition, control and adjustment of customs value, we believe that to establish an
exhaustive list of documents that the declarant may serve to confirm the declared customs value
of goods can not be, because it depends on the specific foreign trade transactions and taxation
, which is relevant taxpayer forms of accounting. However, the focus of control measures during
the correctness of determining the customs value of goods declared for customs clearance,
should be based on risk analysis, methods of auditing accounting records and reporting provide
transparent control while increasing responsibility and inevitability of the onset of economic
operators as well as customs officials.

Key words: customs value of goods, customs, accounting documents.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ

В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА НАБЛИЖЕННЯ
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

RESPONSIBILITY OF FUTURE SUBJECTS BY
RESULTS OF CUSTOM POST-AUDIT IN UKRAINE:

REALITIESANDAPPROACHES TO
INTERNATIONAL STANDARDS

Постановка проблеми. Незважаючи на пильну увагу, що приділяється розвитку митного
пост-аудиту в контексті протидії порушенням митних правил, теоретичні засади підвищення
результативності такої протидії наразі не можна визнати досконало дослідженими, особливо
в частині визначення відповідальності суб’єктів ЗЕД за порушення митних правил.. Загалом,
чинні правила і процедури провадження митного пост-аудиту в Україні мають відповідати
стандартам Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та іншим правозастосовним
міжнародним стандартам таким як: Угода про асоціацію Україна – ЄС, Стандарти контролю,
Переглянута Кіотська конвенція ВМО (Загальний додаток, розділ 60), Рамкові стандарти
забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі ВМО (розділ 5). Так,
наприклад, пп. 1 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, яка підписана 27 червня 2014 року та ратифікована Законом України від 16
вересня 2014 року № 1678-VII [1], визначено, що Сторони приймуть за основу правила стосовно
того, що штрафи, накладені за порушення митного законодавства або процедурних вимог,
мають бути пропорційними та забезпечать рівність учасників ЗЕД перед законодавством, а їх
застосування не спричинить до незаконної та невиправданої затримки. А у відповідності до
ст. 42 Митного кодексу ЄС (далі МК ЄС) вони мають бути ефективними, пропорційними та
мати стримуючий вплив [2]. Нажаль положення вітчизняного чинного законодавства не в
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повній мірі відповідають цим вимогам, що і зумовило проведення більш детального
дослідження даної проблеми. Не дивлячись на досить значний перелік видів і форм
відповідальності за порушення митного законодавства, експерти вважають, що існують окремі
недоліки у їх застосуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми вдосконалення системи
відповідальності за порушення митних правил розглядалися багатьма вченими та практиками:
В. Афанасьевим, І. Бережнюком, А. Венделіним, Б. Генкіним, Л. Івашовою, А. Кредісовим,
О. Оболенським, П. Пашком, С. Терещенком, М. Харкавим, І. Несторишиним та ін. При цьому,
окремі аспекти системи штрафних санкцій в частині відповідальності суб’єктів ЗЕД за
результатами митного пост-аудиту вимагають подальшого аналізу та удосконалення.

Мета статті. Основною метою статті є аналіз вітчизняної системи відповідальності за
порушення митного законодавства суб’єктами ЗЕД як в аспекті її гармонізації до європейських
стандартів, так і удосконалення окремих норм чинного законодавства щодо посилення такої
відповідальності за результатами митного пост-аудиту.

Результати дослідження. До означених вище проблем слід віднести, в першу чергу,
недостатню ефективність контрольних заходів фіскальних органів щодо адміністрування
нарахованих податкових та митних зобов’язань і фінансових санкцій, недосконалість механізмів
податкової застави майна суб’єктів господарювання та митних гарантій. Саме ці чинники
провокують ризики створення податкового та митного боргу [3].

Однією із причин є те, що в окремих випадках штрафні санкції (податкові зобов’язання,
штраф, пеня) сягають 350 %, та застосовуються за фактом виявлення правопорушення
незалежно від визнання вини об’єкта контролю. Відповідно з цим виникає проблема низького
рівня узгодженості результатів перевірок, їх оскарження в адміністративному та судовому
порядку, що також потенційно створює борг за податковими зобов’язаннями.

Підтвердженням вищезазначеного слугує подальший аналіз зазначених проблем. Так, за
даними Рахункової палати України протягом останніх трьох років (2014–2016 рр.) податковий
борг за податками, зборами, митними платежами до державного бюджету збільшився з 2014 р.
у 3,8 рази і станом на 01.01.2017 досяг 58,7 млрд гривень. При цьому на кожну гривню
надходжень до державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу, за оцінкою
Рахункової палати, приріст новоствореного податкового боргу становив 3,9 грн у 2014 році та
2,2 грн у 2015 і 2016 роках.

Поряд з цим, за останні три роки контролюючими органами списано 15,8 млрд грн
безнадійного податкового боргу до державного бюджету, що становило майже третину від
загальної суми погашеного податкового боргу.

Встановлено, також, що наявний податковий борг недостатньо забезпечувався вартістю
описаного в податкову заставу майна платників податків-боржників в результаті чого його
вартість була значно меншою від суми податкового боргу. Так, протягом 2014–2016 років
вартість майна боржників, описаного в податкову заставу контролюючими органами, в
окремих випадках становила 6,0 відсотків суми податкової заборгованості. Поряд з цим,
спостерігався і низький рівень обсягів реалізованого майна, який не перевищував в середньому
1 відсотка.

Однією із причин, що викликає неефективне адміністрування податкового боргу, є значна
кількість та обсяги оскаржуваних платниками податків рішень в адміністративному та
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судовому порядку, що, звісно, вказує на необхідність перегляду окремих норм та підходів
притягнення до відповідальності за порушення митного законодавства.

Як показує аналіз, упродовж 2016 р. судами за результатами розгляду справ про порушення
митних правил винесено рішення про накладення адміністративного стягнення на загальну
суму 658 млн грн (штрафи та конфіскація). Однак, рішення про припинення провадження
винесено на суму 539 млн грн в 749 справах про порушення митних правил [4].

У 2016 р. на розгляді у судах перебували 27,3 тис. справ за позовами органів ДФС до
платників податків на загальну суму 51 млрд грн. На користь фіскальної служби було вирішено
лише 9,2 тис. справ на суму 21,7 млрд грн.

Водночас, за аналогічний період в судах перебувало також 44,8 тис. справ за позовами до
територіальних органів ДФС про визнання недійсними/не чинними податкових повідомлено-
рішень на загальну суму 164,2 млрд грн. На користь платників податків вирішено 7 тис. справ
на суму 22,3 млрд грн.

За результатами розгляду судових справ на користь органів ДФС (в т.ч. у минулих періодах)
у 2016 р. надійшло до бюджету лише 2,9 млрд грн. Окрім того, до Головних управлінь ДФС у
2016 р. надійшло 11 758 первинних скарг на 25 172 податкових повідомлень-рішень За
результатами розгляду скарг було повністю та частково скасовано 3 024 податкових
повідомлень-рішень на суму 2 000,3 млн грн.

Отже, виникає необхідність нормативно-правового врегулювання зазначених проблем на
основі більш детального аналізу відповідних норм системи відповідальності за порушення
відповідних норм податкового та митного законодавства.

Аналізуючи ст. 54–60 Гл. 4 Податкового кодексу України, що регулюють визначення суми
податкових грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень
контролюючих органів, слід зауважити, що пп. 15 ст. 56, при здійсненні процедури оскарження,
зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому
повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого
органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Дана норма поширюється
на всі податкові платежі, в тому числі і на митні [5].

Однак, на нашу думку, при застосуванні вимог цієї статті не враховується такий важливий
аспект як надходження від ввізних і вивізних мит та податків. А вони, як свідчить показники
податкової статистики, складають майже половину від загальної суми податкових надходжень.
Тому, призупинення виконання податкових зобов’язань, навіть на період оскарження, провокує
ризики неповного та несвоєчасного надходження до бюджету належних платежів – ввізних та
вивізних мит. У цьому контексті варто зауважити про необхідність зміни діючої норми
законодавства в частині реалізації вимог щодо виконання рішень пост митного аудиту.

Наразі введення такої норми може вважатися одним із перших компонентів поступового
наближення митного законодавства України до європейських стандартів, оскілки Розділом І
«Загальні положення», Секції 6 «Апеляція» пп. 1 ст. 45 МК ЄС встановлено, що подання
апеляції не повинно викликати призупинення виконання оскаржуваного рішення.

На введенні такої норми наполягають і експерти Бюро митного і прикордонного контролю
Сполучених Штатів Америки.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне визначити у чинному законодавстві
норму, згідно якої оскаржуване в адміністративному та судовому порядку податкове
повідомлення-рішення, прийняте за результатами перевірок під час контролю після випуску
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товарів, що здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України, не повинно зупиняти
його виконання (сплату).

Водночас, пп. 2 ст. 45 МК ЄС встановлює можливість повного або часткового призупинення
виконання рішення, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що оскаржуване рішення
суперечить митному законодавству чи, що існує побоювання нанесення непоправного збитку
відповідній особі, але призупинення виконання такого рішення здійснюється за умови надання
гарантії, які встановлені МК ЄС Гл. 2 «Гарантія потенційного або існуючого митного боргу»
статтями 89–99 [6].

Як свідчать результати компаративного аналізу податкового і митного законодавства
України і ЄС відсутня норма, яка б встановлювала процедуру повного чи тимчасового
утримання від застосування штрафних санкцій у випадках, якщо встановлено, що за
результатами документованої оцінки ситуації боржника, це може привести до серйозних для
нього економічних або соціальних проблем. Крім цього, така ситуація також збільшує ризики
несплати нарахованих податкових та митних зобов’язань. Вважаємо, що введення подібного
пункту у вітчизняні норми митного законодавства має забезпечувати ефективне
адміністрування податкового боргу і, в першу чергу, його недопущення.

Зважаючи на вищевикладене, пропонується передбачити доповнення до ст. 24 «Право на
оскарження» МКУ [7] в частині порядку і форми сплати митних платежів, щодо не зупинення
виконання рішень та не перенесення термінів сплати зазначених зобов’язань в разі оскарження
в адміністративному та судовому порядку податкових повідомлень-рішень про визначення
сум грошових зобов’язань. При цьому, передбачити також і умови повного або часткового
призупинення їх виконання за наявності достатніх для цього підстав (наприклад, що такі рішення
не відповідають податковому та митному законодавству України, у разі, якщо їх виконання
може спричинити заподіяння невиправної шкоди платнику, який оскаржує рішення, а також
за умови надання гарантії у порядку визначеному Митним кодексом).

З нашої точки зору, застосування такої системи штрафних санкцій буде стимулювати
самостійне розкриття випадків заниження податкових зобов’язань та забезпечить ефективне,
співрозмірне та упереджувальне стягнення, а також відповідатиме нормі ст. 42 «Накладення
стягнень» МК ЄС – стимулювати сплату виявлених за результатами контролю сум митних
платежів, що полягає у зменшені або звільнені від сплати штрафів у разі ненавмисних помилок
або досудового врегулювання та погашення сум занижених митних зобов’язань;

Однак, введення даної норми у вітчизняну практику в частині призупинення виконання
податкового повідомлення-рішення, вимагає застосування чіткої та ефективної системи
фінансових гарантій.

Інститут гарантій у митному законодавстві визначений з метою фінансового забезпечення
виконання зобов’язань, що виникають під час здійснення митних процедур, перед органами
доходів і зборів.

Як зазначають міжнародні експерти, такий порядок має бути обов’язковим для кожної
країни, оскільки, встановлення фінансових гарантій забезпечує спрощення митних процедур,
безперебійний рух товарів, попереджує виникнення податкового боргу за митними платежами
шляхом його застосування ще до сплати мита та до оформлення за відповідним митним
режимом. Так, інститут гарантій у ЄС, встановлений Гл. 2 «Гарантії потенційного або
існуючого митного боргу» ст. 89–99 МК ЄС, визначає всі процедурні питання застосування
такого виду покриття потенційного та існуючого митного боргу.
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У вітчизняному законодавстві порядок застосування гарантій регламентується Гл. 45
«Фінансові гарантії» розділу Х «Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед органами
доходів і зборів» МКУ. Ст. 307–315 цієї глави визначено порядок їх надання та застосування,
види та форми гарантії, осіб-гарантів та порядок отримання статусу гаранта.

У першу чергу, порівнюючи митне законодавство України та ЄС щодо встановлення
гарантії, слід відмітити, що у вітчизняному законодавстві фінансові гарантії надаються на
суму митних платежів, що підлягають сплаті (ст. 307 п. 1), а в законодавстві ЄС – гарантії
встановлюються до понесених митних боргів та митних боргів, які можуть виникнути (п.1
ст. 89 МК ЄС).

Одним із основних компонентів інституту гарантій є визначення особи – гаранта.
Згідно митного законодавства України гарантом можуть виступати банківська установа,

яка надає гарантії безпосередньо або може застосовувати їх як фінансове забезпечення
гарантій, що надаються органами доходів і зборів незалежними фінансовими посередниками
та незалежний фінансовий посередник – як юридична особа створена у формі повного або
командитного товариства.

Згідно Митного кодексу ЄС гарантом є третя особа, що зареєстрована на митній території
ЄС і яка зобов’язується погасити забезпечену суму ввізного і вивізного мита, яка відповідає
митному боргу та іншим зборам.

Встановлюючи процедури визначення гаранта, у вітчизняних митних нормах відсутній
порядок надання статусу гаранта фінансовим установам.

Так, ст. 314 «Гарант» ч. 1 пп. 1 визначено статус банківської установи як гаранта через
надання ним гарантій, що надаються органам доходів і зборів, та встановлений цією статтею
ч. 1 пп. 2, незалежний фінансовий посередник, як гарант, визначений як юридична особа
створена у формі повного або командитного товариства.

Отже, є необхідність визначити статус фінансового посередника. У зв’язку з цим, слід
внести доповнення до даної статті у ч. 1 до пп. 2, де встановити, що фінансовим посередником
може бути юридична особа, яка створена у формі повного або командитного товариства, що
надає гарантії через застосування фінансових гарантій, які забезпечуються банківськими
установами та надаються органам доходів і зборів.

У вітчизняному законодавстві щодо фінансової гарантії забезпечення виконання
зобов’язань перед органами доходів і зборів, у питаннях визначення розміру фінансових
гарантій, що регулюються ст. 308 МКУ, визначено, що розмір фінансової гарантії визначається
виходячи із суми митних платежів, що підлягають сплаті при випуску товарів для вільного
обігу. А це означає, що факти донарахованих сум митних зобов’язань за результатами
документальних перевірок, не підпадають під дію цієї статті та донараховані суми не будуть
покриватися фінансовою гарантією.

Натомість, у законодавстві ЄС зазначено, що якщо митні органи вимагають гарантій сплати
митного боргу, то така гарантія повинна покривати суму ввізного і вивізного мита та інші
збори, що підлягають сплаті у зв’язку із ввезенням або вивезенням товарів. Тому, в цьому
аспекті також необхідне внесення відповідних змін до ч. 1 ст. 308 «Визначення розміру
фінансової гарантії».

В контексті пп. 1 ст. 42 «Застосування штрафних санкцій» митні органи кожної країни-
члена можуть використовувати свої види штрафних санкцій, багато з яких мають стримуючий
вплив. Так, в частині притягнення до відповідальності національні законодавства країн-членів
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практикують стимулюючі моделі санкцій за фактами порушення митного законодавства, що
дозволяють їх зменшення або незастосування у разі виконання порушником певних вимог –
у визначений строк надати пояснення, розкрити інформацію, звернутися за зниженням –
«пом’якшенням» сум, запропонувати компроміс для вирішення вимоги. При цьому
визначено, що попереднє розкриття інформації про порушення, встановлено як стимул для її
здійснення. Так, у Ірландії, розмір зменшення штрафних санкцій може коливатися в межах від
3 % до 100 % в залежності від того, чи платник податків самостійно без вказівок контролюючого
органу збільшив занижені податкові зобов’язання, Особлива увага у цій країні приділяється
процедурі сплати штрафних санкцій за результатами аудиторської перевірки та досудового
узгодження донарахованих сум, в т.ч. прискоренню процесу судового оскарження шляхом
застосування компромісного рішення.

Компроміс у справах про порушення митних правил є відносно новою процедурою для
митного права України. Дане правило ґрунтується на нормах Спеціального додатку Н до
розділу 1 Конвенції.

Однак, інститут компромісу поступово набуває поширення у податковій практиці. У
вітчизняних нормах практика застосування компромісу у справах про порушення митних
правил, врегульована ст. 521 МКУ.

Так, за 2016 р. було укладено 296 мирових угод, і як результат – до державного бюджету
було переховано коштів на суму 2,9 млн гривень. При цьому, за митними режимами «відмова
на користь держави» та «знищення та руйнування» було оформлено товарів на суму 649 тис.
гривень.

Однак, відсоток укладених мирових угод у порівнянні із загальною кількістю складених
протоколів про порушення митних правил є незначним, оскільки, при застосуванні компромісу
у платників податків відсутня достатня мотивація. Так, фінансовий тягар за вчинення
правопорушення при укладенні мирової угоди є фактично таким самим, як і без неї.

Тому, з метою стимулювання до практики компромісу доцільно після сплати штрафу за
вчинення порушення митного законодавства та/або стягнення вартості товарів, що підлягають
конфіскації, передбачити можливість декларування товарів, що є предметом митного пост-
аудиту, у митний режим, який передбачає випуск товарів у вільний обіг та на цей час
пропонується декларувати товар лише у митні режими «відмова на користь держави» та
«знищення або руйнування».

Введення даного доповнення, по-перше, вдосконалить процедуру застосування компромісу
у питаннях про порушення митних правил та стимулюватиме досудове узгодження
донарахованих сум. По-друге, буде сприяти недопущення фактів порушення вимог митного
законодавства при ввезенні на митну територію України товарів, транспортних засобів в режимі
«транзит» та «тимчасове ввезення». У цілому, введення змін до умов укладення Мирової
угоди має стимулювати до запровадження процедури припинення провадження у справі про
порушення митного законодавства шляхом досудового узгодження – компромісу.

Висновки. Таким чином, проведений компаративний аналіз вітчизняного та міжнародного
законодавства щодо основних проблемних аспектів системи відповідальності за порушення
митних правил суб’єктами ЗЕД, що виявлені під час митного пост-аудиту, дозволив
обґрунтувати та запропонувати окремі доповнення до діючих норм митного законодавства а
саме: удосконалення інститутів гарантування та компромісу, а також врегулювання процедури
оскарження рішень щодо фіскальних дій. Це з погляду авторів, забезпечать більш дієвий
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механізм відповідальності суб’єктів ЗЕД та підвищать фіскальну ефективність вітчизняної
системи митного контролю в Україні.
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Івашова Л. М., Скромцова Т. О. Відповідальність суб’єктів ЗЕД за результатами митного
пост-аудиту в Україні: реалії та наближення до міжнародних стандартів

У статті висвітлено проблемні питання щодо правового регулювання в Україні
відповідальності суб’єктів ЗЕД за фактами порушення митного законодавства, що виявлені
за результатами митного пост-аудиту. Надано пропозиції з удосконалення чинного
митного законодавства з питань відповідальності за порушення у сфері ЗЕД з урахуванням
міжнародних стандартів і правових норм ЄС.

Ключові слова: митний пост-аудит, порушення митних правил, відповідальність
суб’єктів ЗЕД, митне законодавство, інститут гарантій, компроміс, оскарження.

Ивашова Л. Н., Скромцова Т. А. Ответственность субэктов ВЭД по результатам
таможенного пост-аудита в Украине: реалии и приближение к международным стандартам

В статье освещены проблемные вопросы правового регулирования в Украине субъектов
ВЭД по фактам нарушения таможенного законодательства, выявленные по результатам
таможенного пост-аудита. Даны предложения по совершенствованию действующего
таможенного законодательства по вопросам ответственности за нарушения в сфере
ВЭД с учетом международных стандартов и правовых норм ЕС.

Ключевые слова: таможенный пост-аудит, нарушение таможенных правил,
ответственность субъектов ВЭД, таможенное законодательство, институт гарантий,
компромисс, обжалование

Ivashova L. M., Skoromtsova Т. О. Responsibility of future subjects by results of custom post-
audit in Ukraine: realities and approaches to international standards

The article deals with problematic issues concerning the legal regulation of the responsibility
of subjects of foreign economic activity in Ukraine on the facts of violation of customs legislation,
which are identified by the results of customs post-audit. Proposals on improvement of the
current customs legislation on liability for violations in the field of foreign economic activity are
given, taking into account international standards and legal norms of the EU.

Key words: сustoms post-audit, violation of customs rules, liability of subjects of foreign
economic activity, customs legislation, guarantee institution, compromise, appeal.
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Постановка проблеми. Сьогодні відбувається реформування всієї системи публічного

управління, у тому числі і Державної фіскальної служби України. У Концепції реформування
ДФС, розробленій на основі рекомендацій Міжнародного валютного фонду, Міністерства
фінансів США, Прикордонної служби США, Європейської комісії та схваленій Урядом України
у березні 2017 р., визначено ряд змін у різних сферах роботи ДФС. Частина цих змін стосується
розвитку професійної компетентності посадових осіб фіскальної служби. Як відомо,
професійна компетентність посадової особи системи органів ДФС це певний рівень
інтелектуального, психологічного та функціонального стану, що відображає конкретні галузі
професійної діяльності та зумовлює у своїй єдності якісну визначеність професіонала. Це
також наявність глибоких фахових знань у податковій та митній сферах [1]. У даному контексті
проблема професійної компетентності посадових осіб фіскальної служби є досить важливою,
а тому – потребує комплексного підходу до вивчення. Зокрема, при розгляді питань відбору
та просування по службі, з якими стикаються кадрові служби ДФС, необхідно враховувати
фахову, ділову, моральну та соціальну-психологічну компоненти професійної компетентності.

Швидка трансформація суспільства, поява нових знань та великих масивів інформації,
специфіка діяльності посадовців системи органів ДФС (високе інтелектуальне, психоемоційне
напруження, низька фізична активність, тощо) вимагають наявності у посадових осіб фіскальної
служби соціально-психологічної готовності, що формується шляхом розвитку певних
професійно-важливих якостей. Саме тому, є потреба присвятити особливу увагу дослідженню
соціально-психологічної компоненти професійної компетентності посадових осіб ДФС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою професійної компетентності
посадових осіб державної служби займалися Анісімов В. М., Гончарук Н. Т., Грицяк Н. В.,
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Орбан-Лембрик Л. Е. та ін. [2–5]. Ці дослідження є цікавими в площині проблеми готовності
посадовців до здійснення професійної діяльності. Також заслуговують на увагу результати
вивчення питання професійної освіти в галузі митної справи вітчизняними науковцями
(Пашко П. В., Гармаш Є. В., тощо), що переконливо свідчать – формування різних
компетентностей у майбутніх фахівців митної справи має відбуватися ще у процесі професійної
підготовки [6]. Разом з тим, слід зауважити, що удосконалення професійних знань, умінь та
навичок посадовців фіскальної служби відбувається через систему підвищення рівня
професійної компетентності в період здійснення посадовими особами органів ДФС
професійної діяльності. Система підвищення рівня професійної компетентності спрямована
на забезпечення потреби органів ДФС у фахівцях високого рівня, професіоналізму та культури,
здатних компетентно й відповідально виконувати покладені функції та завдання [7].

Таким чином, проблема професійної компетентності посадовців фіскальної служби є
актуальною і потребує детального вивчення. При дослідженні цієї проблеми необхідно
обов’язково звернути увагу на розвиток сукупності певних особистісних якостей та норм
поведінки, що забезпечують можливість здійснення успішної діяльності та кар’єрного
зростання. Так само, невіддільно пов’язане з професійною компетентністю і, водночас, є на
часі питання особливостей та значення її складових.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження особливостей і значення
професійно-важливих якостей соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності у діяльності посадових осіб фіскальної служби.

Виклад основного матеріалу дослідження. За умов інституційних перетворень у
фіскальній службі кадрова політика повинна чітко та результативно реалізовуватись на усіх
етапах циклу роботи кадрових підрозділів системи органів ДФС, тобто від процедури
професійного відбору кандидатів на заміщення певних посад, що передбачають виконання
великого кола різноманітних функцій, до звільнення. Кожен етап роботи кадрових підрозділів
ДФС є важливим і складним, оскільки така робота передбачає проведення аналізу ефективності
роботи посадових осіб та внесення пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, прогнозування
розвитку посадовців шляхом планування підвищення рівня їх професійної компетентності,
організація роботи зі стажування та мотивування посадових осіб до службової кар’єри,
заміщення посад фіскальної служби фахівцями, підготовленими згідно з вимогами до
професійної компетентності, тощо. Отже, основним завданням кадрових служб ДФС є
забезпечення системи органів ДФС компетентним персоналом, здатним: ефективно
реалізовувати власні вміння та здібності у професійному середовищі; якісно виконувати своїх
функції, глибоко усвідомлювати власну соціальну відповідальність. При цьому слід
враховувати, що посадова особа, яка «ідеально» підпадає під описані критерії оцінки
професійної придатності для служби в системі органів ДФС, практично не існує. Тому у
процесі роботи з персоналом, зокрема під час професійного відбору та прийняття на роботу,
а також горизонтального чи вертикального просування за системою посад, не слід
орієнтуватись на максимальні значення фахових, ділових, моральних та соціально-
психологічних компонент професійної компетентності, а враховувати, в першу чергу, ті
параметри посадової особи, що є найважливішими для певного виду діяльності у конкретних
підрозділах на визначених посадах. Так само важливо зазначити, що діяльність кадрового
підрозділу є систематичною, безперервною і, головне – полягає в адекватному виявлені,
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оцінюванні професійно-важливих якостей кандидатів на посади чи посадових осіб, вивченні
їх професійних здатностей та внесення пропозицій щодо поліпшення їх діяльності.

Враховуючи багатоаспектність функціонування системи органів ДФС, різноманітність
завдань, що ними виконуються, кадрові підрозділи під час роботи з персоналом стикаються з
цілою низкою проблем суб’єктивного та об’єктивного характеру.

Суб’єктивні труднощі, у першу чергу, пов’язані із ступенем готовності посадових осіб до
специфічної професійної діяльності, оскільки не існує чітких вимог до психологічних якостей
посадової особи системи органів ДФС.

Об’єктивні труднощі полягають у тому, що більшість професійних обов’язків посадової
особи системи органів ДФС важко піддаються формалізованому опису, характеризуються
багатофункціональністю, різноманітністю соціальних відносин, відсутністю стереотипів, тісним
контактом із різними категоріями людей, у тому числі із важким у соціальному відношенні
контингентом. Численні посади й спеціальності системи органів ДФС пов’язані зі складними
видами професійної діяльності, для яких характерними є такі ознаки:

– наявність екстремальних службових ситуацій, що характеризуються небезпекою для
власного життя і здоров’я посадової особи;

– різноманітність і складність професійних завдань, що вимагають від особи швидкості
реакцій, лабільності інтелектуальних функцій;

– високий рівень психічного напруження в процесі праці, виконання якої передбачає
міцність нервової системи, вміння контролювати власні емоції та поведінку;

– жорсткі часові обмеження для досягнення необхідного професійного рівня;
– підвищена соціальна відповідальність за професійні помилки тощо.
Тобто уся професійна діяльність посадових осіб системи органів ДФС, незалежно від

специфіки функціонування, представляє собою складне переплетіння людських взаємозв’язків,
вимагає наявності широкого кола розвинутих якостей особи, що становлять основу соціально-
психологічної компоненти професійної компетентності. Такі якості вчені відносять до групи
професійно-важливих якостей, що дають цілісну уяву про можливість ефективного виконання
професійних функцій і відображають різні професійно-значимі аспекти поведінки посадової
особи системи органів ДФС.

Професійно-важливі якості соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності посадової особи системи органів ДФС, з нашої точки зору, можна поділити
на чотири основні групи, якими є: якості мотиваційного, комунікативного, інтелектуального
та професійно-управлінського блоків.

Детально зупинимось на кожному блоку професійно-важливих якостей.
Мотиваційний блок. Мотиваційний компонент є найістотнішим у структурі особистих

якостей, що відповідає за швидкість та ефективність оволодіння професійними знаннями,
уміннями, набуттям професійних навичок. Ці стійкі провідні індивідуально-особисті
характеристики впливають на формування більш високих рівнів орієнтації особи – соціальної
спрямованості, ієрархії цінностей, моральних орієнтирів, вибору пріоритетних мотивів
діяльності. У кінцевому рахунку від типу професійної мотивації залежить успішність виконання
поставлених перед посадовою особою завдань навіть у несприятливих для неї умовах, якщо
цього вимагає певна службова ситуація.
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Важливо відмітити те, що мотивація тісно пов’язана з ієрархією цінностей, морально-
етичними категоріями, що формують крону «дерева особистості», є її вищими рівнями та
відображають справжню суть особи.

Значущість мотивації також підкреслюється тим, що мотиви, які виступають конкретними
проявами людської активності, тісно пов’язані з когнітивними процесами (сприйняттям,
мисленням, пам’яттю, мовою) [8]. Це наштовхує на думку про наявність прямої залежності
якості професійної діяльності посадової особи від характеристик її мотиваційної сфери.

Таким чином, працівник кадрових підрозділів ДФС повинен володіти умінням глибинного
розуміння сутності посадової особи, з якою вступає у безпосередній контакт. Самий високий
рівень такого розуміння особи, за думкою Л. Д. Столяренко, включає виявлення системи
пріоритетних цілей і мотивів поведінки, виділення зв’язків між окремими вчинками та особою
у цілому, здатність прогнозувати поведінку особи на основі розуміння її індивідуальності [9].

Комунікативний блок. Професійна діяльність посадових осіб системи органів ДФС
передбачає встановлення та безконфліктне підтримання міжособових контактів з різними
категоріями осіб, що входять до професійного середовища та виходять за його межі.
Враховуючи це, працівник кадрового підрозділу ДФС має звернути особливу увагу на ступінь
сформованості комунікативних якостей особи. Саме вони разом із сприятливою професійною
мотивацією є ядром становлення посадової особи системи органів ДФС і визнаються основою
синтезу, органічної єдності його професійної свідомості, професійної готовності до якісного
виконання службових обов’язків. У даному контексті професійна свідомість розглядається як
процес і результат відчуття особою своєї здатності цілеспрямовано регулювати власну
поведінку з метою налагодження повноцінних партнерських стосунків, що має пряме
відображення на результатах практичної діяльності та якості комунікації з різними людьми.

Під час роботи з персоналом, а особливо під час професійного відбору, працівнику
кадрової служби ДФС варто впевнитися у тому, що кандидат на заміщення вакантної посади
є комунікабельним, спрямованим на подальше формування вмінь:

– будувати доброзичливі, товариські стосунки з майбутніми колегами;
– ефективно здійснювати необхідний вплив на осіб, з якими відбувається спілкування, на

основі взаєморозуміння та взаємоповаги;
– успішно спілкуватися з різними категоріями посадових осіб структурного підрозділу та

громадян;
– вільно вести монолог, враховуючи специфіку аудиторії;
– коротко та чітко викладати свої думки у письмовій формі;
– лаконічно проводити бесіду у телефонному режимі;
– конструктивно спілкуватись під час вирішення конфліктних ситуацій тощо.
Основним завданням працівника кадрового підрозділу на етапі вивчення якостей

комунікативного блоку особи кандидата на посаду чи працюючої у фіскальній службі
посадової особи є адекватне сприйняття та розуміння співрозмовника.

У даному контексті особливої значущості набувають твердження Л. Гласс [10], яка
підкреслює важливість для процесу комунікації, збору необхідної інформації про особу
первинних кодів спілкування, що розшифровуються головним мозком особи:

– два з них – мовний та голосовий – сприймаються на слух;
– два інших – вираз обличчя та мова тіла – сприймаються візуально.
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Важливим є вміння аналізувати особливості мови та голосу співрозмовника, що дозволяє
отримати багатий матеріал для оцінки психічного здоров’я особи, слугує точним
інструментом визначення її емоційного стану, головних рис характеру, особливо в умовах
відсутності безпосереднього контакту (наприклад, за допомогою телефону).

Важливим завданням для працівника кадрового підрозділу ДФС є формування власного
вміння безпомилково визначати емоційний фон спілкування, використовуючи коди міміки
обличчя та мови тіла особи, швидко помітити момент зародження негативних емоційних
зарядів, надавати характеристику посадової особи системи органів ДФС, спостерігаючи за її
зовнішніми проявами, виокремлюючи позитивні та негативні якості. Якщо ж йдеться про
професійний відбір на вакантну посаду в системі органів ДФС, то працівнику кадрового
підрозділу фіскальної служби у цьому випадку слід знати про візуальні ознаки надання
кандидатом неправдивої інформації, переживання ним у дану хвилину негативних емоцій,
про небажання «розкритися», знаходження особи у негативному психоемоційному стані
тощо. Зібрана інформація може мати суттєвий вплив на рішення щодо професійної
придатності чи непридатності кандидата.

Інтелектуальний блок. Важливими складовими структури особистих якостей посадових
осіб системи органів ДФС є їх інтелектуальні якості.

Організаторська діяльність посадової особи, здійснення нею виконавських та
контролюючих функцій передбачає поряд з комунікативними вміннями наявність розвинутого
інтелекту, здійснення динамічних розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, абстракції,
конкретизації), що складають основу механізму інтуїтивного (раптового, неусвідомленого)
пізнання, який в свою чергу ґрунтується на професійному досвіді. Також, слід відмітити, що
процеси планування, організації службової діяльності та контролю за виконанням поставлених
завдань відбуваються на основі складних вольових актів, які включають велику кількість
послідовно здійснюваних інтелектуальних етапів: усвідомлення мотиву та мети майбутньої
дії, обдумування шляхів досягнення бажаної мети, аналіз реальних засобів виконання завдання,
планування можливих дій, прийняття рішення, аналіз отриманих результатів тощо.

Таким чином, враховуючи специфіку діяльності посадової особи системи органів ДФС,
структуру та зміст її основних складових, а також отримані результати наукових досліджень,
можна зробити висновок про те, що саме недосконалість розвитку якостей інтелектуальної
сфери потенційної посадової особи фіскальної служби викликатиме нарікання на результати
її службової діяльності з боку представників управлінської ланки, що ставить під сумнів
успішність функціонування підрозділу в цілому та можливість завоювати посадовою особою
авторитет серед колег по службі.

На ефективність службової діяльності посадової особи, що працює у фіскальній службі,
значний вплив має вміння швидко сприймати, креативно переробляти та використовувати
нову інформацію. Факти негативного перенесення посадовою особою попереднього досвіду
в нові умови професійної діяльності чи прояви повної недовіри з боку деяких посадових осіб
до точки зору колег по службі під час виконання службових обов’язків, обумовлені
характеристиками інтелектуальної діяльності особи, часто призводять до гальмування процесів
внутрішньо-колективної життєдіяльності, створюють нездорову морально-психологічну
обстановку у колективі.

Зазначена проблема може додатково інтерпретуватися як неспроможність деяких
посадових осіб системи органів ДФС працювати колегіально при вирішенні різнопланових
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завдань. Особливе значення поняття «колективного інтелекту» набуває в умовах
функціонування державних установ, що часто характеризуються ознаками екстремальності,
наявністю обмежених часових рамок при прийнятті необхідних рішень та їх реалізації. У зв’язку
з цим виходить, що основу якісної професійної діяльності успішної посадової особи системи
органів ДФС разом з розвинутими комунікативними якостями та властивостями, соціальною
мотиваційною спрямованістю складають процеси потужної інтелектуальної праці.

Одне з ключових значень для організації якісної інтелектуальної діяльності особи на новому
робочому місці має її власний досвід включення у процеси різноманітної розумової
активності: чим більшим та результативнішим він є, тим впевненіше почуває себе особа під
час вирішення багатоаспектних завдань.

Отже, слід зазначити, що у роботі з персоналом працівнику кадрового підрозділу фіскальної
служби потрібно звертати увагу на сформованість у посадової особи системи органів ДФС
відчуття власної успішності, основою чого є наявність ініціативності, творчості, саморегуляції
та усвідомлення можливості реалізації власних інтелектуальних ресурсів.

Професійно-управлінський блок. До якостей особи професійно-управлінського блоку
належать такі, що мають суттєве значення для ефективного виконання практичних функцій.
До таких якостей слід віднести:

1. Здатність швидко приймати обґрунтовані самостійні рішення при відсутності підтримки
ззовні.

2. Здатність наслідувати, продовжувати діяльність інших.
3. Наявність уміння формулювати завдання для себе та інших, реальні для виконання у

заданих умовах.
4. Здатність при необхідності пристосовуватися до поведінки та поглядів колег.
5. Професійну спостережливість.
6. Вміння раціонально розподіляти власні сили та енергію.
7. Схильність аналізувати ситуацію перед прийняттям рішення щодо подальших дій.
8. Здатність ухвалювати правильне рішення при нестачі інформації.
9. Уміння правильно оцінювати оточуючих людей, виявляти їх сильні і слабкі сторони.
10. Уміння робити об’єктивно-правильні висновки, використовуючи суперечливу

інформацію тощо.
Посадова особа фіскального відомства повинна мати самокритичний підхід до своїх дій,

вміння бачити та вчасно усувати допущені помилки, формувати самоповагу до себе як до
сильної особи, здатної шляхом власного удосконалення оптимізувати стосунки з оточуючими
та досягти бажаних професійних успіхів.

Також слід зауважити, що професійно-управлінські якості посадової особи ДФС
(цілеспрямованість, дієвість, вимогливість, критичність, відповідальність, тактовність, особиста
дисциплінованість тощо) успішно формуються лише на основі розвинутих якостей
мотиваційного, комунікативного та інтелектуального блоків. Якщо у процесі спілкування з
посадовою особою системи органів ДФС працівник кадрового підрозділу дійде висновку, що
в посадовця недостатньо добре розвинутим є хоча б один із зазначених блоків особистих
якостей, то слід рекомендувати такій посадовій особі посилити вищеописані блоки під час
найближчого планованого підвищення кваліфікації, стажування чи шляхом самоменеджменту.
Якщо ж виявилось, що у кандидата на заміщення вакантної посади в системі органів ДФС
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слабко розвинутий хоча б один із згаданих блоків особистих якостей, то є всі підстави для
відмови у проходженні особою подальшого професійного відбору.

Для кадрових підрозділів варто не лише знати професійно-важливі якості кожного із згаданих
блоків, але й виявляти їх наявність, рівень сформованості і, при потребі, сприяти розвитку у
посадових осіб ДФС цих якостей соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності шляхом підвищення кваліфікації, проходженням спеціалізованих тренінгів,
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, курсів, тощо.

Висновки і пропозиції. З огляду на усе вищевикладене можна з упевненістю стверджувати,
що чільне місце у діяльності посадової особи системи органів ДФС посідає соціально-
психологічна компонента професійної компетентності. Адже психологічний клімат у колективі,
ті моральні норми й цінності, що у ньому прийняті і яких дотримуються, мають важливе
значення в діяльності органів ДФС. Так само багато що залежить від рівня компетентності і
активності, ставлення до справи і схильностей посадових осіб, які колективно чи індивідуально
роблять свій внесок у вирішення завдань ДФС (11). Тому професійно правильно організувати
роботу з персоналом, а саме – провести відбір посадових осіб в систему органів ДФС,
розмістити їх на посадах, згуртувати, зуміти побачити перспективу, знайти підхід до кожного –
досить складні і відповідальні завдання, які доводиться вирішувати керівникам різних рівнів
менеджменту та працівникам кадрового підрозділу ДФС. Також важливим є створення умов
для професійного зростання та розвитку посадових осіб системи органів ДФС, їх
безперервного навчання. Підкреслимо, що помилки у кадровій політиці, коли ключові посади
можуть займати особи, які за своїми особистісно-діловими та професійно-психологічними
якостями не відповідають цим посадам, наносять значні збитки через неточності в роботі,
несвоєчасні рішення, неправильно визначені пріоритети, тощо. Щоб уникнути подібних
помилок або хоча б мінімізувати їх, на нашу думку, у перспективі було б доречно створити у
структурі ДФС (на рівні центрального апарату) особливий підрозділ – психологічну службу,
фахівці-психологи якої могли б не лише допомагати у реалізації оперативних завдань в роботі
з персоналом (оптимізація роботи посадової особи і її поведінки в цілому, встановлення
причин відхилень у її діяльності і невдач, а також знаходження шляхів їх подолання), а й тісно
співпрацювати з керівниками різних рівнів менеджменту фіскальної служби та фахівцями
інших профілів задля досягнення високої ефективності діяльності ДФС.
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Капітанець С. В. Соціально-психологічна компонента професійної компетентності
посадових осіб ДФС

У статті досліджено професійно-важливі якості соціально-психологічної компоненти
професійної компетентності у діяльності посадових осіб фіскальної служби. Описано
особливості і доведено значення професійно-важливих якостей мотиваційного,
комунікативного, інтелектуального та професійно-управлінського блоків. Обґрунтовано
потребу врахування соціально-психологічної компоненти професійної компетентності
посадових осіб системи органів ДФС у здійсненні кадрової політики на усіх її етапах.
Запропоновано: сприяти розвитку у посадових осіб ДФС професійно-важливих якостей
соціально-психологічної компоненти професійної компетентності шляхом підвищення
кваліфікації, проходженням спеціалізованих тренінгів, тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарів, курсів, тощо; залучати фахівців-психологів для допомоги у
реалізації оперативних завдань в роботі з персоналом.

Ключові слова: посадові особи системи органів ДФС, кадрові підрозділи ДФС,
соціально-психологічна компонента, професійна компетентність, професійно-важливі
якості.

Капитанец С. В. Социально-психологическая компонента профессиональной
компетентности должностных лиц ГФС

В статье исследованы профессионально-важные качества социально-психологической
компоненты профессиональной компетентности в деятельности должностных лиц
фискальной службы. Описаны особенности и доказано значение профессионально-важных
качеств мотивационного, коммуникативного, интеллектуального и профессионально-
управленческого блоков. Обоснована потребность учета социально-психологической
компоненты профессиональной компетентности должностных лиц системы органов ГФС
в осуществлении кадровой политики на всех ее этапах. Предложено: содействовать

http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/navchalni-zakladi/povidomlennya


64                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

Капітанець С. В. Соціально-психологічна компонента професійної
компетентності посадових осіб ДФС

развитию у должностных лиц ГФС профессионально-важных качеств социально-
психологической компоненты профессиональной компетентности путем повышения
квалификации, прохождениям специализированных тренингов, тематических постоянно
действующих и краткосрочных семинаров, курсов, и тому подобное; привлекать
специалистов-психологов для помощи в реализации оперативных заданий в работе с
персоналом.

Ключевые слова: должностные лица системы органов ГФС, кадровые подразделения
ГФС, социально-психологическая компонента, профессиональная компетентность,
профессионально-важные качества.

Kapitanets S. V. Social and psychological component of professional competence of officials
of the SFS

In the article, the authors argue that the authors argue that reforming the fiscal service will
result in significant changes in the system of SFS. It will require adjustment cadres of fiscal
Service and will stand up the question: how today are cadres of SFS prepared for quality
implementation of new features, missions, acquisition of new competencies.

Professional activities of the officials of system SFS requires a wide range of advanced
features of a person. It changes professional selection on objectively difficult choice of the most
prepared people for the fiscal service.

Thus, professionally important qualities of social and psychological components of
professional competence in the activities of officials of fiscal services are studied in the article.
Peculiarities are described and value of professionally important qualities of motivation,
communication and intellectual, professional management blocks is proven. The need for
consideration of social and psychological components of professional competence of officials of
the SFS in the implementation of human resources policy at all its stages is substantiated. It is
proposed: to promote the development of professionally important qualities of social and
psychological components of professional competence through advanced training of officers of
the SFS, passing the specialized training, thematic permanent and short-term seminars, courses,
etc.; to attract professional psychologists to assist in the implementation of operational tasks in
the work with human resources.

Key words: officials of the system of the SFS, staff subdivisions of the SFS, social and
psychological component, professional competence, professionally important qualities.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ОХОРОНИ

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

ON THE ISSUE OF THE FUNCTIONS
OF MANAGING THEACTIVITIES OF STATE

BORDER PROTECTION BODIES
Постановка проблеми. Сутність будь-якого явища визначається в процесі характеристики

його функцій. Саме вони є тією основою, яка забезпечує аналіз специфічних ознак кожної
діяльності, її взаємодії з іншими категоріями та місце в системі понять.

Діяльність органів охорони державного кордону (далі – ООДК) визначається характером
виконуваних функцій. Від рівня їх забезпеченості юридичними, організаційними та
матеріально-технічними ресурсами залежить як ступінь захищеності суспільства від
прикордонних загроз, так і значною мірою, перспективи розвитку самої держави. Завдання
ООДК реалізуються під час управління діяльністю ООДК. Тому визначення та розкриття
функцій управління діяльністю ООДК має важливе значення для комплексного дослідження
адміністративно-правового забезпечення діяльності ООДК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції держави та її органів були предметом
наукових пошуків багатьох вчених, серед них В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. В. Волоско,
В. Л. Грохольський, Н. І. Клименко, В. Г. Лукашевич, Б. М. Марченко, П. В. Онопенко,
Г. О. Пономаренко, О. П. Рябченко, В. І. Сало, Л. В. Серватюк та інші. Разом з тим,
комплексного вивчення питання функцій управління діяльністю ООДК не проводилось, що і
є метою нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. В управлінні функції – це основні базові види
діяльності, які повинні здійснюватися працівниками управління. При цьому основними
управлінськими функціями вважаються планування і прийняття рішень, організація
ефективного виробництва, керівництво діяльністю, мотивація діяльності працівників та
контроль за їх діяльністю [1, с. 242–243].

Управляти, означає вести ООДК до мети, намагаючись щонайкраще використати його
ресурси. Управляти – це забезпечувати правильне використання п’яти основних функцій
ООДК. Управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей – це не є
якась одноразова дія, а серія безперервних взаємопов’язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама по
собі є процесом, дуже важливі для успіху системи, їх називають управлінськими функціями.
Процес управління є загальною сумою усіх функцій [2, с. 87].

© Ляшук Р. М., 2017
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Функції державного управління – це конкретні види керівних дій держави (у особі
уповноважених органів, посадових осіб), відмінних одна від одної за предметом, змістом та
способом впливу керівного суб’єкту на керований об’єкт [3, с. 9, 10].

Адміністрування має своїм предметом передбачення, організацію, розпорядництво,
погодження і контроль[4, с. 140]. Змістом управління ООДК є цілеспрямована діяльність органів
управління, керівного складу та підрозділів управління відділу щодо створення умов для
забезпечення реалізації підрозділом покладених на нього повноважень, підтримання його в
готовності до виконання завдань [5, с. 41].

В юридичній літературі залишається дискусійним питання щодо співвідношення функцій
та компетенції суб’єктів управління. В цьому питанні, на наш погляд, можна погодитися з
Б. М. Лазарєвим, який вважає, що “функції управління – явища не юридичні, і тому вони не
можуть бути елементами компетенції. Але законодавство покладає на відповідні органи
виконання тих чи інших управлінських функцій, у зв’язку з чим в органу виникає право й
обов’язок здійснювати управлінські функції” [6, с. 40]. Функції управління не вважаються
складовими елементами та не знаходять свій прояв у компетенції органів управління, де
закріплюються лише повноваження щодо виконання тих чи інших функцій, які покладені на
органи управління.

Дати вичерпний перелік функцій управління дуже важко. З одного боку, це загальні для
всіх систем «наскрізні» функції, з іншого, конкретні, які застосовуються до окремих систем
управління. Функції поділяють на загальні та приватні; загальні та особливі; загальні та
спеціальні (спеціалізовані, специфічні); загальні та конкретні; основні (важливіші) та додаткові
(допоміжні, обслуговуючі) та інші [2, с. 88; 3, с. 9, 10].

Функції, які відповідають призначенню тієї чи іншої соціальної системи, називаються
основними (об’єктними) функціями. Вони індивідуальні для конкретної системи, що
визначається своєрідністю об’єкта впливу, особливостями суспільних відносин, що ними
регулюються, це – функції системи управління [2, с. 88].

На відміну від них, загальні функції управління призначені для упорядкування діяльності
самої системи ООДК. Вони передбачають різні види управлінської діяльності, яка здійснюється
з метою забезпечення успішного виконання ООДК оперативно-службових завдань у
встановлений термін і в будь-яких умовах обстановки. Щодо індивідуальних, загальні функції
управління носять вторинний, допоміжний характер. Будь-яка з них є відособленою, відносно
самостійною часткою управлінської діяльності, продуктом процесу розподілу праці та
спеціалізації в управлінні. Інакше кажучи, це – функції процесу управління [5, с. 41].

Загальна функція управління визначається, як об’єктивно необхідна, відносно самостійна
частка управлінської діяльності, яка характеризується специфічним змістом, особливою
просторово-часовою формою виразу [2, с. 90].

Віднесення до загальних функцій управління того чи іншого виду діяльності ґрунтується
на використанні ряду критеріїв. Ними є: безпосередня спрямованість даної діяльності на
вирішення завдань управління; неможливість здійснення без неї управління; складність її
змісту, яка передбачає виділення ряду спеціальних для конкретної функції підвидів управлінської
діяльності; наявність власної методології здійснення; відносна її самостійність [2, с. 89].

Проблему функцій управління розглядали багато вітчизняних і закордонних вчених, але,
стосовно питань їхньої сутності та класифікації, єдиної думки немає. Звідси, перелік функцій
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несподіваний та суперечливий. Практично в кожній праці з управління міститься перелік
управлінських функцій, який обов’язково буде хоч трохи відрізнятися від інших [2, с. 87].

На наш погляд, варто звернути увагу саме на ті функції, які виконує управління діяльністю
ООДК.

Важливою функцією управління діяльністю ООДК є аналіз, який здійснюється на різних
рівнях управління, обов’язковою умовою розробки об’єктивних управлінських рішень,
неодмінною умовою досягнення успіху системою в сфері її діяльності [2, с. 89]. Приймаючи
рішення, начальник ООДК зобов’язаний усвідомити завдання та оцінити обстановку, яка
склалась на ділянці відповідальності. В ході аналізу необхідно враховувати зібрані та узагальнені
дані про: ознаки підготовки до протиправної діяльності; місця правопорушень; нові схеми,
способи та маршрути протиправної діяльності; причини та умови, що сприяють
правопорушенням на державному кордоні та контрольованому прикордонному районі. Оцінці
підлягають також можливі об’єкти (напрямки) підвищеної уваги, які встановлені на основі
аналізу ризиків [5, с. 48] шляхом прогнозування.

«Завдання прогнозування, – пише В. Д. Малков, – виявити всі можливі варіанти розвитку
для наступної оптимізації планів» [8, с. 102]. Передбачити планом очікувані в процесі управління
ситуації та шляхи їх вирішення без прогнозування і моделювання неможливо, тому, складати
план, суб’єкт управління починає на підставі прогнозу.

Звичайно, прогноз – ще не план, але він потрібний для наукового планування. Прогноз і
план мають певну спільність – допомагають знайти оптимальне управлінське рішення.
Прогнозування – наукова основа не тільки планування, воно є основою будь-якого
управлінського рішення: спрямовуючи на уявне моделювання яких-небудь дій, воно є стадією
передпланової роботи [7, с. 63; 3, с. 10].

Прогнозування дає керівнику ООДК інформацію про майбутній стан системи та керованих
об’єктів, передбачає вивчення їх стану в минулому та теперішньому. Оцінивши обстановку,
начальник відділу робить висновки: хто, коли, де, за допомогою кого, яким чином (способом)
та з використанням яких засобів може здійснити протиправні дії на ділянці кордону та в пунктах
пропуску через державний кордон; які канали протиправної діяльності можуть
використовуватися; на яких напрямках зосередити основні зусилля; які завдання визначити
оперативним засобам та інспекторам прикордонної служби; яких заходів вжити для
забезпечення режиму державного кордону, режиму в пункті пропуску, контролю за
дотриманням прикордонного режиму; які прикордонні наряди призначити на охорону кордону
та з яким завданням; як здійснювати пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску;
категорія осіб і транспортних засобів, які слід піддати ретельному прикордонному контролю;
як використовувати озброєння та техніку, службових тварин; як використовувати громадські
формування з охорони громадського порядку та державного кордону; які питання передбачити
під час організації взаємодії, всебічного забезпечення, управління і роботи з особовим складом
[5, с. 49].

За допомогою планування забезпечується послідовний розвиток даної системи. В зв’язку
з цим планування передбачає такі види управлінської діяльності, як визначення стратегії
системи, конкретних цілей наступної діяльності та засобів їх досягнення [2, с. 89]. За
результатами прогнозування, начальник ООДК приймає рішення на здійснення оперативно-
службової діяльності, складає календарний план службових дій та документально оформлює
його [5, с. 49, 50].
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Організація спрямована на формування в системі відповідних відносин і підтримання їх
на потрібному рівні. Вона здійснюється за допомогою проектування організаційних структур,
створення системи інформації, підбору, розстановки, навчання та виховання кадрів,
координування діяльності, матеріально-господарчого, технічного, фінансового та інших видів
забезпечення [2, с. 89; 3, с. 10]. Під час управління діяльністю ООДК здійснюється організація
служби зміни прикордонних нарядів, взаємодії, всебічного забезпечення, збирання даних
обстановки та роботи з персоналом. Сюди ж відноситься проведення прикордонного
розрахунку, службових нарад та постановка завдань підлеглим [5, с. 49–55; 9, с. 5].

Іноді організацію не вважають самостійною функцією, мотивуючи це тим, що
організаційна робота притаманна будь-якій функції. Але на цій підставі можна виключити
планування і контроль, оскільки вони певною мірою також виявляються при реалізації інших
функцій. Очевидно, що в подібних випадках «проникнення» окремих функцій в інші має
характер засобів, інструмента вираження цих функцій. Функції управління не є відособленими
одна від одної, вони можуть входити як певна частина одної в іншу [7, с. 63].

Регулювання – це забезпечення оперативності управління, ефективності функціонування
системи в умовах постійних зовнішніх та внутрішніх впливів на неї. Воно передбачає розробку
та організацію виконання оперативних управлінських рішень, їх коригування, навчання
особового складу до дій в конкретних ситуаціях. Після організації оперативно-службової
діяльності ООДК здійснюється поточне управління службою, яке включає: безперервне
управління службою ООДК; уточнення взаємодії, уточнення (за потреби) прийнятого рішення
у разі зміни обстановки, чи прийнятті окремого рішення та уточнення завдань структурним
підрозділам [5, с. 54–58].

Контроль дає можливість оцінити зроблену роботу та визначити шляхи підвищення її
ефективності. Він включає спостереження за діяльністю, зіставлення її результатів з
встановленими нормативами, вжиття заходів, які спрямовані на усунення недоліків. Функція
контролю в управлінні діяльністю ООДК полягає у перевірці несення служби зміни
прикордонних нарядів, контролі за виконанням поставлених завдань та профілюванням ризиків,
оцінці та узагальнені результатів служби, підведенні підсумків оперативно-службової
діяльності ООДК за певний період [5, с. 54–58].

На наш погляд, немає підстав виділяти з функції контролю таку його самостійну
«підфункцію» як облік. Оскільки це взаємозалежні складові частини однієї функції. Істотні
ознаки контролю – спостереження, оцінка відповідності виконання визначеної діяльності тим
завданням, що стоять перед нею, облік результатів цієї діяльності та порівняння, чи є
відповідність між належним і наявним [7, с. 63].

Використання даних досліджень дозволяє віднести до загальних функцій управління
діяльністю ООДК такі як аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання,
контроль.

В рамках єдиної для управління діяльністю ООДК безпосередньої мети (забезпечення
упорядкованості, узгодженості функціонування елементів системи) кожна із названих функцій
має власне призначення, зміст та методи реалізації.

Загальні функції управління, як і основні, є об’єктивно необхідними видами діяльності
ООДК. Вони не можуть бути вибрані довільно, оскільки виходять із мети управління, із
можливостей її досягнення шляхом здійснення цілком певних видів робіт. Разом з тим, на
відміну від основних функцій, склад та зміст яких повністю залежить від об’єктів впливу, вони
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настільки ж різнорідні, як і об’єкти реального світу, загальні функції управління за своїм
складом універсальні [5, с. 44-51; 2, с. 90].

Загальні функції управління виконуються (хоча в самому різному обсязі) будь-яким його
суб’єктом незалежно від особливостей завдань, котрі вирішуються ООДК, від її рівня та
напряму діяльності. Звичайно, на конкретний зміст вказаних функцій впливає специфіка
об’єкта впливу. Однак, такий вплив виявляється лише в частковостях; він не змінює складу та
основного змісту загальних функцій управління, які за всіх умов у цілому лишаються
незмінними [2, с. 90; 3, с. 10].

Зміст, управління нерідко розкривається в науковій літературі як сукупність окремих етапів
(стадій) управлінського циклу. При цьому назва етапів та деяких стадій збігається з позначенням
окремих загальних функцій управління (організація, регулювання, контроль та деякі інші). Тут
має місце лише термінологічна схожість. Поняття «управлінський цикл» виникло із прагнення
чітко визначити технологію управлінської діяльності, склад та послідовність робочих операцій,
які виконуються в її процесі. Як правило, до таких операцій відносять: встановлення мети;
збирання, обробку та аналіз інформації; підготовку та прийняття управлінського рішення;
організацію його виконання; контроль та облік; коригування рішення; регулювання системи
управління. Залежно від ступеня деталізації праці кількість операцій може бути різною [2, с. 90].

Виконання функцій ООДК є оперативно-службовою діяльністю відділу прикордонної
служби [5, с. 6]. Управління оперативно-службовою діяльністю ООДК полягає у своєчасній
організації оперативно-службової діяльності, керівництві нею впродовж визначеного терміну
та постійному контролі за її здійсненням [5, с. 44].

В цілому ж, управлінський цикл являє собою просторово-часову форму вияву загальних
функцій управління діяльністю ООДК. Здійснення кожної з них передбачає, безумовно, обидва
етапи і практично всі стадії управлінського циклу, оскільки будь-який вид управлінської
діяльності включає і встановлення мети, і прийняття та організацію виконання відповідних
рішень. Сам функціональний аналіз управління діяльністю ООДК, тобто його розкладання на
ряд складових елементів (функцій), не означає відсутності на практиці їхнього тісного
взаємозв’язку [2, с. 90].

Зміст управлінської діяльності пов’язаний з місцем ООДК в загальній системі органів
держави. Із збільшенням обсягів та ускладненням діяльності об’єктивно виникла потреба в
спеціалізації окремих посадових осіб та підрозділів на виконання однієї чи декількох функцій
управління. У Державній прикордонній службі України (далі – ДПСУ) апарат управління
включає ряд підрозділів: штабних, кадрових, інформаційних, матеріально-технічних і т. д. Ці
функціональні підрозділи та їх співробітники в межах власної компетенції ведуть підготовчу,
допоміжну, технічну роботу із здійснення окремих функцій управління діяльністю ООДК. В
цілому ж їх реалізація досягається спільними зусиллями всього апарату управління ДПСУ.
Адміністрація ДПСУ приділяє серйозну увагу цим питанням. Так, за останні роки видані
накази, прийняті рішення колегії ДПСУ, присвячені поліпшенню роботи з кадрами;
удосконаленню системи оперативної інформації та обліково-реєстраційної роботи;
скороченню статистичної та іншої звітності, нарад та засідань; підвищенню рівня роботи з
персоналом та інші. Одночасно проводяться заходи щодо вдосконалення організаційного
забезпечення функцій управління. З цією метою розроблено та схвалено Стратегії розвитку
Державної прикордонної служби України та Концепцію інтегрованого управління кордонами
[2, с. 91; 10; 11].
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Розкриваючи функції управління діяльністю ООДК, слід підкреслити ту обставину, що
управління, як і будь-яка свідома діяльність, включає елементи пізнання та перетворення
дійсності. Перевага тих чи інших названих елементів у загальних функціях управління є
підставами для класифікації останніх. Такий підхід дозволяє виділити дві основні групи загальних
функцій управління діяльністю ООДК: пізнавально-програмуючі (аналіз, прогнозування та
планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та контроль) [2, с. 91; 5,
с. 44–51]. Особливістю керівництва охороною державного кордону є визначення функцій,
повноважень і завдань управлінської діяльності ООДК у нормативних документах [5, с. 41–70].

Висновки і пропозиції. Отож, під функціями управління діяльністю ООДК слід розуміти
комплекс безперервних взаємопов’язаних дій, що проявляються, у відносно відокремлених,
напрямках однорідного впливу на стан діяльності ООДК, в результаті якого відбуваються
бажані соціально очікувані та соціально корисні зміни існуючого стану відносин у сфері
охорони державного кордону України, відповідно до поставлених цілей і завдань ООДК.
Основними функціями управління діяльністю ООДК є пізнавально-програмуючі (аналіз,
прогнозування, планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та
контроль).В подальшому необхідно дослідити зміст основних функцій ООДК, які, здійснюються
в процесі оперативно-службової діяльності.
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Ляшук Р. М. До питання про функції управління діяльністю органів охорони державного
кордону

У статті здійснено аналіз наукових досліджень функцій управління діяльністю органів
охорони державного кордону Державної прикордонної служба України, визначено їх
поняття та види. Встановлено, що основними функціями управління діяльністю органів
охорони державного кордону є пізнавально-програмуючі (аналіз, прогнозування,
планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та контроль).

Ключові слова: функції, функції управління діяльністю, охорона державного кордону
України, органи охорони державного кордону, Державна прикордонна служба України

Ляшук Р. Н. К вопросу о функциях управления деятельностью органов охраны
государственной границы

В статье осуществлен анализ научных исследований функций управления
деятельностью органов охраны государственной границы Государственной пограничной
службы Украины, определены их понятие и виды. Установлено, что основными функциями
управления деятельностью органов охраны государственной границы является
познавательно-программирующие (анализ, прогнозирование, планирование) и
организационно-регулирующие (организация, регулирование и контроль).

Ключевые слова: функции, функции управления деятельностью, охрана
государственной границы Украины, органы охраны государственной границы,
Государственная пограничная служба Украины

Lyashuk R. N. On the issue of the functions of managing the activities of state border protection
bodies

The article analyzes the research functions of the management of the state border protection
bodies of the State Border Service of Ukraine, defined their ideas and views. Established that the
basic functions of the management of the state border protection bodies is cognitive-
programmable (analysis, forecasting, planning) and organizational and regulatory
(organization, management and control).

Key words: functions, functions of management activities, protection of the state border of
Ukraine, state border protection bodies, the State Border Service of Ukraine
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МИТНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ

ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ
МИТНИЙ КОРДОН

CUSTOMSASPECTS OF USING OF PRELIMINARY
INFORMATION IN MOVEMENT OF GOODSAND

VEHICLES THROUGH CUSTOMS BORDER
Постановка проблеми. Використання інформаційних технологій для забезпечення митних

операцій характеризує сучасну систему митного контролю.
Разом з тим активізація зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання,

зростання обсягів міжнародної торгівлі, збільшення видів та кількості зовнішньоекономічних
операцій зумовлюють необхідність вдосконалення існуючих інструментів митного контролю,
які мають на меті прискорити та спростити виконання митних формальностей в пунктах
пропуску через митний кордон, а також забезпечити здійснення попереднього базового аналізу
ризиків на основі відомостей транспортних документів, необхідних для проходження митного
контролю. Одним із таких інструментів є електронне попереднє інформування щодо планової
зовнішньоекономічної операції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інформаційної взаємодії митниці та
субєктів господарювання, в тому числі дослідження ролі попередньої інформації при
переміщенні товарів, транспортних засобів через митний кордон розглянуто науковцями та
практиками, серед яких О. Волик, С. Демченко, О. Запорожець, С. Попель, Т. Руда та ін.
В працях досліджено питання інформаційного обміну Державної митної служби України з
митними органами іноземних держав [1]; охарактеризовано попереднє інформування в
контексті сфери розвитку інформаційної взаємодії між митними органами та суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності, підвищення рівня безпеки [2]. Актуальними залишаються
дослідження митних аспектів попереднього інформування.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження попереднього інформування та
особливостей застосування попередньої інформації при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон.

© Медвідь Ю. О., 2017
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Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття попереднє інформування визначають
як процес, в ході якого здійснюється передача та обробка електронної інформації про товари
та транспортні засоби, які плануються ввозитися на митну територію або вивозитися з митної
території через пункти пропуску [3]. У більш загальному розумінні попереднє митне
інформування можна розглядати як надання відповідним митним органам завчасної
інформації про переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон, яка міститься
в транспортних документах, необхідних для цілей митного контролю.

При перетині митного кордону особи, транспортні засоби і товари пропускаються через
державний кордон після здійснення відповідного прикордонного, митного контролю, у разі
автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів
автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на
безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою
забезпечення безпеки плавання [4]. Електронна попередня інформація, сформована на основі
відомостей документів, необхідних для проходження митного контролю, дозволяє
пришвидшити митні процедури у пунктах пропуску, адже скорочує час на занесення
необхідних відомостей до інформаційних систем та дозволяє здійснити аналіз і оцінку ризиків,
зокрема за допомогою автоматизованої системи.

Використання і розвиток системи попереднього інформування про переміщення товарів,
транспортних засобів зумовлені наступними цілями:

– зменшення загроз для національної та економічної безпеки;
– прискорення та спрощення митних формальностей при проходженні суб’єктом

господарювання митного контролю в пунктах пропуску через митний кордон;
– зменшення черг транспортних засобів в пунктах пропуску, скорочення часу перебування

товарів і транспортних засобів в пунктах пропуску через митний кордон, підвищення
пропускної спроможності пунктів пропуску;

– проведення базового аналізу ризиків щодо охорони і безпеки, на предмет заборон та
обмежень при ввезенні або вивезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення
через митний кордон, визначення об‘єктів митного контролю, обсягу та форм митного
контролю за результатом аналізу попередньої інформації;

– занесення попередньої інформації про переміщення товарів, транспортних засобів через
митний кордон до єдиної автоматизованої інформаційної системи;

– оцінки інформації, яка міститься в документах, необхідних для проходження процедур
митного контролю та ін.

В основі системи попереднього інформування про переміщення товарів, транспортних
засобів лежить інформаційна взаємодія між митним органом однієї країни та митним органом
іншої країни, між митним органом та зацікавленою особою (перевізником, декларантом,
експедитором, митним брокером або іншою особою уповноваженою суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності), що переміщує через митний кордон товари, транспортні
засоби комерційного призначення.

На міжнародному рівні засади попереднього електронного інформування при
переміщенні товарів, транспортних засобів визначені Міжнародною конвенцією про
спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 року [5], Рамковими стандартами
безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО 2005 року [6]. Відповідно до Рамкових
стандартів попереднє інформування розглядається як складова основних елементів (попереднє
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інформування, управління ризиками, контроль експорту товарів підвищеного ризику, надання
пільг підприємствам, які дотримуються стандартів безпеки міжнародного ланцюга поставок
товарів) оптимізації заходів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі.

Надання електронної попередньої інформації може здійснюватися уповноваженою
особою незалежно від її місцезнаходження. Серед основних особливостей попереднього
інформування виділимо наступні:

1) завчасне подання відомостей до моменту фактичного переміщення товарів через митний
кордон;

2) подання інформації в електронному вигляді;
3) подання інформації за допомогою засобів, що забезпечують інформаційну безпеку,

захист, цілісність, конфіденційність, автентифікацію;
4) інформаційна взаємодія митного органу та особи, яка надає попередню інформацію

або перевозить товари через митний кордон;
5) відомості, зазначені в попередній інформації, формуються на основі даних

товаросупровідних документів;
6) інформація, що зазначається, містить відомості про партію товарів, що перевозяться

одним транспортним засобом;
7) перелік відомостей, що надаються, визначений з метою здійснення аналізу ризиків щодо

безпеки, в тому числі щодо заборон та обмежень.
Серед рекомендацій, що пов‘язанні з попереднім інформуванням, визначених Стандартом 6

«Попередння електронна інформація» Рамкових стандартів безпеки та полегшення
міжнародної торгівлі ВМО:

– необхідність отримання митними органами попереднньої електронної інформації про
перевезення для забезпечення здійснення оцінки ризиків;

– використання митних компютерних систем для подання митним органам попередньої
інформації, включаючи електронний обмін інформацією при імпорті та експорті;

– використання інформаційно-телекомунікаційних технологій при попередньому
інформуванні здійснюється за умов забезпечення цілісності та безпеки інформаційної системи;

– електронний обмін інформацією між митними органами та уповноваженими особами
відбувається при забезпеченні конфіденційності та захисту даних [6].

Значна увага в інституті попереднього інформування приділяється безпосередній процедурі
попереднього інформування щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний
кордон. Технологія процедури попереднього інформування суттєво пов‘язана з розвитком
інформаційних систем електронного обміну інформацією.

Типова процедура попереднього інформування при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон на митну територію уповноваженою особою (перевізником)
проводиться за наступною схемою:

1) формування на основі товаросупровідних документів електронної попередньої
інформації на кожну партію товару;

2) передача за допомогою інформаційних засобів зв‘язку попередньої інформації митному
органу;

3) здійснення аналізу попередньої інформації на предмет ризиків за допомогою
автоматизованої системи;
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4) присвоєння митним органом кожній партії товару унікального ідентифікаційного
номеру перевезення;

5) передача перевізнику унікального ідентифікаційного номеру перевезення, що
присвоєний конкретній партії товарів;

6) пред’явлення перевізником унікального ідентифікаційного номеру перевезення, товарів,
товаросупровідних документів в пункті пропуску через митний кордон;

7) співставлення митним органом попередньої інформації з відомостями
товаросупровідних документів, пред‘явлених у пункті пропуску перевізником;

8) виконання інших митних процедур, здійснюваних при переміщенні товарів, транспортних
засобів через митний кордон.

В Україні цілі та принципи побудови системи інформаційного обміну в частині
попереднього інформування про товари та транспортні засоби, які плануються до
переміщення під митним контролем по митній території України, визначені Концепцією
інформаційного обміну при попередньому інформуванні,затвердженої наказом ДМСУ від
07.03.2012 № 153 [3].

Зазначимо, що чинною редакцією МКУ [7], а саме ст. 194 передбачено, що у разі ввезення
товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо
повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для
митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти
товари на митну територію України здійснюється шляхом надання органу доходів і зборів, в
зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, попередньої митної
декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації.
При цьому попереднє повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів.
Під час надання органу доходів і зборів попереднього повідомлення про намір здійснити
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
України цьому органу доходів і зборів надаються документи та/або відомості, у тому числі
засобами інформаційних технологій.

Висновки. Таким чином, за своїм функціональним призначенням механізм попереднього
інформування спрямований на забезпечення безпекового аспекту, оптимізації процедур
митного контролю, пришвидшення виконання митних формальностей в пунктах пропуску,
зменшення часу на перебування транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні. При
цьому інформаційний обмін є складовою взаємодії митних органів та учасників
зовнішньоекономічної діяльності.
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Медвідь Ю. О. Митні аспекти застосування попередньої інформації при переміщенні
товарів, транспортних засобів через митний кордон

У статті досліджено роль попередньої інформації при здійсненні митного контролю.
Розглянуто поняття та сутність попереднього інформування. Визначено основні
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передумови функціонування попереднього інформування, метою якого є зменшити
тривалість митних формальностей у пунктах пропуску, оптимізувати процедури митного
контролю. Проаналізовано механізм системи попереднього інформування при переміщенні
товарів, транспортних засобів через митний кордон.

Ключові слова: аналіз, зовнішньоекономічна діяльність, митний контроль, попереднє
інформування, ризик.

Медвидь Ю. А. Таможенные аспекты применения предварительной информации при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу

В статье исследована роль предварительной информации при осуществлении
таможенного контроля. Рассмотрены понятие и сущность предварительного
информирования. Определены основные предпосылки функционирования предварительного
информирования, целью которого является уменьшить продолжительность таможенных
формальностей в пунктах пропуска, оптимизировать процедуры таможенного контроля.
Проанализирован механизм системы предварительного информирования при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Ключевые слова: анализ, внешнеэкономическая деятельность, таможенный контроль,
предварительное информирование, риск.

Medvid Y. Customs aspects of using of preliminary information in movement of goods and
vehicles through customs border

The article explores the role of preliminary information in the customs control. The concept
and nature of preliminary informing is explored. It is determined the basic prerequisites of
functioning preliminary informing, which aims is to reduce the duration of customs formalities
at border crossing points, reduce the time of staying the vehicles at the customs border, optimize
customs procedure etc. The mechanism of preliminary informing system in movement of goods
and vehicles across the customs border is analised.

The basis of the preliminary informing in movement of goods and vehicles is informatiму
interaction between the customs authorities of one country and customs authorities of another
country, between customs authorities and the concerned person (carrier, declarant, forwarder,
customs broker or other authorized person) which is transporting goods across the customs
border, vehicles for commercial purpose.

Key words: analysis, foreign trade, customs control, preliminary information, risk.
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Постановка проблеми. Безпека, економічне зростання та забезпечення стабільності й

благополуччя будь-якої держави неможливе без належної роботи податкової та митної
складових. Служба в органах доходів і зборів (ДФС) – складна і виснажлива робота, яка потребує
не лише емоційної стійкості, але й значного інтелектуального потенціалу. Постійне корегування
векторів розвитку митної та податкової справи, нормативного забезпечення, «зміна ідеології
ДФС, яка має перетворитися з карального органу на сервісний» [1] зумовлюють необхідність
у фахівцях, які здатні до безперервного навчання. В умовах реформування з одного боку, та
економічної нестабільності, з іншого актуалізується питання підвищення рівня професійної
компетентності працівників ДФС з необхідністю одночасного нівелювання процесів
формального (найчастіше лише для отримання відповідного документа) підходу до організації
його проведення й змісту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна компетентність працівників митниць
неодноразово була предметом досліджень. Зокрема, О. Павленко досліджувала питання
формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної освіти
[2]; О. Трякіна - підготовку магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних
стандартів митників [3]; предметом дослідження О. Миропольської є формування професійної
компетентності працівників митних органів середньої ланки [4]. Проте, слід відмітити, що
комплексно, в умовах реформування державної служби, питання професійної компетентності
персоналу Державної фіскальної служби є малодослідженим, а окремі аспекти цієї проблеми
досліджувались у працях Е. Молдован [5], С. Капітанець [6], В. Царенка [7].
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Постановка завдання. Метою дослідження є розроблення удосконаленої моделі технології
управління системою підвищення рівня професійної компетентності персоналу ДФС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати анонімного опитування платників
податків (1 345 респондентів), проведеного в Україні за підтримки Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) у 2016 році засвідчило потребу у підвищенні професійної
компетенції працівників ДФС. Так на запитання «Що в обслуговуванні в органах ДФС
необхідно змінити терміново?» не мають пропозицій 56 %, немає відповіді 16 %, 28 % надали
змістовні пропозиції, серед яких 47 % – це підвищення професіональності та кількості персоналу
[8]. Результати опитування у 2016 році платників податків щодо сприйняття та оцінки рівня
корупції у підрозділах фіскальної служби (16 тисяч респондентів) відображають наявність
проблемних ситуацій при спілкуванні з працівниками органів ДФС (податкова та митна сфери)
під час здійснення господарської діяльності або обслуговування безпосередньо в органах
ДФС [9].

У Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки [10]
акцентовано увагу на не відповідності наявним потребам у навчанні існуючої системи
підвищення кваліфікації державних службовців, тому одним із пріоритетів реформування
державної служби та управління людськими ресурсами в державних органах визначено
реформування системи їх професійного навчання. Планом заходів з реалізації Стратегії
реформування державного управління України на 2016–2020 роки у частині реформування
системи професійного навчання державних службовців передбачено [10]:

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового
акта щодо затвердження положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців;

2) проведення аналізу потреб у навчанні державних службовців;
3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового

акта щодо схвалення концепції реформування системи професійного навчання державних
службовців;

4) підготовка та затвердження методики розроблення типової індивідуальної програми
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;

5) розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування;

6) розроблення та затвердження роз’яснень до Правил етичної поведінки державних
службовців;

7) розроблення та застосування сучасних методів навчання державних службовців.
Питання удосконалення системи компетентності працівників органів ДФС потребує

удосконаленої моделі технології управління системою підвищення рівня професійної
компетентності працівників ДФС.

Чинним Положенням про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим ПКМУ від
07.07.2010 № 564, передбачено, що підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування є безперервним процесом і здійснюється за такими
видами [11]:

– навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
– тематичні постійно діючі семінари;
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– спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
– тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
– стажування в органах, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу»

та «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також за кордоном;
– самостійне навчання (самоосвіта);
– щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (для державних

службовців).
Враховуючи дійсно складну ситуацію в країні, важливо, на нашу думку, зосередитися на

підвищенні кваліфікації під час короткотермінових тематичних семінарів, тренінгів та
наставництві, не вводячи в оману нікого якістю отриманих знань, умінь та навичок за
дистанційною формою, яка має бути як специфічна форма підвищення кваліфікації. Також,
необхідно переглянути терміни та навчально-тематичні плани за комбінованою формою,
врахувавши при цьому особливості навчання дорослих.

Отже, надзвичайно важливим є процес підготовки тренерів та тренінгових програм
підвищення кваліфікації працівників органів ДФС. Врахування національних рис, усвідомлення
необхідності чіткого визначення мети, кола учасників та копітка робота з відбору матеріалу
сприятиме якісній підготовці кадрів ДФС. Цю роботу розпочато, проте необхідно вивчити
можливість проведення не лише 3- або 5-денних тренінгів, але й програму, яка б складалася,
наприклад, з трьох різних модулів по 5 днів кожен, які проводилися б 1 раз на 4 місяці. За
результатами участі у 3 модулях працівникові видавався б сертифікат. Або інший варіант:
розробити програми кількох модулів за професійним спрямуванням та загальний модуль.
І керівник структурного підрозділу визначає, у якому з цих модулів або у навчанні за
професійною програмою, його підлеглому варто взяти участь, щоб удосконалити професійну
діяльність.

Та якщо говорити про співвідношення мета-результат, то, беззаперечно, тренінги для
професійної діяльності працівників органів ДФС необхідні.

Результати аналізу порівняння різних видів підвищення професійної компетентності
наведено у таблиці 1.

До критеріїв, за якими порівнюються ці види, віднесено максимально чутливі питання.
Ми не можемо говорити про переваги або недоліки, які випливають із наведеної таблиці,
проте вони стануть очевидними, як тільки буде визначено мету того або іншого освітнього
завдання.

Питання ефективності використання різних форм та методів навчання є актуальним не
лише для України. Так, Інститутом персоналу та розвитку Великобританії (The Chartered
Institute of Personnel and Development – CIPD) проведено у березні 2015 року опитування
1993 осіб, щодо того, які форми найчастіше використовувалися у їхній організації для
професійного навчання, та які є, на їхню думку, найбільш ефективними. Результати засвідчили,
що найчастіше використовувалися:

– навчання за місцем роботи (навчання без відриву від роботи) – 50 %;
– дистанційне навчання – 29 %;
– внутрішньовідомчі програми навчання – 25 %;
– обмін досвідом або через соціальні мережі – 25 %;
– семінари, конференції, що проводяться зовнішніми організаторами – 15 % [12].
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Ці ж форми були визнані найбільш ефективними, але за винятком дистанційного навчання
і семінарів, конференцій, що проводяться зовнішніми організаторами. Тобто, думка слухачів,
незалежно від місця проживання чи роботи, є спільною щодо малоефективності дистанційного
навчання.

Організаційні засади функціонування системи підвищення рівня професійної
компетентності посадових осіб ДФС та її територіальних органів визначаються Положенням
про систему підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС,
затвердженим наказом ДФС від 02.04.2015 № 236. Система підвищення рівня професійної
компетентності спрямована на забезпечення потреби органів ДФС у фахівцях високого рівня,
професіоналізму та культури, здатних компетентно й відповідально виконувати покладені
функції та завдання. За окремими напрямами діяльності підвищення рівня професійної
компетентності посадових осіб ДФС та її територіальних органів здійснюються навчальними
закладами інших органів державної влади.

Систему підвищення рівня професійної компетентності ДФС становлять:
– професійні програми підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДФС, а також

програми тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів, тренінгів,
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів;

– підвідомчі заклади післядипломної освіти, інші навчальні заклади, які реалізують зазначені
програми;

– спеціалізований Департамент з питань спеціалізованої підготовки та кінологічного
забезпечення;

ДФС та її територіальні органи, які забезпечують організацію професійного навчання без
відриву від роботи.

У рамках системи підвищення рівня професійної компетентності здійснюються:
– підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДФС (у тому числі спеціальна та

спеціалізована підготовка посадових осіб ДФС та її територіальних органів), стажування тощо;
– професійне навчання посадових осіб органів ДФС без відриву від роботи.
Управління системою підвищення рівня професійної компетентності відповідно до наказу

ДФС від 02.04.2015 № 236 здійснюється ДФС у взаємодії із спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти,
та іншими державними органами через Департамент персоналу, структурні підрозділи ДФС
та її територіальні органи, спеціалізований Департамент, заклади післядипломної освіти.

Складові системи підвищення рівня професійної компетентності ДФС потребують
перегляду з огляду на зміну у законодавстві про державну службу, наявність вищого
навчального закладу у підпорядкуванні ДФС, вимоги Всесвітньої митної організації до
персоналу митниць, необхідність швидкого реагування на виклики суспільства під час
підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС тощо.

Враховуючи вимоги Закону України «Про державну службу», щодо підвищення рівня
професійної компетентності державних службовців, Стратегії реформування державного
управління України на 2016–2020 роки, а також вимоги нормативно-правових актів, що
регламентують діяльність працівників ДФС, пропонуємо удосконалену модель технології
управління системою підвищення рівня професійної компетентності персоналу ДФС (рис. 1),
яка є логічним продовженням розроблених рівнів менеджменту [13], «дорожньої карти»
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планування кар’єри посадових осіб органів ДФС службою персоналу [14] та ґрунтується на
таких концептуальних принципах: науковість, системність та логічність; гуманізація навчально-
виховного процесу; керованість; практична спрямованість змісту навчальних дисциплін;
інтенсифікація процесу навчання; діагностика навчальних здобутків слухачів та прогнозування
наслідків педагогічного впливу; реалізація зворотного зв’язку; відтворюваність.

Дана модель не враховує такого виду підвищення кваліфікації як участь у конкурсі «Кращий
державний службовець», оскільки проводиться в ДФС та її територіальних органах з метою
виявлення та популяризації передового досвіду з питань реалізації державної податкової та
митної політики, а участь у ньому зараховується як підвищення кваліфікації та регламентується
ПКМУ від 19.09.2007 № 1152.

Важливою складовою реалізації та ефективності впровадження дієвих програмних
документів та програм розвитку, досягнення головної мети реформування є усвідомлення
того, що кадри – це інтелектуальний капітал організації, тому очевидно, що процес
реформування стратегічного бачення концептуальних засад кадрової політики спрямований
на виявлення та підготовку управлінців з найбільшим потенціалом, які зможуть задовольнити
стратегічні і корпоративні потреби ДФС.

Актуальність такого підходу підтверджується вимогами, у тому числі й Митного кодексу
України, де зазначено, що кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність
органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими
рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси», а предметом
оскарження є рішення, дії, бездіяльність посадових осіб та інших працівників органів доходів
і зборів, пов’язані з виконанням ними обов’язків, покладених на них відповідно до Митного
кодексу та інших актів законодавства України.

Тобто сьогодні як ніколи посилюється розуміння наслідків прийнятих або неприйнятих
адекватних управлінських рішень та виникає необхідність удосконалення нормативної бази
для впровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті ДФС. Особливо це відчутно в
сучасних умовах плинності конкурентноздатного персоналу в приватні структури, переважно
з іноземним капіталом та, коли окремі елементи управління переносяться з комерційних
структур в державні, не завжди враховуючи те, що посадові особи органів ДФС зобов’язані
дотримуватися норм і правил, що регулюють їх службову діяльність.

Висновки і пропозиції. Таким чином, запропонована удосконалена модель технології
управління системою підвищення рівня професійної компетентності персоналу ДФС враховує
потребу у високо інтелектуальному кадровому складі, здатному до неперервного підвищення
рівня професійної компетентності, та ґрунтується на вимогах стратегічних документів
загальнодержавного рівня й нормативно-правових актах у сфері податкової та митної справи.
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Мельник В. М., Нагорічна О. С. Професійна компетентність кадрів Державної фіскальної
служби України

У статті здійснено аналіз порівняння різних видів підвищення професійної
компетентності за визначеними критеріями. З урахуванням міжнародного досвіду, вимог
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність працівників ДФС,
запропоновано удосконалену модель технології управління системою підвищення рівня
професійної компетентності працівників ДФС, яка є логічним продовженням розроблених
рівнів менеджменту, «дорожньої карти» планування кар’єри посадових осіб органів ДФС
службою персоналу та ґрунтується на визначених концептуальних принципах.

Ключові слова: персонал, фіскальна служба, професійна компетентність, модель,
форми навчання, види підвищення професійної компетентності.

Мельник В. Н., Нагорична О. С. Профессиональная компетентность кадров
Государственной фискальной службы Украины

В статье осуществлен анализ сравнения различных видов повышения профессиональной
компетентности по определенным критериям. С учетом международного опыта,
требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность работников
ДФС, предложено усовершенствованную модель технологии управления системой
повышения уровня профессиональной компетентности работников ДФС, которая является
логическим продолжением разработанных уровней менеджмента, «дорожной карты»
планирования карьеры должностных лиц органов ДФС службой персонала и основывается
на определенных концептуальных принципах.

Ключевые слова: персонал, фискальная служба, профессиональная компетентность,
модель, формы обучения, виды повышения профессиональной компетентности.

Melnyk V., Nahorichna O. Professional Competence of the Personnel of the State Fiscal
Service of Ukraine

The comparison of different types of developing professional competence according to certain
criteria has been analysed in the article. Taking into account the international experience, the
requirements of regulatory legal acts concerning the activity of SFS employees, an improved
model of technology for managing the system of increasing the level of professional competence
of SFS employees has been proposed. This model is a logical continuation of the levels of
management, the “road map” for career planning for SFS officials developed by the personnel
service and based on certain conceptual principles.

Key words: personnel, fiscal service, professional competence, model, forms of training,
types of developing professional competence.
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ФУНКЦІЇ МИТНОЇ ВАРТОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ
ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

FUNCTIONS OF CUSTOMSVALUE IN REALIZATION
OF STATE CUSTOMSAFFAIR OF UKRAINE

Постановка проблеми. Митна вартість товарів – одна із базових категорій митної справи.
Адже саме митна вартість є відправною точкою у здійсненні оцінки державного впливу
засобами тарифного та нетарифного регулювання в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі.
Саме на базі митної вартості розраховуються мито, акцизний збір та податок на додану вартість,
що засвідчує її значиму роль не лише у системі митного регулювання, але й у здійсненні
митного контролю та митного оформлення. Крім того, дещо опосередковану роль митна
вартість відіграє при досягненні інших митних цілей, таких як ведення митної статистики,
перевірки обґрунтованості ціни при бартерних операціях, контролю за еквівалентністю
зустрічних товарних поставок, валютного контролю при експортно-імпортних операціях тощо.
Доцільно також наголосити, що від об’єктивності визначення митної вартості залежить
виконання органами, що здійснюють державну митну справу, фіскальної функції.

Саме тому, з огляду на наведені вище положення, можемо припустити, що в установленні
чітких правил визначення митної вартості товарів як інструменту забезпечення економічних
інтересів і безпеки України зацікавлені як держава, так суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності.

Аналіз останніх публікацій. Серед науковців місце митної вартості товарів у здійсненні
державної митної справи, а також регулюванні міжнародної торгівлі розглядали А. Абрамова,
Т. Савчук, А. Жаворонок [1], С. Войтов [2], М. Губа [3], Н. Константюк [4], Ю. Ломейко [5],
Г. Симонова, Г. Хабло [7], О. Стрижова [8], Т. Тоцька [9] та ін.
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Проте, практично поза увагою дослідників залишився такий аспект митної вартості, як її
функції. Серед масиву наукових напрацювань у цьому контексті привертає до себе увагу хіба
що дисертаційне дослідження Стрижової О. А., яка, намагаючись довести подвійну природу
категорії «митна вартість» – економічну (величина, що використовується як база
оподаткування) та правову (характеризує товар як предмет публічно-правових відносин),
зазначає, що за допомогою митної вартості здійснюється як фіскальна функція, так і
регулятивна [8].

Такий стан речей у сфері дослідження функцій митної вартості у здійсненні державної
митної справи власне й обумовлює актуальність дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні інституту митної вартості задля
формулювання та обґрунтування його функцій у здійсненні державної митної справи України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексне економічне поняття митної
вартості, котре, перш за все, розуміють один з важелів захисту економічних інтересів держави
в зовнішньоекономічній діяльності [2], було залучено до активного практичного вжитку у
сфері здійснення вітчизняної митної справи близько двадцяти років тому, та отримало своє
нормативно-правове закріплення із прийняттям Митного Кодексу України від 13.03.2012. У
цьому кодифікованому законодавчому акті у ст. 49 митна вартість товарів, що переміщують
через митний кордон України, представлена як вартість товарів, що використовується для
митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари [6].

Здавалось би, законодавче визначення та закріплення поняття «митна вартість» повинно
би було припинити якщо не усі, то більшість наукових дискусій щодо його дефініціювання.
Проте, у вітчизняних наукових дослідженнях, і не лише у митній сфері, але й в управлінській,
економічній, юридичній, і досі тривають доволі аргументовані суперечки з приводу розуміння
природи, сутності та розуміння митної вартості. Одна із причин генезису дискусії, що триває,
полягає, на нашу думку, у тому, що митна наука перестала бути «рафінованою» науковою
галуззю і трансформувалася у міжгалузеву, комплексну наукову сферу, що доволі вдало та
об’єктивно поєднує у собі управлінські, економічні, юридичні тощо елементи. Цілком логічно,
що разом із зазначеними метаморфозами митної науки відповідних змін зазнав і понятійно-
категорійний апарат, котрим вона послуговується.

Саме тому сьогодні можна констатувати значну кількість підходів до розуміння поняття
«митна вартість». Митну вартість трактують як:

– особливий різновид цінових показників товару, у визначенні якої, крім продавця та
покупця, бере участь третя сторона – митний орган [7];

– ціну товару, що переміщується в експортно-імпортних операціях призначена для митних
цілей та обчислена на основі фактичних витрат понесених для виробництва і доставки вказаних
товарів до митного кордону та з врахуванням всіх наступних витрат пов’язаних безпосередньо
із вказаними товарами на користь продавця після завершення митних формальностей [2];

– фактичні або планові витрати імпортера на закупівлю, страхування, транспортування
товарів (робіт, послуг), що здійснюються за межами митної території країни та визначаються
на момент прибуття таких товарів на митний кордон, з урахуванням особливостей внутрішнього
ринку країни імпортера [5];

– складне комплексне поняття, що включає систему взаємовідносин між покупцем,
продавцем і спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади у сфері
зовнішньоекономічних відносин з приводу обчислення вартості товару, що переміщується
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через митний кордон України, та зумовлене рівнем захисту державних інтересів і національних
товаровиробників [9].

Таке різноманіття підходів до розуміння сутності митної вартості обумовлює, в свою
чергу, й різні підходи до тлумачення місця митної вартості у здійсненні державної митної
справи, зокрема до її функціонального навантаження. І хоча Митний кодекс України вказує,
що відомості про митну вартість товарів використовуються для: 1) нарахування митних
платежів; 2) застосування інших заходів державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності України; 3) ведення митної статистики; 4) розрахунку податкового зобов’язання,
визначеного за результатами документальної перевірки (ст. 50) [6], контент-аналіз наукових
праць, предметом котрих виступає митна вартість, засвідчує, що досліджуваній категорії
притаманний ряд інших, не закріплених законодавчо, латентних функцій.

Так, на нашу думку, цілком доцільно вести мову про бюджетотворчу функцію митної
вартості, якщо прийняти до уваги, що органи державної влади, що здійснюють державну
митну справу, щорічно забезпечують надходження до бюджету України на рівні близько 40 %
від усіх доходів. Базисом для обчислення багатьох податків та зборів є, як уже зазначалося,
митна вартість. Крім того, чималі доходи до бюджету країни забезпечуються за рахунок
платежів, котрі здійснюються за результатами митного контролю: питома вага додатково
стягнених податків і зборів унаслідок контролю правильності обчислення податків і зборів у
загальному обсязі митних платежів у різні роки становила від приблизно 2 % до 5 % [4, с. 155].
При цьому найбільший обсяг додаткових перерахувань досягнуто в результаті контролю
правильності визначення митної – близько 93 % [1, с. 274]. Вартісні показники у розрізі трьох
років наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Натуральні та відносні показники надходжень від корегування митної вартості*

* Розраховано авторами за даними [1].

Іншою функцією митної вартості, про котру, як нам видається, доцільно вести мову у
контексті нашого дослідження, є функція патерналістського впливу на зовнішньоекономічні
торговельні відносини. Вона полягає у тому, що митна вартість як економічна похідна
інтернаціональної вартості, формує зв’язок з системою торговельних відносин, а в рамках
інтеграційних стратегій національних економік, гармонізації та уніфікації світових торгово-
тарифних норм виступає безпосереднім відображенням інтернаціональної вартості та ціни і
становить базис для обчислення всієї сукупності податків на зовнішню торгівлю. Заниження
митної вартості при імпорті призводить до викривлення регулятивного механізму митно-
тарифних відносин та недобору митних платежів, завищення – до необґрунтованого рівня
податкового тиску на бізнес та зростання рівня споживчих цін для пересічного громадянина [2].

№
з/п Роки Митні платежі,

млн грн

Надходження від
корегування митної

вартості, млн грн

Частка надходжень від
корегування митної

вартості у загальній сумі
митних платежів, %

1. 2012 124 558,6 5365,8 4,31
2. 2013 118 983,3 4737,0 3,65
3. 2014 136 971,5 4074,0 2,97
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У нероздільному зв’язку із щойно охарактеризованою функцією митної вартості перебуває
її іміджева функція. Сутність даної функції відображається у процесах регулювання митної
вартості: її необґрунтоване завищення як базису для обчислення податків на зовнішню торгівлю
призводить до надмірного фіскального тиску на підприємства-імпортери, а заниження – до
втрати конкурентних позицій національного ринку. І в першому, і в другому випадку
формується негативний імідж держави на міжнародній економічній та політичній аренах [2].

Іще однією функцією митної вартості у здійсненні державної митної справи, на яку
необхідно звернути увагу є безпекова функція. Її зміст полягає у тому, що, митна вартість
товару, виступаючи базисом при митному оподаткуванні, а пріорі обумовлює фінансове
благополуччя та фінансову безпеку країни. У цьому сенсі митна вартість товару – це
фінансовий регулятор, що гарантує ефективне здійснення політики в галузі державної митної
справи на сучасному етапі [3, с. 21]. При цьому, здійснення державної митної справи
перманентно супроводжується системою ризиків, які пов’язані із здійсненням
зовнішньоторговельної діяльності. Такий стан речей зумовлює необхідність створення
особливого механізму уникнення таких ризиків або захисту від них. Таким механізмом є
різновид економічної безпеки – митна безпека, під якою розуміють стан захищеності
економічних інтересів держави в галузі митної справи та здатність протистояти дестабілізуючим
чинникам і мінімізувати загрози нормальному функціонуванню зовнішньоекономічної
діяльності [9]. Забезпечення митної безпеки, крім іншого, охоплює також і процедури митного
контролю та митного оформлення товарів, у межах котрих, у свою чергу, здійснюється
перевірка правильності нарахування податків і зборів. Базисом для їх нарахування, як уже
неодноразово зазначалось, є митна вартість. Таким чином, вибудувана логічна послідовність
дає нам змогу припустити, що митна вартість є одним із першоелементів митної безпеки
держави, а отже – крім іншого, виконує ще й без пекову функцію у здійсненні державної
митної справи.

До функціонального навантаження митної вартості, на наше переконання, також доцільно
включити й управлінську за своєю сутністю функцію – велюативну (оцінкову). Зміст цієї
функції полягає у тому, що митна вартість, щодо котрої фактично здійснюється контроль
правильності визначення нарахування митних платежів, виступає таким собі оцінковим
індикатором ефективності діяльності органів державної влади, котрі здійснюють державну
митну справу, оскільки лише ефективно діюча система органів державної влади здатна якісно
та результативно, на високому професійному рівні виконувати покладені на неї завдання.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у підсумку зазначимо, що митна вартість у здійсненні
державної митної справи має потужне функціональне навантаження. Здійснений нами аналіз
наукових досліджень дав змогу сформулювати та обґрунтувати, окрім класичних фіскальної
та регулівної, ряд функцій, котрі виконує митна вартість як категорія державної митної справи.
До таких функцій належать: 1) бюджетотворча; 2) патерналістського впливу на
зовнішньоекономічні торговельні відносини; 3) іміджева; 4) безпекова; 5) велюативна.

Даний перелік визначених нами функцій митної вартості у здійсненні державної митної
справи не претендує на вичерпність, а тому перспективи подальших наукових досліджень
вбачаємо у наступних пошуканнях та обґрунтуванні інших, ніж уже зазначені, функцій.
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Молдован Е. С., Коновалов Ю. О. Функції митної вартості у здійсненні державної митної
справи України

Стаття присвячена дослідженню функціонального навантаження категорії «митна
вартість» у здійсненні державної митної справи України. Шляхом використання елементів
контент-аналізу різнопланових наукових досліджень встановлено, що, крім класичних
фіскальної та регулівної, митна вартість виконує у процесі здійснення державної митної
справи ще ряд інших функцій. Доведено, що до таких функцій належать: бюджетотворча;
патерналістського впливу на зовнішньоекономічні торговельні відносини; іміджева;
безпекова; велюативна.

Ключові слова: державна митна справа; митна вартість; органи державної влади,
що здійснюють державну митну справу; функції; функції митної вартості.

Молдован Э. С., Коновалов Ю. А. Функции таможенной стоимости в реализации
государственного таможенного дела

Статья посвящена исследованию функциональной нагрузки категории «таможенная
стоимость» при реализации государственного таможенного дела Украины. Путем
использования элементов контент-анализа разноплановых научных исследований
установлено, что, кроме классических фискальной и регуляторной, таможенная
стоимость выполняет в процессе реализации государственного таможенного дела еще
ряд других функций. Доказано, что к таким функциям относятся: бюджетотворческая;
патерналистского влияния на внешнеэкономические торговые отношения; имиджевая;
безопасности; велюативная.

Ключевые слова: государственное таможенное дело; таможенная стоимость; органы
государственной власти, которые реализуют государственное таможенное дело;
функции; функции таможенной стоимости.

Moldovan E., Konovalov Yu. Functions of Customs Value in realization of State Customs
Affair of Ukraine

The article is devoted to the researching of functional impact of category of “Customs Value”
on the process of realization of State Customs Affair of Ukraine. There is improved that the

http://zakon2.rada.gov.ua/
www.irbis-nbuv.gov.ua/
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Customs Value is one of the most important categories of Customs Affair. It is a base for the
accounting of Customs Taxies and Payments. Besides Customs Value is a very important element
of Customs Control and Customs Procedures. Eventually Customs Value is used for the purposes
of Customs Statistic, export and import activities etc.

It is recognized that the Customs Value executes also other, than classical fiscal and regulatory,
functions. There are improved that the bar of additional functions includes such functions as:
creating of budget; paternal influence on international trade relationship; creating of image;
protectoral; evaluating.

The function of creating of budget means that the customs payments to the state budget are
the biggest part of all budget payments. Paternal influence on international trade relationship
forecasts that national traders are included into international trade relationship by the help of
Customs Value because it is a base for customs taxis. The creating of image function’s essence
considers such statement: too high Customs Value creates negative image of the state on the
international market, and normal Customs Value creates positive image of the state on the
international market. Protectoral function means that the Customs Value is an issue of Customs
Safe. Evaluating function supposes that the Customs Value which is counted according to the
law is a mark of State Customs Bodies efficiency.

Key words: State Customs Affair, Customs Value, State Customs Bodies, functions, functions
of Customs Value.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ
ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ

ГРОМАДЯН МИТНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ

DESCRIPTION OF METHODS
OF INFORMINGAND COUNSELING CITIZENS

BY CUSTOMSADMINISTRATION
Постановка проблеми. Забезпечення в установленому порядку громадян інформацією з

митних питань є однією з найважливіших функцій митних адміністрацій – відповідно до
стандартів Кіотської конвенції, зокрема розділу 9 [1] та статей 1, 2 Угоди СОТ про спрощення
процедур торгівлі [2]. Особливо актуальним зазначене питання є на шляху перетворення
ДФС України від фіскального органу до сервісної служби, адже надання якісних інформаційних
послуг дозволить суттєво підвищити якість митних сервісів та наблизить діяльність вітчизняних
митниць до міжнародного рівня. Саме тому, побудова ефективної системи інформаційної
взаємодії митної адміністрації та громадян є досить актуальним і перспективним напрямком
діяльності митних адміністрацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі значна увага приділяється
дослідженню питань, що стосуються побудови системи інформаційної взаємодії між органами
державної влади та громадянами. Зокрема, вивченням зазначеної проблематики займаються:
Халецький А. В. [3], який досліджував систему взаємодії органів виконавчої влади з
громадськими організаціями; Кучабський О. Г., Бажинова О. А. [4], які вивчали механізми
комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації; Олійченко І. М., Дітковська М. Ю.,
Юрченко Ю. Д. [5], що аналізували зв’язки з громадськістю в системі державного управління
як фактор публічності влади та ін. Проте, сьогодні малодослідженим залишається питання що
стосуються інформування митними адміністраціями громадян з питань державної митної
справи.

Метою написання статті є дослідження способів здійснення інформування та
консультування громадян митними адміністраціями з питань державної митної справи.

© Попель С. А., 2017
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Виклад основного матеріалу дослідження. Система інформаційної взаємодії митних
адміністрацій та громадян складається з двох основних елементів, а саме: інформування та
консультування. Розглянемо детальніше кожен з елементів.

Інформування митними адміністраціями громадян – це надання інформації про митні
правила та виконання митних формальностей зацікавленим особам у встановленому законом
порядку.

Ефективність інформування громадян значною мірою залежить від способів та технічних
засобів за допомогою яких воно здійснюється. Варто зауважити, що в різних країнах митні
органи використовуються різні способи передавання інформації, які залежать від стану
інформаційних технологій і засобів зв’язку, обсягів фінансування та рівня розвитку митної
адміністрації.

Усі наявні способи інформування громадян щодо чинних митних правил та порядку
виконання митних формальностей можна розділити на три групи, а саме: усні, письмові та
електронні (рис. 1).

Більш детально охарактеризуємо кожен із виділених способів інформування громадян
митними адміністраціями. Так, до групи електронних засобів комунікацій віднесено: офіційний
WEB-сайт; офіційні сторінки в соціальних мережах; запити надіслані на електронну пошту;
інформаційний термінал (кіоск).

Офіційний WEB-сайт митної адміністрації (або територіальних органів). WEB-сайти
митних адміністрацій є одним із ключових елементів інформаційної взаємодії відомства та
громадян. На офіційних сайтах розміщується інформація що стосується законодавчої бази,
що регламентує діяльність відомства та нормативних актів, які видаються адміністрацією,
інформація про результати діяльності митної адміністрації та її територіальних підрозділів,
інформація про підпорядковані територіальні органи та структури (у тому числі із зазначенням
їх адреси та контактів).

Крім того, в обов’язковому порядку на сайті оприлюднюється інформація про
організаційну структуру, місію, повноваження, основні завдання, напрями діяльності митної
адміністрації тощо.

Досить часто на офіційних WEB-ресурсах митних адміністрацій розміщують різні
електронні сервіси за допомогою яких можна знайти корисну інформацію, а також отримати
відповіді на різні питання.

Соціальні мережі. Останнім часом особливої популярності набуває такий вид комунікацій,
як соціальні мережі. За своєю сутністю соціальна мережа – це WEB-сайт, який поєднує групи
людей із подібними інтересами або сферами діяльності. Зв’язок між користувачами таких
комунікацій здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну
повідомленнями.

Найбільш часто митними адміністраціями використовуються такі соціальні мережі, як:
Twitter, Facebook, Google+, YouTube і Livejournal.

Основними перевагами такого виду комунікацій із громадськістю є:
– можливість важливих подій із «перших вуст» і експертів не залежно від дня тижня та часу

доби;
– можливість оперативно прокоментувати ту чи іншу новини;
– можливість поставити питання й оперативно отримати відповідь від фахівця.
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Електронна пошта Також у громадян є можливість отримувати необхідну інформацію з
питань державної митної справи через електронну пошту, шляхом подання електронних
запитів на отримання інформації. Крім того, митні адміністрації, за допомогою електронної
пошти можуть здійснювати розсилку важливої інформації, наприклад: роз’яснення щодо
змін до законодавства, інформацію про правила перетину митного кордону, про особливості
перевезення окремих видів товарів тощо.

Ще одним сервісом електронної пошти, який досить часто використовують митні
адміністрації для інформування громадян, є автовідповідач. Він дозволяє автоматично
розсилати необхідну інформацію у відповідь на запит громадян.

Отже, електронна пошта є оперативним засобом поширення інформації, головною
перевагою якого є швидкість і низька вартість передавання. Поряд із цим, електронна пошта
має й недоліки, одним із найзначніших є те, що вона не забезпечується можливість фізичного
спілкування між громадянами та представниками митного органу.

Інформаційний термінал (кіоск). Це інноваційний засіб інформування громадян, який
призначений для надання довідкової інформації щодо актуальних питань митної справи.
Основними перевагами інформаційних терміналів у порівнянні з іншими способами
інформування є [3]: простота і практичність використання; можливість представляти достовірну
інформацію в доступній, наочній формі, в тому числі на іноземних мовах; зменшення ступеня
участі митного інспектора в повсякденному консультуванні фізичних осіб з питань
проходження митного контролю, а тому зниження трудомісткості виконуваних ним операцій;
наявність додаткових сервісів: валютного калькулятора, швидкого доступу до нормативно-
правовим актам; низьку вартість обслуговування інформаційної системи.

Інформаційні термінали можуть бути двох видів: віртуальний інформаційний термінал та
автоматизований апаратний комплекс (розміщений у місцях розташування митних органів).

Віртуальні інформаційні термінали розміщується на WEB-сайтах митної адміністрації або
її територіальних органів. Користувачі інтернету можуть отримати детальну інформацію про
проходження митного контролю, у тому числі з використанням системи зеленого й червоного
коридорів, дізнатися норми і правила провезення звичайних і специфічних товарів (ліків,
культурних цінностей, тварин і рослин, зброї тощо). Крім того, у віртуальному інформаційному
терміналі можна знайти адреси й телефони митних органів регіону, відомості про порядок
оскарження рішень, дій (бездіяльності) митників, про кримінальну та адміністративну
відповідальність за порушення митного законодавства, посилання на інші сайти митних
органів [4].

Автоматизовані апаратні комплекс зазвичай розміщуються в місцях розташування митних
органів. Зазначені інформаційні термінали оснащені дисплеєм із сенсорним екраном, і
призначені для надання довідкової інформації. Його основні функції – ознайомлення з
нормативно-правовими актами митного та іншого законодавства, правилами переміщення
осіб і товарів через митний кордон, типовими документами і бланками, надання інформації
про графік роботи митного органу [5].

В епоху стрімкого розвитку комп’ютерних комунікацій усі електронні способи
інформування громадян, у тому числі з питань державної митної справи, мають пріоритет
перед іншими, поряд із цим, варто зазначити й певні недоліки, даного способу комунікацій,
зокрема необхідна наявність: відповідних технічних засобів; доступу до мережі інтернет; певних
знань та умінь роботи з засобами комунікацій у користувачів.
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До групи письмових способів інформування віднесено такі: запит на отримання публічної
інформації, інформаційні довідки в місцях розташування митних органів, листівки, буклети,
брошури, довідники, роздаткові друковані видання.

Запит на отримання публічної інформації. Усі громадяни, які мають необхідність отримати
роз’яснення з питань, що стосуються митної справи, мають можливість зробити запит на
отримання публічної інформації. Зазвичай на офіційних WEB-сторінках митних адміністрацій
можна знайти форму для подання запиту на отримання публічної інформації. Обов’язковими
реквізитами, які необхідно заповнити у формі запиту є: ім’я (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено
запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату.

Варто зазначити, що досить часто, крім письмового запиту на отримання публічної
інформації митні адміністрації передбачають можливість подання його в електронному вигляді
(на електронну пошту).

Інформаційні довідки, що розміщуються для загального ознайомлення в місцях
розташування митних органів (плакати, постери, листівки, бюлетені, методичні
матеріали, брошури, стенди, демопанелі, інформаційні бюлетені тощо). Інформаційні
довідки щодо основних положень законодавства з питань державної митної справи, у тому
числі щодо пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон,
розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів. Довідки
друкуються державними мовами, відповідними мовами суміжних країн, а також іншими
іноземними мовами, які є мовами міжнародного спілкування. Зазвичай вони розміщуються
в приміщеннях громадських приймалень митних органів на помітному й доступному для
громадян місці

Найбільшим недоліком даного способу інформування громадян є те, що досить часто
інформаційні матеріали, які розміщуються в місцях розташування митних органів для
загального ознайомлення, не своєчасно оновлюються, не систематизовано для окремих груп
користувачів інформації, а тому можуть містити застарілу, неточну інформацію або бути
незрозумілою й неповною.

Листівки, буклети, прес-релізи, брошури, довідники, роздаткові друковані видання. Ці
засоби є ще одним ефективним способом інформування громадян про митні правила та
митні процедури. Зазвичай, такі засоби інформування можуть розповсюджуватися під час
проведення митною адміністрацією офіційних заходів, у місцях розташування митних органів,
а також у місцях розташування інших органів державної влади чи установ, які причетні до
питань державної митної справи.

Однією із переваг, що робить письмові способи інформування пріоритетними перед
іншими є їхня відносна дешевизна, доступність та наочність.

До групи усних способів інформування громадськості віднесено офіційні заходи, «гаряча
лінія» та контакт центри.

Офіційні заходи (зустрічі з представниками бізнесу та громадськості). До офіційних
заходів, які проводяться митними адміністрації для покращення інформаційної взаємодії із
громадянами варто віднести:

– прес-конференції, брифінги та інші офіційних заходи за участі представників ЗМІ з
актуальних питань податкової та митної політики та діяльності митного органу;
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– засідання Громадської ради;
– зустрічі з представниками бізнесу та громадськості;
– громадські консультації («круглі» столи, форуми, конференції (в тому числі Інтернет-

конференції)).
Основною перевагою даного способу комунікацій є те, що під час проведення митними

адміністраціями таких заходів представники громадськості мають можливість особисто
поспілкуватися з фахівцями з митної справи та отримати відповіді на питання що їх цікавлять.

«Гаряча лінія» (Call center), консультаційні та контакт центри. Досить дієвий механізм,
який покликаний налагодити взаємодію між митною адміністрацією та громадянами, що
дозволяє оперативно розв’язувати проблемні питання.

До основних завдань консультаційних та контакт центрів відносять:
– прийом і обробка запитів, що надходять;
– оперативне реагування на зміни в системі запитів;
– створення, зберігання і зміни баз даних клієнтів, що зверталися за інформацією;
– ведення статистики звернень;
– маршрутизація запитів за їхньою специфікою;
– покращення взаємодії між підрозділами митної адміністрації;
– постійне підвищення якості наданих послуг;
– зменшення кількості неопрацьованих запитів.
Одним із найважливіших питань функціонування таких центрів є набір та професійний

розвиток персоналу. Зазвичай у таких структурах працюють фахівці з митної справи, які
добре обізнані в питаннях, що стосуються особливостей здійснення державної митної справи.

Звернення приймаються й надаються відповіді працівниками контактного центру за
допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку.

Варто окремо виділити такий елемент системи інформаційної взаємодії, як засоби масової
інформації (ЗМІ), який не можливо класифікувати в одну із груп, а тому пропонується
розглядати окремо.

Варто зазначити, що в Україні, відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації», ЗМІ. мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Крім того, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації повну
інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до
неї [6].

Серед різновидів ЗМІ виділяють два основні: друковані (офіційні друковані видання) та
електронні (офіційні радіоканали та телеканали митних адміністрацій).

Досить часто у власності митної адміністрації можуть перебувати окремі засоби масової
інформації (найчастіше, такими виступають офіційні друковані видання). Наприклад, ДФС
України є власником інформаційно-аналітичного журналу «Вісник. Право знати все про
податки і збори», офіційним виданням Федеральної митної служби Російської Федерації є
журнал «Митниця», фаховим виданням з питань митної справи в Республіці Білорусь є видання
«Митний вісник». Про те, здебільшого матеріал, який передається за допомогою ЗМІ, має
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вигляд невеликих інформаційних повідомлень у вигляді аудіо- і відеороликів та матеріалів
розміщених у друкованих виданнях.

Основними перевагами ЗМІ перед іншими каналами інформування є оперативність
подання інформації, широкий охват населення. Загалом інформування громадян за
допомогою ЗМІ є корисним, дієвим і зручним знаряддям привернення загальної уваги
громадськості.

Поряд із різними способами інформуванням ще одним елементом інформаційної
взаємодії між громадянами та митницями є консультування. Основною відмінністю
консультування від інформування є те, що інформування здійснюється із загальних питань
державної митної справи, а консультування це надання інформації з питань практичного
застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи.

За формою консультації можуть проводитися (за бажанням заінтересованої особи): в
усній формі; у письмовій формі; в електронній формі. Консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно особою, якій надано таку консультацію.

Підставою для здійснення консультування з питань митної справи та інших питань, які
входять у компетенцію митних адміністрацій є запит від особи про необхідність отримати
консультацію у відповідну структуру митного органу.

Зазвичай, консультування здійснюється посадовою особою яка має вищу юридичну або
й іншу вищу професійну освіту, яке необхідне для здійснення покладених на неї обов’язків
щодо консультування громадян. Консультації надаються митницями за місцем розташування
підприємств (за місцем проживання або тимчасового перебування громадян) або
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, у строк, що не перевищує 30 календарних днів, наступних за днем
отримання відповідного звернення [7].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, охарактеризувавши основні способи
інформування та консультування громадян митними адміністраціями з питань державної
митної справи, можна зробити висновок, що попри їх різноманітність досить часто виникають
ситуації, коли користувачі не мають змоги знайти інформацію, яка їх цікавить. Такі ситуації
спричинені наступними обставинами:

– інформація, яка розповсюджується загальноприйнятими способами інформування
населення несвоєчасно оновлюється, а тому може містити неточності або неповні відомості;

– деякі способи інформування вимагають від громадян наявності певних технічних засобів
та вмінь користуватися ними;

– працівники митних адміністрацій, які здійснюють інформування чи консультування
громадян із питань державної митної справи, незавжди володіють необхідною кваліфікацією
та знаннями;

– тривалий час очікування відповіді на письмові запити громадян.
Таким чином, детальне вивчення проблематики та виявлення напрямків удосконалення

інформаційного забезпечення громадян щодо пропуску товарів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України є перспективних напрямком діяльності органів
доходів і зборів.
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Попель С. А. Характеристика способів інформування та консультування громадян
митними адміністраціями

У статті визначено, що в умовах перетворення ДФС України від фіскального органу до
сервісної служби особливо актуальним є питання побудови ефективної системи
інформаційної взаємодії митних адміністрацій та громадян. Зазначено, що досліджувана
система складається з двох основних елементів, а саме: інформування та консультування.
Проведено дослідження основних способів інформування та консультування громадян щодо
чинних митних правил та порядку виконання митних формальностей.

Ключові слова: митна адміністрація, громадяни, інформування, консультування,
система інформаційної взаємодії

Попель С. А. Характеристика способов информирования и консультирования граждан
таможенными администрациями

В статье определено, что в условиях преобразования ДФС Украины от фискального
органа в сервисную службу особенно актуальным является вопрос построения
эффективной системы информационного взаимодействия таможенных администраций
и граждан. Отмечено, что исследуемая система состоит из двух основных элементов, а
именно: информирование и консультирование. Проведено исследование основных способов
информирования и консультирования граждан о действующих таможенных правил и
порядка выполнения таможенных формальностей.

Ключевые слова: таможенная администрация, граждане, информирование,
консультирование, система информационного взаимодействия
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Popel S. Description of methods of informing and counseling citizens by customs
administration

The article stipulates that in a DFS transformation of Ukraine from the fiscal authority
customer service is a significant issue an effective system of information exchange customs
administrations and citizens. Indicated that the studied system consists of two main elements,
namely information and counseling.. A study of the main ways of informing and consulting
citizens about current customs rules and procedure of customs formalities, including: oral (official,
«hotline», contact centers); writing (request for public information, information sheet in the
locations of customs authorities, leaflets, booklets, brochures, manuals, conference publications);
Electronic (official WEB-site, official pages on social networks, requests sent by e-mail, data
terminal). The main advantages and disadvantages studied ways to inform citizens on the state
customs.

The study revealed a number of negative circumstances that significantly affect the efficiency
of information to citizens on the state customs, namely information that extends generally means
renewed public awareness of time and may contain inaccuracies or incomplete information;
Some ways to inform citizens require the presence of certain techniques and skills to use them;
Customs Administration employees who perform consulting or informing the citizens of the state
on customs, not always possess the necessary skills and knowledge; a long time to respond to
written requests of citizens.

Key words: customs administration, citizens information, consultation, information exchange
system.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ
ПОСТМИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

FORMATION OFTHE POST-CUSTOMSAUDIT
STANDARDS SYSTEM IN UKRAINE

Постановка проблеми. Пост-митний аудит, як відносно новий вид контролю, як для України,
так і у світовій практиці, є потужним інструментом сприяння розвитку міжнародної торгівлі
за рахунок спрощення та зменшення кількості контрольних і формальних митних процедур,
що здійснюються митними органами під час переміщення товарів через кордон. Тому держава
має бути зацікавлена у створенні збалансованої та ефективної системи контролю після випуску
товарів у вільний обіг.

Інститут пост-митного аудиту в Україні перебуває настадії становлення і потребує, крім
інституційного наповнення, подальшого вдосконалення управлінської складової та стандартів
якості пост-митного аудиту. Отже, має існувати система стандартів пост-митного аудиту, яка
встановлювала б основні критерії та вимоги до його організації та проведення, які повинні
братися до уваги при розробленні нових та внесенні змін до чинних правових та нормативних
документів відповідного спрямування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку системи митного аудиту та
пост митного аудиту в Україні активно досліджуються такими науковцями, як І. Бережнюк,
О. Вакульчак, Т. Єдинак, Ю. Медвідь, П. Пашко, О. Соколовська, М. Харкавий та ін. Як правило,
сфера їх інтересів – це інституційно-організаційні питання загального характеру [5; 6; 9; 12;
13], методологічні та прикладні аспекти здійснення пост-митного аудиту [7; 11; 13], зарубіжний
досвід з окресленої тематикита його імплементація в Україні [8; 10]. Однак питання
стандартизації пост-митного аудиту в їх роботах має узагальнювальний характер [10] і потребує
більш ретельного вивчення.

Метою статті є розроблення орієнтирів та рекомендацій щодо створення,із урахуванням
міжнародних стандартів та наявного досвіду аудиторської діяльності в інших сферах, вітчизняної
системи стандартів пост-митного аудиту, які мають визначати його нормативне забезпечення
та вимоги до його здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення високої якості аудиту необхіднеяк
для незалежного, так і внутрішнього й державного виду аудиту не лише в Україні, а й
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закордоном. Держава в особі ДФС України має бути впевнена, що інформація, яка міститься
в зазначених суб’єктами ЗЕД документах при митному оформленні, є достовірною.

Важливим інструментом у цьому, за умови спрощення митних формальностей, виступає
пост-митний аудит. Для досягнення належної якості аудиту насамперед потрібно забезпечити
таке:

– дотримання аудиторами відповідних етичних цінностей, принципу незалежності,
наявність у них необхідного відповідного кваліфікаційного рівня, навичок та досвіду, достатність
часу для виконання ними перевірок;

– застосування ретельного аудиту та процедури контролю якості, що відповідають вимогам
законів, методик, нормативних актів та застосовуваних стандартів, надання змістовних і
своєчасних звітів, забезпечення взаємодії між зацікавленими сторонами.

Аудиторська діяльність, як правило, детально регламентується в стандартах аудиту за
зразком міжнародних стандартів [1] та в національних стандартах державного
контролювідповідно до міжнародних правил, визначених Міжнародною організацією вищих
органів фінансового контролю (INTOSAI). Проте у питаннях стандартизації діяльності зі
здійснення податкового та митного аудиту за діяльністю суб’єктів господарювання з боку
держави спостерігаються суттєві прогалини. Про окремі аспекти застосування принципів і
стандартів контрольної діяльності органів доходів і зборів йдеться в І та ІІ розділах Податкового
кодексу України, ХІ розділі Митного кодексу України, ряді нормативних документів щодо
організації та проведення податкових перевірок, внутрішніх листах ДФС України. Водночас
такий стан не забезпечує цілісного підходу до забезпечення якості контролю, зокрема і пост-
митного аудиту.

Так, за результатами аналізу змісту чинних нормативно-правових актів щодо здійснення
податкового та митного аудиту в Україні, не виявлено документів, що прямо або
опосередковано встановлюють вимоги та стандарти до організації та проведення пост-митного
аудиту. Здебільшого наявна нормативно-правова база визначає порядок взаємодії при
проведенні та реалізації матеріалів перевірок, вимоги до формування результатів та
оформлення актів перевірок з питань митної справи (див. табл. 1).

Ефективність системи пост-митного аудиту в Україні не буде достатньою без належного
врахування як міжнародних вимог пост-митного аудиту, так і основних стандартів аудиту та
державного контролю при визначенні організаційних засад пост-митного аудиту, розробленні
документів нормативного характеру, методичних рекомендацій щодо здійсненнята
забезпечення якості документальних перевірок з питань дотримання митного законодавства
тощо.

Оскільки державний митний і податковий контроль є складовими системи державного
фінансового контролю, то під час формування системи стандартів пост-митного аудиту
потрібно керуватися системою стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового
контролю (INTOSAI), розроблених на основі Лімської та Токійської декларацій, документів,
ухвалених на конгресах INTOSAI, а також доповіді групи експертів ООН з питань
бухгалтерського обліку в державному секторі та контролю державних фінансів у країнах, що
розвиваються. Стандарти INTOSAI з аудиту поділяються на чотири категорії:

1) базові принципи (встановлюють вимоги до органу, що здійснює контроль, та до
державних аудиторів, передбачають незалежність, компетенцію, сумлінність тощо; містять
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прогнози, передумови, логічні принципи та умови, що лежать в основі розроблення стандартів
перевірки);

2) загальні стандарти (визначають питання незалежності, компетенції, сумлінності, відбору
і навчання, підвищення кваліфікації персоналу, підготовки інструкцій, підтримки кваліфікації
та досвіду);

3) стандарти виконання аудиту (розкривають питання планування, нагляду, внутрішнього
контролю, відповідності законодавству та нормативно-правовим актам, аудиторських доказів/
фактів, аналітичних процедур);

4) стандарти звітування (визначають правила складання звіту, повноту, завершеність,
відповідність тематиці, своєчасність тощо) [4, с. 64].

Таблиця 1
Нормативна база пост-митного аудиту в Україні

Нормативно-
правовий акт Сфера регулювання

Митний кодекс Підстави та порядок проведення документальних перевірок, права й
обов’язки посадових осіб контролюючого органу, а також посадових

осіб підприємств під час проведення документальних перевірок
Податковий

кодекс
Порядок проведення перевірок за окремими видами зобов’язань,

оскарження податкових повідомлень-рішень
ПОСТАНОВИ КМУ

від 21.05.2012
№ 446

Порядок включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до
ціни, фактично сплаченої або такої, що підлягає сплаті за оцінювані

товари, при визначенні їх митної вартості

від 21.05.2012
№ 429

Порядок проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і
продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини

та матеріалів
НАКАЗИ МФУ

від 20.08.2015
№ 727

Порядок формування результатів документальних перевірок
дотримання законодавства України з питань митної справи

від 25.11.2015
№ 1088

Порядок проведення зустрічних звірок під час здійснення
документальних виїзних перевірок з питань митної справи

від 04.08.2016
№ 723

Порядок формування плану-графіка проведення документальних
планових перевірок платників податків

від 02.12.2016
№ 1058

Порядок взаємодії структурних підрозділів під час проведення
досліджень (аналізів, експертиз)

НАКАЗИ ДФС (МІНДОХОДІВ, ДЕРЖМИТСЛУЖБИ)
від 11.05.2006

№ 370
Порядок підготовки та направлення податкових повідомлень-рішень,

прийнятих за результатами перевірок
від 22.09.2016

№ 792
Порядок проведення документальних перевірок дотримання вимог

законодавства України з питань митної справи

від 12.10.2016
№ 856

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами
органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів

документальних перевірок з питань митної справи
від 16.01.2017

№ 23
Методичні рекомендації щодо оформлення актів документальних

перевірок з питань митної справи
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Варто відзначити спільний підхід до формування стандартів незалежного аудиту та
діяльності вищих органів державного фінансового контролю, який полягає у виокремленні
загальних стандартів організації та стандартів проведення аудиту.

На нашу думку, питання валідності механізмів державного аудиту господарської діяльності
економічних агентів у податковій та митній сфері полягає саме у відсутності в законодавчих та
нормативних документах окресленої системи відповідних стандартів організації та здійснення
аудиту/документальних перевірок. Тому на цьому етапі дослідження доцільним буде
визначення орієнтовної структури стандартів пост-митного аудиту та перелік основних
орієнтирів для їх формування на основі чинних стандартів аудиту, державного контролю та
міжнародних вимог пост-митного аудиту і за схожим принципом (див. табл. 2).

Перевагою запропонованої моделі зі стандартизації пост-митного аудиту є можливість
поступового розроблення та впровадження стандартів. При цьому прототипами таких
стандартів можуть слугувати визначені в табл. 2 орієнтири, що мають враховуватися при
розробленні нормативних та методичних документів, а у міру розвитку системи пост-митного
аудиту – виділятися в окремі форми, що доповнюють та розкривають зміст наявних методичних
рекомендацій з проведення пост-митного аудиту.

Варто звернути увагу на питанняуправління ускладі загальних стандартів.
Зокрема,потрібно стандартизувати контроль за проведенням пост-митного аудиту. Наприклад,
Аудиторська палата України, крім упровадження стандартів здійснення незалежної
аудиторської діяльності, контролює дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог
Закону про аудиторську діяльність, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів [2; 3].

У Лімській деклараціїтак само йдеться про існування незалежної системи внутрішнього
управління і контролю державного аудиту, що дозволяє максимально зменшити ризик помилок
і порушень. Відповідно мають існувати вимоги і принципи побудови таких систем, що можуть
також реалізовуватися у вигляді стандартів управління аудитому складі загальних
стандартів.У випадку пост-митного аудиту це контрольякості здійснення аудиту, у т.ч. згідно
затвердженими стандартами та дотримання вимог нормативних документів, що регламентують
порядок його проведення.

Одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку пост-митного аудиту є впровадження
пакетастандартів якості його проведення (див. табл. 2) [10]. Водночас їх розроблення є тривалим
процесом, що потребує додаткових досліджень, залучення відповідних фахівців. Тому на цьому
етапі становлення пост-митного аудиту в Україні доцільносформувати базовий стандарт якості
аудиту, що містив би основи проведення перевірок та має діяв в умовах відсутності
чітковизначених стандартів якості, до їх розроблення та впровадження.

Крімбазового стандарту як основи для визначення якості пост-митного аудиту,варто
розробити і використовувати методичні рекомендації зі здійснення пост-митного аудиту,
перевірки окремих видів операцій/видів діяльності, опитувальників для визначення питань і
процедур проведення пост-митного аудиту.

Наявність методичних рекомендацій за етапами здійснення пост-митного аудиту та
стандартів якості щодо його проведення є передумовами керування процесом та забезпечення
контролю якості пост-митного аудиту. При цьому важливо забезпечити документування
основних аспектів процесу здійснення аудиту як важливого чинника ефективного управління
аудитом та наступного контролю його якості.
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Таблиця 2
Структура стандартів пост-митного аудиту та орієнтирів для їх формування

Джерело: авторська розробка.

Висновки і пропозиції. Незважаючи на те, що проблематика недостатності розвитку
державного аудиту на сьогодні є актуальною для податкової та митної сфери, саме пост-
митний аудит більше потребує стандартизації через незначний проміжок часу його існування
в Україні та потребу у дотриманні міжнародних стандартів.

За результатами цього дослідження основі стандартів незалежного аудиту та державного
фінансового контролю, з урахуванням міжнародних вимог та рекомендацій, запропонована
структура системи національних стандартів пост-митного аудиту та визначені орієнтири для

Група і назва стандартів Зміст стандарту
Основи для розробки стандарту або чинні

аналоги стандарту в інших (суміжних)
сферах

Основні принципи Встановлюють вимоги до органу, що
здійснює контроль, та до державних
аудиторів, передбачають незалежність,
компетенцію, сумлінність тощо

Міжнародні стандарти пост-митного аудиту,
стандарти державного аудиту INTOSAI

Правова сфера Blueprint 14 Post-clearance control and audit,
WCOGuidelinesforPost-ClearanceAudit

Організаційна структура Blueprint 14 Post-clearance control and audit,
WCOGuidelinesforPost-ClearanceAudit

Обмін інформацією та взаємна
адміністративна допомога

Стандарт 6.7 Кіотської конвенції

Міжнародні
вимоги

Відбір і навчання, підвищення кваліфікації
персоналу, підготовка інструкцій

Blueprint 14 Post-clearance control and audit,
WCO GuidelinesforPost-ClearanceAudit,
Кодекс професійної етики працівника
податкової служби

Стандарти управління
Планування аудиту
та управління
ризиками

Засади планування заходів аудиту,
формування пріоритетів контрольної
діяльності, загальні вимоги і принципи до
управління ризиками аудиту, контролю
ефективності та якості аудиту

ISO 19011, WCO Guidelines for Post-Clearance
AuditЗа

га
ль

ні
 с

та
нд

ар
ти

Нагляд за
проведенням аудиту

Визначає засади нагляду для забезпечення
ефективності аудиту

Стандарти державного аудиту, Міжнародні
стандарти аудиту (далі – МСА) 220,
WCOGuidelinesforPost-ClearanceAudit

Базовий стандарт
якості

Логічні принципи та умови, що становлять
основу розробки стандартів перевірки,
дозволяють складати висновки в умовах браку
чітко визначених стандартів

Міжнародні стандарти пост-митного аудиту,
стандарти державного аудиту INTOSAI,
WCOGuidelinesforPost-ClearanceAudit

Стандарти виконання
Аналіз і оцінювання
системи внут-
рішнього управління
і контролю

Визначає які питання та як глибоко потрібно
їх досліджувати

Стандарти державного аудиту, WCO
Guidelines for Post-Clearance Audit

Поводження з
ризиками

Визначають питання ідентифікації, оцінки
ризиків, врахування їх суттєвості, дії аудитора
у відповідь на оцінені ризики

Міжнародні стандарти аудиту (далі – МСА)
№№ 300-450, WCO Guidelines for Post-
Clearance Audit

Дотримання законів і
нормативних актів

Застосування заходів і процедур, які
дозволяють виявляти помилки і порушення
чинного законодавства

Стандарти державного аудиту, МСА 250

Аудиторські докази Визначає джерела аудиторських доказів,
прийоми і способи їх одержання

МСА №№500-580

Стандарти звітування

С
та

нд
ар

ти
 я

ко
ст

і

Правила складання
звіту

Керівні принципи й вимоги до складання та
оформлення звіту, Повідомлення,
інформування щодо основних питань

МСА №№700-720, WCO Guidelines for Post-
Clearance Audit
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їх формування. У системі стандартів виділено такі групи: загальні вимоги, організаційні
стандарти та стандарти якості. Застосування даних стандартів і орієнтирів відповідно при
розробці законодавчих і нормативних актів, організації та здійсненні пост-митного аудиту, на
наше переконання, дозволить забезпечити належний рівень його якості та ефективності.
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У статті обґрунтованопотребу у створенні системи стандартів пост-митного
аудиту, яка за зразком стандартів незалежного аудиту та стандартів вищих органів
державного фінансового контролю має підвищити якість та ефективність заходів
контролю, застосовуваних до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
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стандарт якості.

Проскура К. П., Брехов С. С. Формированиесистемыстандартовпост-таможенного аудита
в Украине

В статье обосновывается необходимость создания системы стандартов пост-
таможенного аудита, которая по образцу стандартов независимого аудита и
стандартов органов государственного финансового контроля должна повысить качество
и эффективность мер контроля, применяемыхк субъектам внешнеэкономической
деятельности.

Ключевые слова: таможенный контроль, пост-таможенный аудит, стандарт аудита,
базовый стандарт качества.

Proskura K., Brekhov S. Formation of the Post-Customs Audit Standards System in Ukraine
The article deals with and justifies the necessity of creation the system of standards of post-

customs audit, which similarly to the standards of independent audit and standards of supreme
bodies of financial control has to increase quality and effectiveness measures of control that
apply to foreign economic entities.

Key words: customs control, post-release audit, post-customs audit, audit standards, basic
standard of quality.
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ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ
ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ

МИТНОЇ СПРАВИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ
ЕКОНОМІЧНОМУ СОЮЗІ

INFORMINGANDADVISING CITIZENS
ON ISSUES OF PUBLIC CUSTOMS IN THE

EURASIAN ECONOMIC UNION
Постановка проблеми. В сучасному інформаційному суспільстві ускладнилося

інформаційно-технологічне середовище здійснення державного управління. Воно вимагає
відповідного супроводу: інформаційних відносин і застосування відповідних інформаційно-
технологічних засобів. В громадянському суспільстві також зростає роль інформації держави
в системі соціального управління. Здійснюючи правомочності власника інформації в межах
повноважень, орган виконавчої влади як суб’єкт інформаційних правових відносин забезпечує
її використання громадянами і суспільством. Взаємодія суб’єктів державного управління та
недержавних суб’єктів соціального управління здійснюється шляхом поширення інформації.
Поширення окремих категорій інформації здійснюється на основі міжнародних актів,
наприклад, що входять до митного законодавства Євразійського економічного союзу.
Громадянам досить складно орієнтуватися у великому обсязі нормативної інформації з митних
питань, яка й інтенсивно змінюється. У цій ситуації виправданою і необхідною виглядає
передбачене митним законодавствам можливість інформування та консультування з питань,
що входять до компетенції митних органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до Митного кодексу Євразійського
економічного союзу (далі – МК ЄврАзЕС) однією зі складових митної справи є порядок
переміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон
Євразійського економічного союзу і здійснення митних операцій, пов’язаних з їх випуском.
Також ст. 3 Митного кодексу Євразійського економічного союзу передбачено, що
інформування про міжнародні договори і акти в сфері митного регулювання здійснюється
Комісією Євразійського економічного союзу та митними органами шляхом розміщення їх
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відповідно на офіційному сайті Союзу і офіційних сайтах митних органів в мережі Інтернет, а
також шляхом доведення інформації про них до загального відома за допомогою телебачення
і радіо, використання інформаційних технологій , а також іншими загальнодоступними
способами поширення інформації.

Значний внесок у вивчення теоретичних, методологічних проблем і вирішення практичних
завдань митного регулювання переміщення товарів фізичними особами внесли такі російські
вчені і практики: Андрєєв О. А. [1], Беляков Р. А. [2], Гармонніков С. М. [4], Гладких А. Г. [5],
Єршов О. Д. [6–7], Скудалова Т. В. [8], Таранов О. В. [9], Цивінський Р. В. [10] тощо. Питання
інформування фізичних осіб про правила переміщення товарів через митний кордон Союзу
були вивчені С. М. Гамідуллаєвим [3].

Слід зазначити, що, незважаючи на очевидну цінність зазначених робіт, в них не відображено
комплексного розгляду актуальних питань інформування щодо митного регулювання
переміщення товарів фізичними особами.

Постановка завдання. На сьогодні, коли митне законодавство в країнах Євразійського
економічного союзу вийшло за рамки національного, ускладнилося і динамічно оновлюється,
проблема своєчасного вивчення митних правил та порядку здійснення митних формальностей
є особливо актуальною. Метою дослідження є вивчення досвіду інформування громадян
про митні правила та порядок здійснення митних формальностей в країнах, що входять до
Євразійського економічного союзу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Євразійський економічний союз, починаючи
з 1 січня 2015 року, замінив собою Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), Митний
союз і Єдиний економічний простір. Спочатку учасниками договору були три держави: Росія,
Білорусь і Казахстан, які підписали базовий договір про ЄАЕС в травні 2014 року. Пізніше до
них приєдналися Вірменія і Киргизстан. Отже, враховуючи особливості форми об’єднання
країн, здійснюється національне та наднаціональне митне регулювання. Зокрема, здійснюється
й інформування з митних питань. Відповідно до Рішення Колегії Євразійської економічної
комісії від 16.04.2013 № 83 «Про офіційний сайт Євразійської економічної комісії в мережі
Інтернет» з 19 травня 2013 р введений в дію новий офіційний сайт за адресою http://
www.eurasiancommission.org на якому розміщено інформацію щодо:

– переміщення фізичними особами готівкових коштів і (або) грошових інструментів;
– переміщення фізичними особами товарів для особистого користування.
Варто відзначити, що переміщення товарів для особистого користування конкретизовано

ще в 2010 році в Угоді про порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого
користування через митний кордон митного союзу і здійснення митних операцій, пов’язаних
з їх випуском, розроблена в рамках реалізації положень глави 49 ще Митного кодексу Митного
союзу. Віднесення товарів до товарів для особистого користування здійснюється митним
органом із застосуванням системи управління ризиками виходячи з: заяви фізичної особи
про переміщувані товари (в усній або письмовій формі з використанням пасажирської митної
декларації) в випадках, встановлених Угодою; характер і кількість товарів; частоти перетину
фізичної особи та (або) переміщення ним товарів через митний кордон. Так, у цьому
нормативному документі встановлено:

– перелік товарів, що не відносяться до товарів для особистого користування;
– перелік товарів для особистого користування, заборонених або обмежених до ввезення

на митну територію союзу і (або) вивезення з цієї території;

www.eurasiancommission.org
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– товари для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, зі
звільненням від сплати митних платежів;

– перелік товарів у вжитку для особистого користування, які тимчасово ввозяться на
митну територію союзу іноземними фізичними особами, із звільненням від сплати митних
платежів;

– товари для особистого користування, що переміщуються через митний кордон, зі сплатою
митних зборів, податків;

– порядок визначення моменту випуску і об’єму двигуна авто-, мото-транспортних засобів.
З метою уніфікації також було розроблено Порядок заповнення пасажирської митної

декларації затверджено Рішенням Комісії Митного союзу від 18.07.2010 № 287, що значно
спрощує переміщення товарів громадянами. Зокрема в Російській Федерації в електронному
кабінеті на сайті ФМС Росії можна громадянам подати попередню декларацію в електронному
вигляді.

Правова національна основа інформування та консультування громадян у сфері митної
справи закладена в главі 4 Федерального закону від 27.11.2010 № 311-ФЗ «Про митне
регулювання в Російській Федерації» (далі – Закон про митне регулювання). Ст. 51 Закону про
митне регулювання розширює предмет інформування. По-перше, на митні органи
покладається обов’язок інформування не лише про акти митного законодавства Євразійського
економічного союзу, а й законодавства Російської Федерації з митної справи і щодо інших
правових актів у сфері митної справи. По-друге, конкретизується характер наданої інформації:

1) щодо чинних актів митного законодавства Євразійського економічного союзу,
законодавства Російської Федерації з митної справи і щодо інших правових актів Російської
Федерації у сфері митної справи;

2) про проекти актів митного законодавства Російської Федерації з митної справи та інших
правових актів у сфері митної справи;

3) про зміни в дані акти, які не набули чинності, за винятком випадків, коли попереднє
повідомлення про підготовлювані акти буде перешкоджати проведенню митного контролю
або сприяти зниженню його ефективності.

При цьому ст. 51 передбачає два способи інформування:
1) опублікування вищевказаних правових актів в офіційних виданнях федерального органу

виконавчої влади, уповноваженого у сфері митної справи;
Офіційними виданнями ФМС Росії є Бюлетень митної інформації «Митні відомості»,

інформаційно-аналітичний огляд «Митниця» та інші друковані видання, визначені ФМС Росії
в якості видань, опублікування в яких вважається офіційним. ФМС Росії публікує свої правові
акти, використовуючи інформаційні технології (Інтернет-сайт ФМС Росії: www.customs.ru).

2) забезпечення доступу до інформації, що включає вільний безкоштовний доступ, в тому
числі з використанням інформаційних технологій, до інформації про чинні акти митного
законодавства Євразійського економічного союзу, законодавства Російської Федерації з митної
справи і щодо інших правових актів Російської Федерації у сфері митної справи, а також
доступ до інформації щодо проектів актів митного законодавства Російської Федерації з митної
справи та інших правових актів у сфері митної справи, а також тих змін даних актів, які ще не
набули чинності.

Інформування та консультування з питань митної справи – одна з державних послуг, які
Федеральна митна служба Російської Федерації надає фізичним і юридичним особам. Так,

www.customs.ru
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лише протягом 2016 року цією послугою скористалися понад 16 тисяч заявників. Ця державна
послуга затребувана, оскільки є потреба отримувати актуальну і достовірну правову
інформацію в сфері митних правовідносин. Розвиток міжнародних інтеграційних процесів,
зміни масштабів, характеру і форм зовнішньоекономічної діяльності особливого значення
набуває якість надання такої адміністративної послуги. У зв’язку з цим ФТС Росії щорічно
проводить анкетування громадян і юридичних осіб. Практично 100 % опитаних, які звернулися
за інформуванням або консультуванням, відзначили, що задоволені якістю надання цієї
адміністративної послуги.

Дана державна послуга включає дві адміністративні процедури: інформування про акти
митного законодавства Євразійського економічного союзу, законодавства Російської Федерації
з митної справи і щодо інших правових актів Російської Федерації у сфері митної справи
(далі – інформування) і консультування з питань митної справи та інших питань, що віднесено
до компетенції митних органів (далі – консультування).

Послугу надають регіональні митні управління та митниці за зверненнями осіб.
Інформування виявляється в письмовому, усному і електронному вигляді, в тому числі через
Єдиний портал державних і муніципальних послуг. Консультування здійснюється лише в
письмовому та усному вигляді.

Варто відзначити, що інформування та консультування є державною послугою, яку надає
Федеральна митна служба Росії та її митні органи. Так, відповідно до Федерального Закону РФ
від 27.07.2010 № 210 державною послугою, що надається федеральним органом виконавчої
влади, при здійсненні окремих державних повноважень, переданих федеральними законами і
законами суб’єктів Російської Федерації (далі – державна послуга), – діяльність щодо реалізації
функцій відповідно федерального органу виконавчої влади при здійсненні окремих державних
повноважень, переданих федеральними законами і законами суб’єктів Російської Федерації,
яка здійснюється за запитами заявників в межах встановлених нормативними правовими
актами Російської Федерації і нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації
повноважень органів, які надають державні послуги. Це визначає принципи та забезпечення,
зокрема й інформування та консультування. Так, ст. 12 цього закону встановлено, що надання
державних послуг здійснюється відповідно до адміністративних регламентів. Адміністративний
регламент це нормативний правовий акт, що встановлює порядок надання державної або
муніципальної послуги і стандарт надання державній або муніципальній послуги. Чітко
встановлені вимоги до змістового наповнення цього документу. Зокрема, адміністративний
регламент містить розділи, що встановлюють:

1) загальні положення;
2) стандарт надання державної послуги;
3) склад, послідовність і терміни виконання адміністративних процедур, вимоги до порядку

їх виконання, в тому числі особливості виконання адміністративних процедур в електронній
формі, а також особливості виконання адміністративних процедур в багатофункціональних
центрах;

4) форми контролю за виконанням адміністративного регламенту;
5) досудовий (позасудовий) порядок оскарження рішень і дій (бездіяльності) органу, який

надає державну послугу, а також посадових осіб, державних службовців.
Порядок розроблення та затвердження адміністративних регламентів виконання державних

функцій, розробки і затвердження адміністративних регламентів надання державних послуг,
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проведення експертизи адміністративних регламентів надання державних послуг затверджені
постановою Уряду Російської Федерації від 16.05.2011 № 373 «Про розроблення та затвердження
адміністративних регламентів виконання державних функцій і адміністративних регламентів
надання державних послуг».

На сьогодні діє Адміністративний регламент Федеральної митної служби Росії з надання
державної послуги з інформування щодо актів митного законодавства Євразійського
економічного союзу, законодавства Російської Федерації з митної справи і щодо інших правових
актів Російської Федерації у сфері митної справи та консультування з питань митної справи та
інших питань, що входять до компетенції митних органів, затверджений наказом Федеральної
митної служби від 09.06.2012 № 1128. Зокрема, ним передбачено:

– усне інформування здійснюється в межах часу, необхідного для пошуку і повідомлення
інформації особі, фіксування результату надання послуги, і не може перевищувати 30 хвилин;

– письмове консультування за запитом особи в можливо короткі терміни, але не пізніше
одного місяця з дня надходження до правового відділу митного органу, що надає державну
послугу.

У разі, якщо підготовка відповіді потребує більше часу, посадова особа, яка надає цю
послугу, пропонує зацікавленій особі призначити інший зручний для нього час для отримання
необхідної інформації.

Інформація про державну послугу надається безпосередньо в приміщеннях митних
органів, які беруть участь у наданні державної послуги, інших митних органах, що здійснюють
митні операції і здійснюють митний контроль товарів і транспортних засобів, з використанням
інформаційних стендів, а також по телефону, електронною поштою, автоінформатора, за
допомогою її розміщення на офіційному сайті ФМС Росії в мережі Інтернет та сайтах інших
митних органів.

Інформаційні стенди обладнуються при вході в приміщення всіх митних органів. На
інформаційних стендах розміщується така обов’язкова інформація:

– графік прийому осіб при наданні адміністративної послуги;
– обідня перерва;
– номери кабінетів, в яких надається державна послуга, прізвища, імена, по батькові та

посади відповідних посадових осіб;
– витяги з правових актів з найбільш актуальні питання;
– вимоги до письмового запиту про надання консультації, зразок запиту про надання

консультації;
– повна поштова адреса митного органу, який надає державну послугу;
– адреса офіційного сайту ФМС Росії в мережі Інтернет і інших митних органів;
– номер автоінформатора, довідковий номер телефону відповідного підрозділу, який надає

державну послугу;
– перелік документів, що подаються одержувачами адміністративної послуги;
– блок-схеми, наочно відображають алгоритм проходження адміністративної процедури;
– перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.
Тексти матеріалів друкуються зручним для читання шрифтом, без виправлень, найбільш

важливі місця виділяються напівжирним шрифтом або підкреслюються.
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Інформування про порядок надання державної послуги по телефону здійснюється двома
способами: за допомогою єдиного довідкового телефону митних органів («гарячої лінії») і
безпосередньо посадовими особами правових підрозділів.

Результатом надання адміністративної послуги є:
– з інформування – отримання особами інформації про правовий акт, а також

задоволеність осіб якістю, своєчасністю надання та повнотою отриманої інформації.
– з консультування – отримання особами точної інформації про застосування правових

актів у сфері митної справи щодо конкретних митних правовідносин, а також задоволеність
осіб якістю, своєчасністю надання та повнотою отриманих консультацій.

Також в Адміністративному регламенті наведено:
– вичерпний перелік документів, необхідних відповідно до нормативних правових актів

для надання адміністративної послуги, які подаються заявником;
– вичерпний перелік підстав для відмови в прийомі документів, необхідних для надання

адміністративної послуги;
– вимоги до приміщень, в яких надається державна послуга, до місця очікування і прийому

заявників, розміщення та оформлення візуальної, текстової та мультимедійної інформації
про порядок надання послуги;

– показники доступності та якості адміністративної послуги, можливості отримання
інформації про хід надання адміністративної послуги такими показниками:

ступінь інформованості заявників про порядок надання адміністративної послуги;
можливість вибору заявником форми звернення за наданням адміністративної послуги

(особисто, за допомогою поштового зв’язку, в формі електронного документообігу з
використанням державної інформаційної системи «Єдиний портал державних і муніципальних
послуг (функцій)»;

своєчасність надання адміністративної послуги відповідно до стандарту її надання, певним
Адміністративним регламентом;

– порядок здійснення поточного контролю за дотриманням і виконанням відповідальними
посадовими особами положень регламенту та інших нормативних правових актів, що
встановлюють вимоги до надання адміністративної послуги, а також прийняттям ними рішень;

– порядок і періодичність здійснення планових та позапланових перевірок повноти та
якості надання адміністративної послуги, в тому числі порядок і форми контролю за повнотою
та якістю надання адміністративної послуги;

– досудове (позасудовий) порядок оскарження дій (бездіяльності) митних органів, що
надають державну послугу, а також їх посадових осіб, якщо таким рішенням, дією
(бездіяльністю) на думку цієї особи, порушені його права.

Назва адміністративної послуги з інформування, вказана в Адміністративному регламенті,
повністю відповідає предмету інформування, визначеному в ст. 51 Закону про митне
регулювання. Однак аналіз змісту Адміністративного регламенту показує, що фактичний
обсяг послуги, регульований Адміністративним регламентом, вужче обсягу інформування,
визначеного законодавцем.

По-перше, згідно з Адміністративним регламентом, надання інформації зводиться лише
до отримання інформації щодо правових актів у сфері митної справи за зверненнями
зацікавлених осіб, тобто до одного з можливих способів забезпечення доступу до інформації.
Інші способи інформування: опублікування, доведення інформації по телебаченню і радіо,
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отримання доступу до інформації, в тому числі з використанням інформаційних технологій
тощо, в ньому не відображені. З урахуванням встановленого законодавцем порядку надання
державних (муніципальних) послуг тільки за запитами осіб регулювання саме даного способу
інформування має певну логіку. Однак з точки зору обсягу інформування, зазначеного в
Законі про митне регулювання, обсяг послуги, врегульований Адміністративним регламентом,
необгрунтовано звужує зміст інформування у сфері митної справи.

По-друге, в Адміністративному регламенті описується порядок отримання інформації
тільки щодо діючих правових актів у сфері митної справи. Порядок отримання інформації
про проекти правових актів, а також тих змін, що не набули чинності відсутня. Згідно п. 12
Адміністративного регламенту забезпечення даного інформування покладено на ФМС Росії.
Однак просте покладання обов’язку без закріплення порядку реалізації функції свідчить про
неповноту регламентації даної послуги.

Задоволенню потреб громадян в інформації у сфері митної справи сприятиме можливість
отримання інформації про митні правила іноземних держав. В умовах активного
міждержавного переміщення громадян, пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності дана
інформація є особливо затребуваною. Незважаючи на це, отримати її вкрай складно. Для
практичної реалізації даної послуги можна скористатися нормою ст. 369–370 МК ЄврАзЕС,
яка закріплює участь митних органів Євразійського економічного союзу в міжнародному
інформаційному обміні з митними органами іноземних держав, міжнародними та іншими
організаціями.

Ст. 359 МК ЄврАзЕС встановлює, що митні органи надають консультації зацікавлених осіб
з питань, що стосуються з питань застосування міжнародних договорів та актів в сфері митного
регулювання та інших питань, що входять до компетенції митних органів, на безоплатній основі.
Більш конкретно предмет консультування визначає п. 66 Адміністративного регламенту: митні
органи надають консультації з конкретним митним правовідносин, що стосуються:

– здійснення митних операцій і проведення митного контролю товарів і транспортних
засобів;

– включення юридичних осіб до реєстрів осіб, які здійснюють діяльність в галузі митної
справи;

– митного транзиту;
– тимчасового зберігання товарів;
– застосування митних процедур;
– порядку митного декларування товарів і транспортних засобів, подання документів при

митному декларуванні товарів і транспортних засобів, випуску товарів;
– переміщення товарів фізичними особами для особистих, сімейних, домашніх і інших, не

пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності потреб;
– переміщення товарів у міжнародних поштових відправленнях;
– переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі;
– інших питань, що входять в компетенцію митних органів.
Слід зазначити, що вперше законодавець особливо виділив такий вид консультування, як

консультування зацікавлених осіб з питань митної вартості товарів (ст. 113 Закону про митне
регулювання). Ст. 113 розміщена в розділі 11 «Митна вартість товарів», але, не дивлячись на те
що зазначена норма є новелою митного законодавства, предмет подібного консультування в
ній не розкривається. Крім констатації даного виду консультування, а також встановлення
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заборони при проведенні зазначених консультацій на здійснення перевірки документів і
прийняття попередніх рішень щодо митної вартості будь-яких інших деталізуюючих положень
стаття не містить. У той же час Адміністративний регламент встановлює заборону на надання
консультацій за зверненнями про підтвердження або про визначення митної вартості.

Отже, предмет консультування з митної вартості потребує конкретизації. Звісно ж, що
введення даного виду консультування також ставить питання про необхідність перегляду
переліку посадових осіб митних органів, уповноважених на надання адміністративної послуги
з консультування. Так, згідно з п. 49 Адміністративного регламенту, дане консультування
здійснює посадова особа правового підрозділу Регіонального митного управління або митниці,
відповідальна за консультування та уповноважена начальником (особою, яка його заміщає)
Регіонального митного управління або митниці. Однак не можна не враховувати, що митна
вартість є одним з найскладніших компонентів митної справи, що вимагають поглиблених
спеціалізованих знань у даній сфері, в силу чого подібне консультування доцільно доручити
посадовим особам підрозділів митних органів, до компетенції яких входять питання митної
вартості.

Структуру Адміністративного регламенту також слід привести у відповідність зі структурою
адміністративного регламенту надання державних і муніципальних послуг, встановленою ст. 12
Федерального закону від 27.07.2010 № 210-ФЗ «Про організацію надання державних та
муніципальних послуг» (далі – Закон № 210-ФЗ). Структура адміністративного регламенту
надання державних і муніципальних послуг повинна містити: загальні положення; стандарт
надання державній або муніципальній послуги; склад, послідовність і терміни виконання
адміністративних процедур, вимоги до порядку їх виконання, в тому числі особливості
виконання адміністративних процедур в електронній формі; форми контролю за виконанням
адміністративного регламенту; досудовий (позасудовий) порядок оскарження рішень і дій
(бездіяльності) органу, який надає державну послугу, органу, який надає муніципальну
послугу, а також їх посадових осіб, державних або муніципальних службовців.

Потрібно привести у відповідність і форму надання митними органами державної послуги
з інформування та консультування. Так, ст. 5 Закону № 210-ФЗ закріплює право заявників на
отримання державних і муніципальних послуг в електронній формі, якщо це не заборонено
законом, а також в інших формах, передбачених законодавством Російської Федерації, за
вибором заявника. Правила розробки і затвердження адміністративних регламентів надання
державних послуг, затверджені Постановою Уряду РФ від 16.05.2011 № 373, вимагають вказівки
в даних регламентах порядку здійснення в електронній формі, в тому числі з використанням
федеральної державної інформаційної системи «Єдиний портал державних і муніципальних
послуг» таких , зокрема, адміністративних процедур, як подання заявником запитів та інших
документів, необхідних для надання адміністративної послуги, і прийом таких запитів і
документів; отримання заявником результату надання адміністративної послуги, якщо інше
не встановлено федеральним законом, і ін. (постанова Уряду РФ від 16.05.2011 № 373 «Про
розроблення та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій і
адміністративних регламентів надання державних послуг»).

У той же час, згідно з Адміністративним регламентом, підставою для надання інформації
в сфері митної справи є безпосереднє усне звернення особи про надання інформації (п. 48).
Результат послуги також надається в усній формі. Тільки на прохання зацікавленої особи
уповноважена посадова особа надає запитувану інформацію на паперовому носії та видає її
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на руки (п. 61). На відміну від інформування, консультування може надаватися як за усним,
так і письмовим запитом зацікавленої особи. Результати консультації надаються
безпосередньому звернулася особі або надсилаються йому поштою. Отже, законодавча
вимога надання державних послуг в електронній формі в даному Адміністративному
регламенті не реалізована, що також вимагає його якнайшвидшого доопрацювання.

Аналіз чинного в даний час митного законодавства Євразійського економічного союзу
союзу, законодавства Російської Федерації з митної справи дозволяє прийти до висновку
про перспективу розширення інформаційних державних послуг, які надаються митними
органами. Так, крім інформування про правові акти в сфері митної справи митних органів
зобов’язані:

– на запити осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану з переміщенням товарів і транспортних
засобів через митний кордон, або діяльність в сфері митної справи забезпечити доступ до
наявної у митних органів документованої інформації про себе з правом уточнення цієї
інформації з метою забезпечення її повноти та достовірності (ст. 100 Закону про митне
регулювання);

– за запитом зацікавлених осіб надавати дані митної статистики зовнішньої торгівлі Російської
Федерації, не були опубліковані офіційно і не містять державної, комерційної, банківської та
іншої охоронюваної законом таємниці (секрету) або іншої інформації обмеженого доступу,
за плату в порядку, який визначається Урядом РФ (п. 5 ст. 102 Закону про митне регулювання);

– забезпечити безкоштовний вільний доступ будь-яких зацікавлених осіб на території
Російської Федерації до інформації про попередні рішення з класифікації товарів за Товарною
номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності та роз’яснення щодо класифікації товарів,
прийнятих митними органами (п. 3 ст. 108 Закону про митне регулювання).

Дана інформація може надаватися з використанням інформаційних систем і інформаційних
технологій митних органів, на що прямо вказує п. 1 ст. 97 Закону про митне регулювання.

На підставі вищевикладеного слід говорити про майбутнє надання митними органами
комплексу інформаційних послуг, які можна умовно розділити на:

1) надання інформації щодо правових актів у сфері митної справи;
2) надання інформації з інформаційних систем і інформаційних ресурсів митних органів.
Розглядаючи сферу державних послуг, слід погодитися з вченими, що відзначають, що

стосовно до державних послуг як наступний етап має відбутися вичленення блоку послуг, які
могли б бути передані державним і недержавним організаціям. При цьому основними
критеріями, що дозволяють оцінити доцільність передачі функцій, повинні бути: підвищення
ефективності реалізації переданих функцій, збільшення ступеня доступності і якості послуг,
що надаються. Доцільність розгляду питання про передачу від митних органів послуги з
консультування може бути обумовлена фактичним обсягом даної послуги, яка надається
митними органами. Згідно п. 30 Адміністративного регламенту митні органи не мають права
надавати консультування з низки найважливіших питань у сфері митної справи щодо:
визначення коду товарів за ТН ЗЕД, визначення країни походження товарів; підтвердження
або визначення митної вартості; арифметичних обчислень сум належних до сплати митних
платежів щодо конкретних товарів тощо.

Відмова митних органів в наданні консультації з вищезазначених питань з позиції митного
законодавства є цілком обґрунтованим. Попереднє надання такої інформації означає
встановлення митним органом юридично значимих фактів до проведення митного контролю,
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що є неприпустимим. У той же час з позиції інтересів населення подібний обсяг консультування
суттєво обмежує право на отримання повної інформації у сфері митної справи. Щоб
спланувати переміщення через митний кордон товару в особистих цілях, експортні або імпортні
поставки товарів громадяни (юридичні особи) хочуть отримати, перш за все, інформацію
про те, скільки необхідно сплатити митних платежів. Але для відповіді на дане запитання
необхідно визначити код переміщуваного товару за ТН ЗЕД, потім його митну вартість і
тільки потім можна підрахувати суму митних платежів. У зв’язку з цим говорити про повноту
наданої митними органами послуги з консультування навряд чи можливо.

Крім того, створення Євразійського економічного союзу і, як наслідок, кардинальне
оновлення правової бази митної справи різко збільшили затребуваність цієї послуги. Однак
слід враховувати, що ця державна послуга надається тільки регіональними митними
управліннями і митницями. Зі сфери консультування та інформування виключені ФМС Росії,
а також митні пости, які в системі митних органів за кількістю займають провідне місце.

Подальше розширення обсягу інформування громадян призведе до збільшення
навантаження на митні органи, що також вимагає розгляду питання про доцільність передачі
даної послуги. При цьому надання консультаційно-інформаційних послуг у сфері митної
справи доцільно передати одному суб’єкту. Це буде сприяти реалізації закладеного у Законі
№ 210-ФЗ способу надання державних послуг за принципом «одного вікна», а в перспективі –
права заявників на отримання державних послуг в багатофункціональному центрі.

Найчастіше, за даними сайту ФМС Росії, звертаються саме громадяни з таких питань
щодо переміщення (пересилання) товарів:

– митне оформлення та розшук міжнародних поштових відправлень;
– роз’яснення митних правил;
– правомірність нарахування митних платежів на товари і автомобілі.
У державах – інших членах Євразійського економічного союзу консультування митними

органами здійснюється безкоштовно. Так, наприклад, в Республіці Казахстан здійснення
безоплатного консультування є одним з обов’язків митних органів (п. 16 ст. 10 Кодексу
Республіки Казахстан «Про митну справу в Республіці Казахстан»). Ст. 23 цього Кодексу
встановлює, що інформування здійснюється шляхом: опублікування нормативних правових
актів митного законодавства Республіки Казахстан в засобах масової інформації, а також з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформування про митне законодавство Республіки Казахстан здійснюється також з
використанням усних роз’яснень та оголошень, інформаційних стендів, табло, буклетів та
інших друкованих матеріалів, а також відео-, аудіо- та інших технічних засобів, що застосовуються
для поширення інформації про митне законодавство Республіки Казахстан, в тому числі для
загальнодоступного і безкоштовного ознайомлення в наступних місцях:

1) в пунктах пропуску через митний кордон союзу;
2) в аеропортах, на залізничних і автомобільних станціях, у водних портах;
3) на транспортних засобах, що виконують міжнародні перевезення;
4) в зонах митного контролю, визначених Кодексом, а також в інших місцях, визначених

митними органами.
Закон Республіки Казахстан від 12.01.2007 № 221-III «Про порядок розгляду звернень

фізичних та юридичних осіб» встановлює строки розгляду звернень. Подібно й робота зі
зверненнями громадян в митних органах здійснюється відповідно до Закону Республіки
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Білорусь «Про звернення громадян та юридичних осіб» від 18.07.2011 № 300-З. Так само й у
Киргизькій Республіці (закон від 04.05.2007 № 67 «Про порядок розгляду звернень громадян»)
й Вірменії.

П. 1.13 ст. 12 Закону Республіки Білорусь від 10.01.2014 № 129-З «Про митне регулювання
в Республіці Білорусь» визначає, що митні органи здійснюють інформування та консультування
з питань, що стосуються митного законодавства союзу, законодавства Республіки Білорусь
про митне регулювання, і інших питань, що входять до компетенції митних органів,
забезпечують в установленому порядку державні органи, інші організації та громадян
інформацією з питань митного регулювання. У главі 4 цього закону деталізується процес
інформування та консультування, які здійснюються на безкоштовній основі та є аналогічними
у країнах Євразійського економічного союзу.

Консультування не повинно бути пов’язане з виконанням іншої основного завдання митних
органів – вчиненням митних операцій і проведенням митного контролю. Тому особливо
обумовлюється, що інформація, надана зацікавленим особам при проведенні консультації,
не є підставою для прийняття рішення чи вчинення дій (бездіяльності) митним органом або
його посадовою особою при здійсненні митних операцій щодо товарів).

У зв’язку з цим додатково встановлюється заборона посадовим особам митного органу
при консультуванні вносити зміни і доповнення до представлених зацікавленими особами
документи, а також здійснювати на документах зацікавлених осіб розпорядчі написи, давати
вказівки митним органам або яким-небудь іншим способом впливати на подальші рішення
митного органу або дії його посадової особи при здійсненні функцій, покладених на митні
органи.

Інформування та консультування не є державною послугою в інших країнах-членах союзу,
відповідно й не регламентовано порядок їх здійснення. В митному законодавстві Вірменії
інформування та консультування взагалі не йдеться. В Республіці Киргизія відповідно до закону
від 31.12.2014 № 184 «Про митне регулювання в Киргизькій Республіці» інформування та
консультування в галузі митної справи визначено у главі 3, зокрема йдеться про:

– отримання інформації про причини прийнятого рішення, здійсненого дії або
бездіяльності;

– інформацію про правові акти в сфері митної справи;
– консультування з питань митної справи та інших питань, що входять до компетенції

митних органів Киргизької Республіки.
У ст. 176 глави 34 цього закону зазначено, що митні органи забезпечують доступність

інформації про правила переміщення товарів фізичними особами, в тому числі шляхом
поширення інформаційних довідок в транспортних і туристичних організаціях, складених на
державних, офіційних та іноземними мовами, а також шляхом обладнання інформаційних
стендів в місцях здійснення митних операцій щодо товарів, які переміщують фізичні особи.

Висновки і пропозиції. Правильне розуміння вимог митного законодавства та митної
політики учасниками зовнішньоекономічної діяльності і громадянами, доступність і
безкоштовність інформації в сфері митної справи - саме ці завдання покликана вирішувати
система інформування та консультування.
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Прус Л. Р. Інформування та консультування громадян з питань державної митної справи
в Євразійському економічному союзі

У статті досліджено нормативно-правове забезпечення здійснення інформування та
консультування громадян, яка використовується в країнах-членах Євразійського
економічного союзу в контексті спрощення митних процедур та зростання
пасажиропотоку. Проаналізовано спільні та відмінні ознаки інформування і консультування,
з’ясовано наднаціональне регулювання інформаційної взаємодії «митниця-громадяни» з
митних питань.

Ключові слова: інформування, консультування, громадяни, регламент, державна
послуга, митниця.

Прус Л. Р. Информирование и консультирование граждан по вопросам государственной
таможенного дела в Евразийском экономическом союзе

В статье исследовано нормативно-правовое обеспечение осуществления
информирования и консультирования граждан, которая используется в странах-членах
Евразийского экономического союза в контексте упрощения таможенных процедур и
роста пассажиропотока. Проанализированы общие и отличительные признаки
информирования и консультирования, выяснено наднациональное регулирование
информационного взаимодействия «таможня-граждане» по таможенным вопросам.

Ключевые слова: информирование, консультирование, граждане, регламент,
государственная услуга, таможня.

Prus L. R. Informing and advising citizens on state customs in the Eurasian Economic Union
This article explores regulatory support implementation of the information and consultation

of citizens, which is used in the member states of the Eurasian Economic Union in the context of



Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1                                                                                                                                        127

Прус Л. Р. Інформування та консультування громадян з питань державної митної справи
в Євразійському економічному союзі

the simplification of customs procedures and increasing passenger traffic. Analyzed the differences
and signs informing and consulting clarified supranational regulation of information interaction
«custom-citizens» in customs matters.

Shows and describes the national legal basis for informing and consulting citizens in the
field of customs in. In particular, by means of information. The analysis of information and advice
on customs as one of the public services, the Federal Customs Service of the Russian Federation
provides individuals and legal entities.

Established deficiencies regulation of public services, which is subject to the Administrative
Regulations of the Federal Customs Service of Russia to provide a public service to inform about
the acts of the customs legislation of the Eurasian Economic Union, the Russian Federation
legislation on customs and on other legal acts of the Russian Federation in the field of customs
and advice on customs and other matters within the competence of the customs authorities.

Key words: information, advice, people, regulations, public services, customs.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ МИТНИХ
СПРОЩЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

THE EUROPEAN EXPERIENCE
IN PROVIDING CUSTOMS SIMPLIFICATIONS

IN FOREIGNTRADEACTIVITY
Постановка проблеми. За умов євроінтеграційних перетворень в Україні особливо

актуальним сьогодні є дослідження питань, що стосуються функціонування інституту УЕО в
Європейському Союзі та передумов, що сприяли його становленню. Саме з цією метою
доцільним є узагальнення та вивчення досвіду надання митних спрощень учасникам митних
правовідносин при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання підвищення ефективності
здійснення митних процедур та основні напрями їх спрощення є досить актуальним, а тому
набуло належного наукового огляду в працях низки вітчизняних науковців, зокрема,
І. Г. Бережнюка [1], яким проаналізовано основні аспекти зовнішньоекономічної політики
Європейського Союзу, І. В. Несторишена [3], у роботах якого систематизовано міжнародний
досвід становлення інституту уповноваженого економічного оператора та окреслено
перспективи його впровадження в митне законодавство України, Л. Р. Прус [4], що розкрила
методичні засади формування системи взаємного визнання уповноважених економічних
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операторів, Ю. О. Коновалова [2], яким узагальнено європейський досвід надання митних
спрощень економічним операторам при транзитних переміщеннях товарів та ін.

Проте, додаткового вивчення та висвітлення потребують питання, що стосуються
європейської практики надання спрощень після набуття чинності Митного кодексу ЄС
(Регламенту ЄС № 952/2013) (далі – CC EU) [5].

Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження основних підходів до
спрощення митних процедур, що використовуються на сьогодні у ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейська практика надання спрощень
економічним операторам передбачає надання привілеїв при здійсненні митних процедур не
лише економічним операторам, що отримали статус УЕО, але й іншим учасникам митних
правовідносин, які відповідають критеріям, визначеним митним законодавством в ЄС. При
цьому, основним документом, який на сьогодні визначає порядок надання спрощених
процедур та їх особливості є СС EU, що вступив у дію з 1 травня 2016 р.

Зокрема, п. 15 CC EU визначається, що особливої пріоритетності набувають прості, швидкі
та стандартні митні процедури й процеси необхідні для полегшення законної торгівлі та
боротьби з шахрайством, що передбачає необхідність спрощення митного законодавства,
надання дозволів на використання сучасних інструментів та методів, а також сприяння єдиному
застосуванню митного законодавства та сучасних підходів до митного контролю, що сприятиме
забезпеченню ефективності та простоти процедур контролю. При цьому, митні процедури
повинні бути об’єднаними або пов’язаними, а їх кількість – скороченою до такої, яка є
економічно обґрунтованою, з огляду на підвищення конкуренції в бізнесі.

Одним із пріоритетних напрямів спрощень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до п. 17 CC EU використання інформаційних та комунікаційних технологій, і, як
наслідок, безпаперовий документообіг, як ключовий елемент забезпечення сприяння торгівлі,
що сприяє ефективізації процедур митного контролю, тим самим, скорочуючи витрати для
бізнесу та мінімізуючи ризик для суспільства.

Також CC EU, а саме п. 47 визначено пріоритетність швидкого митного оформлення, коли
економічний оператор заздалегідь надав інформацію, необхідну для проведення контролю
законності, що ґрунтується на оцінювання ризику. Контроль за дотриманням фіскальної та
торговельної політики повинен, в першу чергу, здійснюватись митницею. До того ж, з метою
надання спрощень учасникам ЗЕД та забезпечення належного рівня контролю товарів, що
ввозяться або вивозяться із території ЄС, повинні бути вироблені єдині правила подання
інформації економічними операторами із врахуванням відповідних положень щодо захисту
даних між митними органами та іншими закладами, що беруть участь у цьому контролі. Ці
заходи контролю повинні бути узгодженими задля того, аби економічний оператор подавав
інформацію лише один раз [5].

Нововведенням CC EU є те, що відповідно до п. 20 в інтересах спрощення ведення бізнесу,
економічні оператори повинні мати право на призначення свого представника для здійснення
митних процедур та комунікацій з митними органами. Проте, право представництва повинно
бути захищене відповідно до законодавчої бази однієї із країн-учасниць ЄС. Крім того, митний
представник, який відповідає критеріям для отримання статусу УЕО, повинен мати право
надавати свої послуги в країні-учасниці, крім тієї, яка надала йому статус. Як правило, митний
представник повинен бути визнаний на митній території ЄС. Окрім того, CC EU передбачено,
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що з метою збалансування митних інтересів економічним операторам надано право на
апеляцію митних рішень.

Одним із спрощень, передбачених, CC EU, а саме ст. 95 є надання комплексної гарантії за
умови дотримання економічними операторами наступних вимог:

– наявність реєстрації на митній території ЄС;
– економічні оператори мають історію дотримання вимог митного та податкового

законодавства;
– вони регулярно використовують відповідні митні режими, або відомі митним органам

як такі, що мають можливість виконати свої зобов’язання, відповідно до тих, що визначені
митними процедурами.

При цьому, правила застосування спеціальних процедур повинні дозволяти використання
єдиної гарантії для всіх категорій спеціальних процедур, а також повинні передбачати, щоб
така гарантія була комплексною та поширювалася на певну кількість операцій. Комплексна
гарантія зі зменшеною сумою, наприклад, митних боргів та інших понесених витрат, або
комплексна гарантія з відступами від гарантії. Комплексна гарантія зі зменшеною сумою
митних боргів та інших понесених витрат має бути еквівалентною положенню гарантії на всю
суму сплаченого ввізного та вивізного мита, зокрема, для потреб випуску товарів та
відображення їх руху на рахунках. Окрім того, при наданні комплексної гарантії сплати митного
боргу та інших зборів, які можуть стягуватися, економічному оператору може бути надано
право використовувати комплексну гарантію зі зниженою сумою або відмова від зобов’язання
за гарантією, якщо він відповідає таким критеріям:

– задовільна система управління комерційним та, за доцільності, транспортним обліком,
яка дозволяє проведення відповідного митного контролю;

– доведена платоспроможність.
Окрім того, ст. 110 CC EU передбачено надання відстрочення оплати мита за умови надання

гарантії в наступні способи:
– окремо по відношенню до кожної суми імпортного або експортного мита, внесеного до

звітності;
– сукупно по відношенню до усіх сум імпортного або експортного мита, внесеного до

звітності протягом періоду, встановленого митними органами, що не перевищує 31 день;
– сукупно по відношенню до усіх сум імпортного або експортного мита, що складають

єдиний запис [5].
Суми ввізного чи вивізного мита, що відповідають митному боргу, повинні сплачуватись

боржником у межах періоду, встановленого митними органами. При цьому, такий період не
повинен перевищувати 10 днів після повідомлення боржника про митний борг. У разі
підсумування записів у фінансовій звітності, він встановлюється таким чином, щоб не
дозволити боржнику отримати більш тривалий період для оплати, ніж якби йому була надана
відстрочка платежу відповідно до митного законодавства.

Митні органи можуть продовжити такий період за заявою боржника, якщо сума ввізного
або вивізного мита, що підлягає сплаті, була визначена в ході контролю після випуску. При
цьому, цей термін не має перевищувати час, необхідний боржнику для здійснення відповідних
заходів на виконання своїх зобов’язань.

Відповідно до CC EU митні органи можуть надавати боржнику інші платіжні механізми,
крім відстрочки платежу за умови забезпечення гарантії. Якщо вони надаються на суму
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ввізного або вивізного мита, то нараховується кредитний відсоток. Для держав-членів, валютою
яких є Євро, ставка кредитного відсотка має дорівнювати процентній ставці, опублікованій в
Офіційному віснику Європейського Союзу, серія C, яку Європейський центральний банк
застосував до своїх основних операцій з рефінансування, на перший день місяця, в якому
випала дата платежу, збільшеній на один процентний пункт.

Для держав-членів, валютою яких не є Євро, ставка кредитного відсотка має дорівнювати
ставці, яка застосовується в перший день відповідного місяця Національним Центральним
банком для своїх основних операцій з рефінансування, збільшеній на один процентний пункт,
або для держав-членів, для яких ставка Національного Центрального банка не є доступною, –
найбільш еквівалентна ставка, застосована в перший день відповідного місяця на грошовому
ринку держави-члена, збільшена на один процентний пункт. Митні органи повинні
утримуватися від нарахування кредитного відсотка, якщо сума за кожну дію стягнення є
менше, ніж 10 Євро.

Митні органи можуть утриматися від вимагання гарантії або від справляння кредитного
відсотку, якщо на основі задокументованої оцінки ситуації боржника буде встановлено, що
це спричинить суттєві економічні або соціальні труднощі в процесі його діяльності.

Ще одним видом спрощень, передбачених CC EU є спрощення при поданні митних
декларацій. Зокрема, CC EU передбачено, що загальна декларація прибуття повинна подаватися
в митницю першого в’їзду впродовж певного терміну, перш ніж товари ввозяться на митну
територію Європейського Союзу. При цьому, митні органи можуть дозволити подання
загальної декларації прибуття в іншій митниці за умови, що остання негайно повідомляє або
надає електронну інформацію з необхідними даними до митниці першого в’їзду.

Незважаючи на зобов’язання перевізника, загальна декларація прибуття може подаватися
однією з наступних осіб: імпортером або вантажоодержувачем чи іншою особою, на ім’я
або від імені якої діє перевізник; будь-якою особою, яка має повноваження для пред’явлення
товарів митниці в’їзду.

Окрім того, відповідно до ст. 129 CC EU передбачено заміну та анулювання загальної
декларації прибуття. Таким чином, за заявою декларант може отримати дозвіл на зміну однієї
або кількох відомостей у загальній декларації прибуття після її подання. При цьому, зміни не
вносяться за наступних умов:

– митні органи повідомили особу, яка подала загальну декларацію прибуття, що вони
мають намір оглянути товар;

– митними органами встановлено, що відомості, наведені у загальній декларації прибуття
є недостовірними;

– товари вже були надані для огляду на митницю.
При цьому, загальна декларація прибуття анульовується у випадку, якщо наведені у ній

товари не ввезено на митну територію ЄС. У такому випадку, декларант повинен подати
відповідну заяву до митниці або ж це відбувається автоматично впродовж 200 днів після
подання такої декларації.

Відповідно до ст. 130 CC EU митний орган, може відмовитися від оформлення загальної
декларації прибуття щодо товарів, для яких до закінчення терміну подання декларації подається
митна декларація. У такому випадку митна декларація повинна містити відомості, що
наводяться у загальній декларації прибуття. Аналогічною є й ситуація у випадку, суб’єктом
господарювання подається декларація тимчасового зберігання.
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Відповідно до ст. 145 CC EU пред’явлені до митниці товари, що не є товарами ЄС, повинні
охоплюватися декларацією тимчасового зберігання, яка містить всі дані, необхідні для
застосування положень, що регулюють тимчасове зберігання. Документи, що відносяться до
товарів, які перебувають на тимчасовому зберіганні, повинні надаватися в митні органи, як
вимагає законодавство ЄС або коли це необхідно для митного контролю. При цьому, декларація
тимчасового зберігання повинна подаватися не пізніше часу пред’явлення товарів на митницю.
У випадку, якщо зобов’язання з надання ввізної митної декларації скасоване, вона повинна
посилатися на загальну декларацію прибуття, надану для товарів, що є пред’явленими до
митниці, крім випадків, коли вони вже знаходились на тимчасовому зберіганні або були
поміщені під митну процедуру та не залишили митну територію ЄС. При цьому, однією із
форм декларації тимчасового зберігання можуть бути:

– посилання на загальну декларацію прибуття, оформлену на відповідні товари, що
доповнюється даними декларації тимчасового зберігання;

– вантажний маніфест або інший транспортний документ за умови, що він містить дані
декларації тимчасового зберігання, в тому числі посилання на загальну декларацію прибуття
на відповідні товари.

Окрім того, декларація тимчасового зберігання може використовуватися також для цілей:
– повідомлення про прибуття;
– пред’явлення товарів на митницю, оскільки, вона виконує умови, встановлені в цих

положеннях.
Декларація тимчасового зберігання повинна зберігатися митними органами або бути

доступною для них з метою перевірки того, що товари, до яких вона відноситься, були згодом
поміщені під митну процедуру або реекспортовані.

Окрім того, відповідно до ст. 199 CC EU митні органи можуть надавати дозвіл будь-якій
особі на розміщення товарів під митну процедуру на основі спрощеної декларації, яка може
не містити окремих відомостей та супровідних документів, визначених чинним
законодавством [1].

CC EU визначено особливості подання додаткової декларації. Зокрема, у разі подання
митниці спрощеної декларації або запису в обліку декларанта, він повинен подати додаткову
декларацію, яка містить дані, необхідні для певної митної процедури в компетентній митній
службі протягом вказаного терміну.

У разі оформлення спрощеної декларації відповідно до ст. 199 CC EU, необхідним є подання
підтверджуючих документів, які повинні бути у розпорядженні декларанта та доступні для
митних органів протягом законодавчо визначеного терміну.

Додаткова декларація може бути загального, періодичного або підсумкового характеру.
Зобов’язання подати додаткову декларацію скасовуються в наступних випадках:

– коли товари є поміщеними під процедуру тимчасового зберігання;
– в інших конкретних випадках.
Митні органи можуть скасувати вимогу подання додаткової декларації при застосуванні

наступних умов:
– спрощена декларація стосується товарів, вартість і кількість яких не перевищує

статистичний поріг;
– спрощена декларація вже містить всю інформацію, необхідну для певної митної

процедури; та
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– спрощена декларація не відображена у облікових документах декларанта.
Спрощена декларація, зазначена в ст. 166 CC EU, або запис в обліку декларанта і додаткова

декларація вважаються такими, що становлять єдиний, нероздільний інструмент, який
відповідно набирає чинності на дату, на яку спрощена декларація приймається, та на дату, на
яку товари обліковуються декларантом.

Окрім того, CC EU передбачено заходи спрямовані на сприяння оформленню митних
декларацій на товари, які відповідають різним підзаголовкам тарифу. Якщо партія складається
з товарів, що відносяться до різних підзаголовків тарифу та оформлення митної декларації
спричинить значний обсяг роботи та витрат, непропорційний сумі імпортних мит, що мають
бути сплачені, то митні органи, за запитом декларанта, можуть погодити стягнення імпортних
мит з усієї партії на основі тарифного підзаголовку товарів, з яких має бути сплачене імпортне
або експортне мито за найвищою ставкою [1].

Окрім того, у п. 24 CC EU зазначається, що законослухняні та такі, що заслуговують довіри,
економічні оператори повинні, як «уповноважені суб’єкти господарювання» мати можливість
в максимально можливому ступені скористатися широким застосуванням заходів спрощення,
та, зважаючи на аспекти безпеки, отримати переваги від зниження рівня митного контролю.
Таким чином, вони можуть скористатися статусом УЕО [5]. Оскільки переглянутою Кіотською
Конвенцією підтримується подання, реєстрація та перевірка митних декларацій до прибуття
товарів, а також відокремлення місця подання декларації від місця фізичного перебування
вантажу, у новій редакції CC EU передбачено запровадження централізованого оформлення
у місці реєстрації суб’єкта господарювання.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, узагальнюючи здійснений аналіз,
варто зазначити, що у європейському митному законодавстві визначено низку митних
спрощень, які передбачені не лише для УЕО, але й для інших категорій економічних операторів,
що беруть участь у зовнішньоекономічних операціях. Такі заходи спрямовані не лише на
забезпеченні полегшення здійснення міжнародної торгівлі, покращення бізнес-клімату, але й
формування прошарку суб’єктів господарювання, які діють відповідно до законодавчо
визначених норм й користуються високим рівнем довіри з боку митних органів.

А тому, з метою підвищення ефективності здійснення державної митної справи в Україні,
в першу чергу, доцільним є переосмислення ролі митниць, переорієнтація їх діяльності
виключно із фіскальної функції на сервісну, безпекову. Окрім того, доцільною є імплементація
європейського досвіду щодо надання митних спрощень в частині формування відносин між
учасниками митних правовідносин виключно у законодавчому полі з мінімізацією впливу
людського фактору за рахунок забезпечення автоматизації митних процедур та поетапного
надання спрощень залежно від рівня добропорядності й економічної та правової культури
учасників зовнішньоекономічної діяльності.
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Руда Т. В., Шило О. І. Європейський досвід надання митних спрощень при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності

У статті досліджено основні аспекти надання митних спрощень економічним
операторам, що використовуються у ЄС при здійсненні ними зовнішньоекономічної
діяльності. Зокрема, визначено роль інформаційних та комунікаційних технологій при
здійсненні митних процедур, розкрито сутність та функції митних представників,
досліджено умови надання гарантій як одного з елементів спрощення митних процедур.
Висвітлено сутність та особливості виникнення митного боргу, окреслено особливості
спрощень при поданні митних декларацій та наведено вимоги до економічних операторів
у випадку надання їм таких привілеїв.

Ключові слова: митні процедури, митні спрощення, спрощена декларація, митний борг,
комплексна гарантія.
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Руда Т. В., Шило О. И. Европейский опыт предоставления таможенных упрощений при
осуществлении внешнеэкономической деятельности

В статье исследованы основные аспекты предоставления таможенных упрощений
экономическим операторам, используемых в ЕС при осуществлении ими
внешнеэкономической деятельности. В частности, определена роль информационных и
коммуникационных технологий при осуществлении таможенных процедур, раскрыта
сущность и функции таможенных представителей, исследованы условия предоставления
гарантий как одного из элементов упрощения таможенных процедур. Освещены сущность
и особенности возникновения таможенного долга, определены особенности упрощений
при подаче таможенных деклараций и приведены требования к экономическим операторов
в случае предоставления им таких привилегий.

Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенные упрощения, упрощенная
декларация, таможенный долг, комплексная гарантия.

Ruda T., Shilo O. The European experience in providing customs simplifications in foreign
trade activity

This article explores the main aspects of customs simplifications economic operators used in
the EU in carrying out foreign economic activity. In particular, the role of information and
communication technologies in the implementation of customs procedures, essence and functions
of customs representatives, the conditions guaranteeing as one of the elements of the simplification
of customs procedures. Deals with the nature and characteristics of occurrence of customs debt
simplifications features outlined in submitting customs declarations and the requirements for
economic operators in case of granting them privileges.

The purpose of writing is to study basic approaches to simplify customs procedures currently
used in the EU. The results indicate that European customs legislation identified a number of
customs simplifications provided not only for UEO, but also for other economic operators involved
in foreign operations. This is intended not only to facilitate the provision of international trade,
improve the business climate, but also forming layer entities that operate under legally defined
rules and enjoy high levels of trust from the customs authorities. Therefore, in order to improve
the efficiency of state customs in Ukraine in the first place, it is reasonable to rethink the role of
customs, refocusing their activities exclusively from fiscal functions to the service, security. In
addition, it is advisable to implement European experience in the provision of customs
simplifications in terms of relations between the participants of customs legal only in law on
minimization of the human factor by providing automation of customs procedures and gradual
provision of simplifications depending on the integrity and economic and legal culture of
participants of foreign activity.

Key words: customs procedures, customs facilitation, simplified declaration, customs duty,
comprehensive warranty.
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КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ
ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ
ПРАВИЛ: СПІВЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИННИКІВ

COMPLEX PROVIDING OF THE FIELD OF
OPPOSITION TO OFFENCES OF THE CUSTOMS

RULES: DEPENDENCE OF FACTORS
Постановка проблеми. Митні правила є елементом загального правового порядку як

невід’ємної та обов’язкової ознаки організованого суспільства. Такий порядок є запорукою
та необхідністю співіснування людей не тільки у окремо взятій країні, а й на міжнародному
рівні співіснування загально світової спільноти. Сучасні економічні системи країн
характеризуються високим рівнем конкуренції, а тому можуть розвиватись та процвітати
лише при високому рівні підтримання прозорих, прогнозованих, зрозумілих правил
переміщення товарів через митні кордони. Тому забезпечення безпеки та спрощення торгівлі
є два самих вагомих чинники міжнародної торгівлі, які мають максимально врахуватись
країнами-учасниками міжнародних економічних, торгівельних та безпекових угод. До сфери
безпеки, у цьому розрізі проблем, у першу чергу відноситься діяльність по запобіганню та
протидії контрабанді та порушенням митних правил. Тому дослідження у цій сфері є
актуальними і у наш час. Особливо вагомості набувають питання пошуку ефективних методів
боротьби з митними правопорушеннями. Поряд з тим ефективність результатів боротьби
прямо залежить від розуміння та усунення причин правопорушень. Як правило, у основі
спонукаючих до контрабанди та порушень митних правил факторів лежить цілий комплекс
причин економічного, політичного, соціального навіть ментального характеру. Тому
дослідження комплексу причин правопорушень дасть можливість визначити комплекс
напрямків протидії цій протиправній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема пов’язана з порушеннями митних правил
неодноразово досліджувалась такими вченими як Д. Приймаченко, В. Ченцов, В. Шкарлупа,
М. Шульга та інші. Проте цієї теми дослідники торкалися односторонньо, в межах дослідження
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митного право України, як галузі права, поряд з тим комплексне дослідження факторів-причин
здійснення порушень митних правил не здійснювалось [1].

Постановка завдання. Метою статі є висвітлення комплексу співзалежних факторів-причин
здійснення порушень митних правил та пошук напрямків запобігання таким
правопорушенням.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначенні правила співіснування людей та їх
діяльності є тим вагомим чинником, що допомагає їм забезпечувати свої потреби,
реалізовувати свої можливості на тлі забезпечення безпеки. Принагідно зауважимо те, що
чим вищий розвиток цивілізованості має спільнота тим вищого рівня порядку вона вимагає.
Для підтримання правопорядку суспільство окрім визначення правил, створює органи влади
та умови які б ці правила охороняли та захищали в разі порушень. Тобто рівень забезпечення
інтересів і потреб людей залежить від наявної системи правил та системи яка ці правила
реалізовує. Отже, суб’єкти сучасної конкурентоспроможної економіки можуть ефективно
розвиватись та процвітати лише при наявності прозорих, прогнозованих, зрозумілих правил
переміщення товарів через митні кордони, таких які об’єктивно відображають рівень розвитку
суспільних відносин у цій сфері. При цьому забезпечення безпеки та спрощення торгівлі є
тими двома самими вагомими співзалежними чинниками міжнародної торгівлі, які мають
максимально враховуватись країнами-учасниками міжнародних економічних, торгівельних
та безпекових угод для забезпечення інтересів та прав суб’єктів зовнішньо економічної
діяльності з однієї сторони та для забезпечення безпеки життєдіяльності власних громадян з
другої сторони [2].

У сучасному світі всі сфери суспільного життя співзалежні між собою – економіка залежить
від політики, а соціальна сфера залежить від економіки. Отже, життя людей у соціумі
характеризується співзалежністю, краще сказати глобальною співзалежністю. Навіть
незалежність держав має відносний характер. Так як їх економічні, правові та інші системи
стають все більш взаємозалежними від загальносвітових процесів. Між різними сферами
життєдіяльності суспільства, між політичними, економічними, безпековими, соціально-
культурними системами постійно зростає кількість взаємозв’язків всередині країни та на
міжнародному рівні. Ефективність функціонування цих систем залежить від значної кількості
чинників. Це в повній мірі стосується сфери економічної безпеки. Так, закон України Про
основи національної безпеки України визначає, що основними напрямами державної політики
з питань національної безпеки України є: у зовнішньополітичній сфері - проведення активної
міжнародної політики України з метою створення сприятливих зовнішньополітичних умов
для прогресивного економічного і соціального розвитку України. Отож центром зосередження
зусиль держави у зовнішньополітичній сфері має стати безпека та економічне зростання
України.

Поряд з тим, реальними загрозами у економічній сфері є істотне скорочення внутрішнього
валового продукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та
технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах
інноваційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері
економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі
фінансової (фіскальної) політики держави недостатні темпи відтворювальних процесів та
подолання структурної деформації в економіці; критична залежність національної економіки
від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;
нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою
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вагою продукції з високою часткою доданої вартості [3]. Як бачимо, ці загрози пов’язані з
функціонуванням митної сфери і в свою чергу впливають на стан захищеності митних інтересів
держави, митних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та окремих громадян
засобами митної безпеки. Усі ці загрози можуть спровокувати порушення митних правил.
Які у свою чергу порушення митних правил наносять суттєву шкоду економіці України.
Вони, також, шкодять інтересам доброчесних суб’єктів ЗЕД та інтересам споживачів.
Аналізуючи функції та повноваження Державної фіскальної служби України, як державного
владного органу який, серед іншого, призначений для боротьби з митними
правопорушеннями, можемо констатувати, що цей орган впливає лише на деяку частину
чинників-факторів, загроз. А тому, для підвищення ефективності діяльності системи із
запобігання та протидії митним правопорушенням необхідно усвідомити які саме чинники
впливають на цей процес, яка їх ієрархія, результат впливу тощо. Для цього будемо розглядати
систему із запобігання та протидії митним правопорушенням як складову більш розгалуженої
системи забезпечення законності у економіці та відповідно забезпечення законності у інших
сферах суспільного життя. У нашому випадку будемо розглядати законність як певний режим
(режим законності), що в перекладі з англійської (regime) дослівно означає як режим, процедура,
порядок, умови, правила. Також під цим прийнято розуміти певні умови, реально існуючі
або необхідні для забезпечення роботи, функціонування, існування чого-небудь або сукупність
правил, заходів, норм для досягнення якої-небудь мети [4]. Тому для функціонування та
існування системи із запобігання сфери запобігання порушенням митних правил також
потрібен певний режим та умови функціонування.

Загальновідомо, що рівень підтримання режиму законності залежить від системи засобів-
гарантій, за допомогою яких запроваджується, захищається, охороняється та в разі порушення,
відновлюється правопорядок та режим законності. Серед таких забезпечуючи засобів
виділяють економічні, політичні, ідеологічні, соціальні тощо [5]. Зокрема це в повній мірі
стосується порядку переміщення через митний кордон України товарів, вантажів, транспортних
засобів тощо. Натомість ігнорування цих засобів призведе до блокування самих ефективних
методів боротьби з правопорушеннями. Наприклад високий рівень безробіття у прикордонних
районах спонукає місцевих жителів до пошуку джерел заробітку. Найпоширенішим джерелом
такого заробітку є трудова еміграція, а також незаконне переміщення товарів, зокрема цигарок,
алкоголю, паливно-мастильних матеріалів, інших товарів через митний кордон України та
суміжної держави. І ніякі «супер ефективні» методи боротьби з «товарною» чи кримінально
карною контрабандою не спрацьовують, коли людина не має правомірних засобів існування.
Тому на рівень дотримання митних правил впливає рівень економічного розвитку суспільства
і окремих регіонів. І цей рівень економічного розвитку є вагомим фактором-чинником впливу
на рівень порушень митних правил. І відповідно, наявність економічних засобів забезпечення
правового порядку набуває першочергового значення. Серед них такі як багатоманітність та
рівність усіх форм власності; рівність економічних можливостей суб’єктів суспільних відносин,
ступінь; зростання продуктивності праці та обсягу виробництва, сприяння розвитку малого
та середнього бізнесу, адекватне податкове та митне навантаження на бізнес, наявність робочих
місць тощо.

На рівень забезпечення правомірності переміщення через митний кордон товарів та
багажу також впливають політичні чинники такі як дотримання принципу поділу влад, чітке
розмежування їх функцій, наділення їх відповідними повноваженнями шляхом законодавчого
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визначення при наявності політичного плюралізму та демократичних, підконтрольних форм
прийняття рішень, ефективній взаємодії інституцій держави та громадянського суспільства
тощо. Для нашої держави вагомий вплив на стан боротьби з правопорушеннями на митному
кордоні здійснює такий чинник як наявність політичної волі запроваджувати дієві, спрямовані
на забезпечення інтересів громадян реформи.

Також, на рівень дотримання митних правил суттєво впливають ідеологічні чинники до
яких відносять рівень розвитку правової свідомості у суспільстві, рівень правосвідомості як
посадових осіб держави, так і суб’єктів ЗЕД та пересічних громадян. В свою чергу рівень
правосвідомості прямо залежить від стану забезпечення ідеологічного плюралізму у державі,
забезпечення дієвості та превалювання принципу «верховенства права»,над принципом
«політичної доцільності», забезпечення рівності всіх перед законом, невідворотності
відповідальності за правопорушення, підвищення рівня правової культури; рівня організації
правового виховання, рівня інформованості населення, забезпечення свободи слова та ін.

Свою роль відіграють соціальні чинники. Зокрема рівень соціального забезпечення, рівень
розвитку соціальних послуг, рівень допомоги малозабезпечених, рівень розвитку сфери
охорони здоров’я, доступність та якість освіти, доступ громадян до культурних цінностей.

На зламі ідеологічних та соціальних чинників знаходяться духовні, релігійні чинники, які
визначають світоглядну лінію поведінку особи. Адже порушення правових норм, встановлених
державою вважається гріхом. І Біблія закликає до свідомої правомірної поведінки. Зокрема,
про це говориться у 13 розділі послання до Римських християн. Апостол Павло пише про
це так:

5. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління.
6. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті.
7. Тож віддайте належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх,

кому честь честь.
У Біблії забороняється обман при здійсненні торгових операцій, укладені та дотримані

інших цивільно-правових угод. Також Біблія закликає осіб, наділених владними повноваження
та правоохоронними функціями не зловживати своїм становищем собі на користь. Так у 3
розділі Євангелієвід Луки записано слова Івана Христителя:

8. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте оправдовувати себе…
12. І приходили й митники, щоб христитись від нього, і питали його: Учителю, що ми

маємо робити?
13. А він їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам звелено.
14. Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? І він їм відповів: Нікого не

кривдьте, та не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю [6].
Сучасні наукові дослідження доводять, що найвищий рівень економічного розвитку,

сприяння малому і середньому бізнесу, найнижчий рівень корупції та інших правопорушень
демонструють країни де свого часу активно пройшла протестантська Реформація, що
ознаменувалась свідомим ставленням до біблійних норм та активне використання їх у
повсякденному життя та трудовій діяльності. Відповідно до результатів досліджень від 70 до 90
відсотків українців визнали приналежними себе релігійних спільнот. Тому релігійно-
ідеологічний чинник для українського середовища має надзвичайно високий рівень впливу [7].

Одна з найавторитетніших неурядових організацій Лондонський аналітичний центр Legatum
Institute, яка щорічно оприлюднює рейтинг 149 країн за так званим Індексом процвітання



140                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

Хома В. О. Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил:
співзалежність чинників

Bringing Prosperity to Life у рейтингу за 2016 до 10 лідерів віднесла Нову Зеландію. Фінляндію,
Швейцарію, Канаду, Австралію, Нідерланди, Швецію, Данію та Велику Британію. Стан
суспільства оцінювався на основі аналізу десятків суб-індексів за такими показниками як:
якість економіки, бізнес середовище, менеджмент, освіта, здоров’я, безпека, особиста свобода,
соціальний капітал та екологія. Україна у цьому рейтингу опинилась на 107 місці з найгіршим
показником серед європейських країн [8].

Дослідження економістів вказують на пряму залежність рівня свободи, рівня культури від
релігії, яку сповідують більшість населення [9]. Співставлення різних факторів виявляє наступну
закономірність: чим вище рівень свободи в країні, тим вище рівень життя і нижче корупція.
Увівши у даний аналіз фактор релігійності встановлено спів залежність з ним наявних факторів
свободи, рівня життя та корупції. Спостерігаються разючі відмінності у результатах поведінки
населення різних світоглядних систем. (див. табл.1)

Таблиця 1
Співзалежність рівня свободи, релігії та корупції

Джерело: [8].

Для нашого дослідження важливим показником є не тільки той, що характеризує стан
економіки (у даному випадку ВВП на душу населення), але й показник сприйняття корупції,
що визначає схильність осіб до інших корисливих правопорушень, зокрема у митній сфері.

Так як духовні чинники є світоглядно формуючими, то вони детермінують відповідну
економічну та правову поведінку індивідів. Результатом такої поведінки є правомірні або
неправомірні дії, зокрема і такі що стосуються дотримання чи недотримання (тобто порушення)
митних правил.

Рис. 1. Блок-схема впливу чинників на стан протидії ПМП
Джерело: розробка автора.
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Отже, на нашу думку, дослідження різних чинники-фактори впливу на стан правопорядку
у сфері митних правовідносин дає підстави виділити найвагоміші з них: політичні, економічні,
соціальні, ідеологічні та духовні. Схематично це можна зобразити наступним чином.

У сукупності маємо таку модель співзалежності чинників які впливають на стан
забезпечення законності та правопорядку, впливають на ефективність системи протидії
правопорушенням на митному кордоні під час переміщення товарів та транспортних засобів
та здійснення при цьому митного контролю.

Висновки і пропозиції. Отож, при формуванні системи забезпечення правового порядку
у сфері митних правовідношень необхідно врахувати, що ця система є невід’ємною частиною
більш об’ємної системи забезпечення законності та правопорядку. Також необхідно
обов’язково врахувати наявність різних взаємозалежних факторів-чинників, зокрема . найбільш
вагоміших з них, що мають політичний, економічний, соціальний, ідеологічний та духовний
зміст. Ці чинники у свою чергу детермінують застосування комплексного підходу до
забезпечення системи із запобігання та протидії митним правопорушенням. І саме такий
підхід спроможний забезпечити ефективність та дієвість цієї системи. Натомість однобокий
підхід не дасть необхідного результату.
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Хома В. О. Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил:
співзалежність чинників

Стаття присвячена дослідженню співзалежності чинників, які впливають на стан
забезпечення законності та правопорядку, а також на ефективність системи протидії
правопорушенням на митному кордоні під час переміщення товарів та транспортних
засобів. Ці чинники, у свою чергу, детермінують застосування комплексного підходу до
забезпечення системи із запобігання та протидії митним правопорушенням.

Ключові слова: порушення митних правил, чинники впливу, економічна безпека,
правосвідомість, правопорядок.

Хома В. А. Обеспечение сферы предотвращения нарушений таможенных правил:
созависимость факторов.

Статья посвящена исследованию созависимости факторов, влияющих на состояние
обеспечения законности и правопорядка, а также на эффективность системы
противодействия правонарушениям на таможенной границе при перемещении товаров
и транспортных средств. Эти факторы, в свою очередь, детерминируют применение

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/976_003/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://www.prosperity.com/


Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1                                                                                                                                        143

Хома В. О. Комплексне забезпечення сфери запобігання порушенням митних правил:
співзалежність чинників

комплексного подхода к обеспечению системы по предупреждению и противодействия
таможенным правонарушениям.

Ключевые слова: нарушение таможенных правил, факторы влияния, экономическая
безопасность, правосознание, правопорядок.

Khoma V. O. Complex providing of the field of opposition to offences of the Customs Rules:
dependence of factors.

The article is devoted to researching of relations of factors, which impact on the status of the
system of opposition to offences on the Customs Border at the moment of moving of goods and
vehicles. At the same moment, these factors determinate the using of Complex Approach to
providing of the system of opposition to offences on the Customs Border.

Key words: offences of customs violations, impact factors, economic safe, law consciousness,
law order.
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ЦІНА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВИЙ
ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

THE NECESSITY OF DETERMINING
OF HUMAN’S LIFE VALUE IS TEORETHICALY

GROUNDED IN THEARTICLE
Постановка проблеми. Останніми роками в українській та зарубіжній науковій літературі

усе частіше постає питання визначення ціни людського життя. Спроби оцінки людського життя
у грошовому еквіваленті часто отримують негативну оцінку, але справа у тім, що часто
замовчування цієї теми на державному рівні зумовлює бездіяльність органів влади щодо
розроблення та покращення заходів підвищення безпеки (транспортної, на виробництві тощо)
своїх громадян, оскільки не потребує значних витрат з метою мінімізації можливих ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти людського життя досліджувались
зарубіжними та українськими вченими. Дослідження вітчизняних науковців та практиків, що
вивчали питання оцінки людського життя мають фрагментарний характер. Зокрема, цікавими
видаються праці: В. В. Близнюк щодо дослідження наукового доробку щодо оцінки життя та
здійснення його кількісних оцінок [1], Р. О. Стефанчука, який дослідив механізм відшкодування
шкоди [2], завданої смертю людини, М. С. Мацюка, особливо дослідження порівняльного
аналізу двох найвизначніших джерел історії, що регулювали соціально-економічні та правові
інститути раннього середньовіччя германського суспільства та Русі і суміжних слов’янських
народів та інших вітчизняних учених [3]. Однак, дослідження питання теоретичного
обґрунтування необхідності визначення ціни особи в Україні залишається малодослідженим.

© Царенко В. І., Дворнічена І. М., Мартинов Д. Ю., 2017
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Метою написання статті є обґрунтувати необхідність застосування скануючих систем, як
елемента державної системи забезпечення життя та здоров’я особи та довести необхідність
оцінити життя особи в Україні.

Результати досліджень. Перед митними органами держав-учасниць ринкових відносин
постає проблема забезпечення національної безпеки з одного боку, а з іншого пришвидшення
та спрощення митних процедур. Як свідчить міжнародний досвід діяльності митниць щодо
вирішення означеного завдання, шлях вирішення проблеми – використання новітніх технічних
систем митного контролю на основі застосування системи управління ризиками. Тобто
іншими словами – безконтактний огляд і сканування за технологією рентгеноскопічного
дослідження переміщуваних вантажів є засобом реалізації вказаного завдання.

Виготовлення сучасних скануючих систем здійснюють лише декілька компаній світового
рівня: Smiths Heimann GmbH, Rapiscan systems, Nuctech, ООО «Скантроник Системс». Сучасні
скануючі системи для контролю великогабаритних вантажів і транспортних засобів, якими
сьогодні оснащені митні пости практично всіх країн є дороговартісними складними технічними
вирішеннями, що потребують інноваційних розробок та потужних інвестицій. До прикладу,
вартість однієї такої системи близько 3 млн дол. США. Роботу системи забезпечує 2–3
спеціалісти залежно від модифікації. За тиждень роботи система споживає пального вартістю
приблизно 200 доларів США. Крім цього великих затрат потребує технічне обслуговування та
ремонт таких систем. Проте їх застосування дозволяє забезпечити: спрощення та
пришвидшення торгівлі завдяки зменшенню часу для здійснення митного оформлення;
забезпечення балансу безпеки та одержання доходів; догляд вантажів без розпакування; більш
ефективне й швидке виявлення неоднорідностей в однорідних вантажах; виявлення контрабанди
та митних правопорушень [4]. Приємно зазначити, що в останніми роками на ринок сканерів
вийшов румунський бренд «Roboscan». Румунський виробник пропонує скануючі системи
для перевірки автомобілів та літаків (Roboscan 1М та Roboscan 2М) [5]. Ці системи
характеризуються значною швидкістю перевірки (до 200 вантажних автомобілів за годину)
при обслуговуванні системи одним оператором. Однак, вони дороговартісні.

У сьогоднішніх скрутних економічних умовах для нашої держави, вирішуючи питання
розподілу фінансування, постає необхідність економічного обґрунтування капіталовкладень
на придбання, експлуатацію, обслуговування та ремонт таких скануючих систем. У
співставленні необхідних затрат та очікуваного економічного ефекту застосування скануючих
систем на митницях, отримання матеріального економічного ефекту видається досить
примарним. З одного боку усім зрозуміло, що застосування такої системи забезпечує 100 %
вірогідність виявлення неоднорідності вантажу, пустот, об’єктів контрабанди (зброї,
наркотичних речовин та ін.). Зокрема, 23 листопада 2015 року словацькими митниками пункту
перетину кордону «Вишнє-Нємецьке» під час проведення митного контролю вантажівки,
зареєстрованої у Росії, у якій, відповідно до представлених документів знаходилися хвойні
лісоматеріали, за допомогою сканера було виявлено 1 918 640 пачок сигарет виробництва
Білорусі. За попередніми підрахунками вартість вилучених сигарет становить 269 307,98 євро [6].

Однак, виявлені предмети митних правопорушень, як правило знищуються і гроші у
державний бюджет не надходять. Лише, у разі виявлення в транспортному засобі чи контейнері
іншого товару (крім цигарок, наркотиків та зброї), що задекларовані можна сподіватись на
повернення декларантом до державного бюджету недоотриманих сум.
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З іншого боку – не кожен суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності займається
контрабандною діяльністю. Та, навіть навпаки, знаючи про ймовірність сканування вантажу
особа, що здійснює його переміщення через митний кордон у разі неможливості уникнення
такого безконтактного огляду швидше усього відмовиться від протиправної діяльності.

Тому, у випадку використання скануючих систем у боротьбі з контрабандою та з метою
запобігання таким правопорушенням йдеться про соціальний ефект у вигляді недопущення
на територію України контрабандної зброї і боєприпасів, наркотичних речовин та інших об’єктів
контрабанди. На наше переконання, отриманий результат варто розглядати не тільки,
наприклад, у затриманні конкретних зразків зброї, боєприпасів чи наркотичних речовин, а й
з метою запобігання використання цих зразків зброї у антисоціальних, антидержавних заходах,
у збереженні здоров’я та життя людей.

Наведемо такий приклад. Гостро для України сьогодні постає проблема наркоманії. У
щорічному звіті підрозділу ООН з питань боротьби з наркотиками та злочинністю зазначено,
що на п’ять європейських країн (Україну, Росію, Велику Британію, Іспанію та Німеччину)
припадають 80 % усіх смертей у Європі, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин.

Якщо порівнювати загальний рівень смертності у європейських країнах, то в Україні,
Ісландії, Ірландії та Люксембурзі ці показники є одними з найвищих у Європі, де на мільйон
жителів віком від 15 до 64 років припадає понад 100 смертей від наркотичної залежності [7]. За
даними міжнародних організацій ВООЗ і UNAIDS, тільки ін’єкційних наркоманів в Україні
близько 425 тисяч, а за підрахунками різних незалежних експертів, в Україні вживають
наркотики від 1 до 1,5 мільйона осіб, і їх кількість щорічно збільшується на 8-10 %. За офіційними
даними МОЗ, лише важкі наркотики вживає близько 550 тисяч чоловік. Щорічно від наркоманії
в Україні гине понад тисячу людей, в той час як незалежні експерти вказують на цифру 10–12
тисяч. А від наркоманії і пов’язаних з нею хвороб – ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, специфічні
онкозахворювання, туберкульоз – в Україні помирає 120 тисяч чоловік на рік [8].

Отже, керівництву держави варто звернути увагу на підвищення ефективності роботи
системи забезпечення охорони життя та здоров’я населення. Нажаль не для усіх чиновників у
доказуванні ефективності застосування сканерів є переконливою фраза про збереження
здоров’я та життя абстрактних людей, тому існує необхідність пояснювати соціальний ефект
ще й мовою цифр. А відтак опосередковано постає потреба здійснити оцінку життя особи в
Україні.

Оцінка людського життя – питання, що хвилювало людство з давніх часів. Це поняття
з’явилося в глибокій давнині, так само, як і уявлення про те, що одні життя цінніші за інші.
Дослідники часто наводять приклади із таких пам’яток права як Руська правда, Салічна правда
та інші [1–3, 9–11]. Проте, досі нікому так і не вдалося вивести досконалу формулу визначення
суми, що принципово не вираховується, адже життя кожної людини безцінне та унікальне.

Сьогодні сучасну економічну науку до осмислення поняття та кількісної оцінки
економічного еквіваленту ціни людського життя спонукає практична потреба, що випливає з
ретельних намагань визначити формально номінальну вартість життя. Різноманітність методик,
що використовувались з метою оцінки життя людини просто вражає. Проте, жодна не з них не
є догмою та не є досконалою. Перші розрахунки з оцінки вартості людського життя були
проведені у Сполучених Штатах Америки. Там оцінювались економічні наслідки від ДТП з
метою розрахунку компенсаційних виплат. У США оцінки вартості середньостатистичного
життя розраховує цілий ряд організацій: Агентство з захисту навколишнього середовища
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(USEnvironmental Protection Agency), Служба економічних досліджень Департаменту
сільського господарства США (Economic Research Service of the US Department of Agriculture,
USDA) і Адміністрація харчування і ліків США (the US Food and Drug Administration).
Зосередимо увагу на основних визнаних на міжнародному рівні методиках оцінки життя [12]
(табл. 1).

Таблиця 1
Методологічні підходи до оцінки життя

Джерело: розроблено авторами

«Ціна людського життя» визначається на рівні держави у вигляді компенсаційних виплат
страхових компаній рідним загиблих. У країнах Європи уже давно існують цифри, що
визначають ціну життя людини, загиблої в ДТП. Зокрема, за оцінками Світового банку ця
сума становить 1 млн євро і вище. Подібні дослідження в Україні проводяться також, але
мають не систематичний характер та підтверджують загальносвітову тенденцію.

В Україні не існує офіційних методик визначення еквівалентної вартості людського життя,
що в у свою чергу обумовлює досить низькі виплати родичам загиблих, але визначення
розміру відшкодування не дає відповіді на питання про ціну життя особи в Україні у контексті
вирішення проблеми реалізації затратних соціальних проектів, що мають за мету збереження
життя та здоров’я людей. А проблема дійсно нагальна.

Судові виплати При використанні даного підходу за основу оцінки вартості життя
приймають виплати за рішенням суду в якості компенсації за
втрату життя або здоров’я, заподіяння фізичних і моральних
страждань (моральну шкоду).

Страхові суми Ціна життя визначається на основі суми особистого добровільного
страхування і змінюється в широкому діапазоні.

Метод особистого
капіталу

Заснований на оцінці заробітку (сукупного доходу) людини
протягом усього життя.

Непряма вартість Ціна життя людини оцінюється за вартістю заходів, спрямованих на
збереження життя і здоров’я

Добровільні виплати За вартість життя приймають добровільні виплати за заходи
безпеки, прийняті з метою зменшення небезпеки для життя і
здоров’я

Метод самооцінки
вартості власного
життя

за даними соціологічних опитувань

Економічні методи засновані на чітких економічних розрахунках. Як вартість життя
приймається збиток у результаті загибелі людини
(недовиготовлений валовий продукт, недоотримані родичами
кошти і кошти на виплату пенсії особам, які перебували на
утриманні загиблого, витрати на похорон) або економічні витрати
сім’ї і суспільства, пов’язані з народженням, «вирощуванням»,
вихованням в широкому сенсі слова, освітою, набуттям досвіду
індивіда. Цими ж методами можна оцінити і збиток, нанесений
здоров’ю при повній або частковій втраті працездатності
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У контексті християнської етики та біоетики людське життя є святим та неоціненним.
Науковці-теологи визначають формами запереченням дару людського життя вбивство, аборт,
самогубство, евтаназію, штучне запліднення, вживання засобів контрацепції тощо. Також,
визначають і шкоду, що може бути нанесена здоров’ю людини – наркотичну залежність,
маніпуляції над життям людини, генетичні маніпуляції, стерилізацію. Людина покликана
шанувати життя та його гідність.

Однак, ми переконані, що така оцінка допоможе обґрунтувати ефективність використання
дороговартісних систем, що забезпечують право на життя та здоров’я особи в Україні.
Вважаємо, що використання скануючих систем у пунктах пропуску на Державному кордоні
України є також елементом такої системи як і системи запобіганню аварійності на дорогах [13]
та інші.

Висновки. Отже, у нашому баченні, обладнання автомобільних пунктів пропуску
сучасними скануючими системами варто розглядати як елемент державного забезпечення
права на життя та здоров’я особи в Україні. У цьому контексті у співставленні великої вартості
скануючих систем та витрат на їх використання із ціною життя та здоров’я особи в Україні, що
є найвищою соціальною цінністю, такі затратні проекти необхідні. Однак, порівняння було б
більш наглядним за умови наявності конкретної цифри, що б оцінювала життя особи в Україні.

Крім цього, аналіз теоретичних підходів до необхідності визначення ціни життя особи в
Україні довів, що висока ціна життя людини, закріплена законодавчо, стимулює державні
органи вживати заходи зі скорочення смертності, підвищувати дорожню та виробничу безпеки,
забезпечувати належні умови праці, мінімізувати ризик, здійснювати більш ефективну політику
в галузі охорони здоров’я, інвестувати коштовні проекти, направлені на збереження людського
життя у тому числі Державною фіскальною службою України на державному кордоні.
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Царенко В. І., Дворнічена І. М., Мартинов Д. Ю. Ціна життя людини: морально-правовий
та економічний аспект

У статті теоретично обґрунтовано необхідність визначення ціни життя людини,
значну увагу приділено використанню скануючих систем у боротьбі з контрабандою
наркотичних засобів та зброї, що становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю
населення. Досліджено вартість людського життя у історично-правовому контексті, а
також здійснено огляд основних методологічних підходів до оцінки життя.

Ключові слова: ціна життя, скануючі системи, законодавство.

Царенко В. И., Дворничена И. М., Мартынов Д. Ю. Цена жизни человека: морально-
правовой и экономический аспект

В статье теоретически обоснована необходимость определения цены жизни человека,
значительное внимание уделено использованию сканирующих систем в борьбе с
контрабандой наркотических средств и оружия, представляющих серьезную угрозу жизни
и здоровью населения. Исследована стоимость человеческой жизни в историко-правовом
контексте, а также сделан обзор основных методологических подходов к оценке
стоимости жизни.

Ключевые слова: цена жизни, сканирующие системы, законодательство.

Tsarenko V., Dvornichena I., Martynov D. The necessity of determining of Human’s Life
Value is teorethicaly grounded in the article.

Specific emphasis is on the using of scanning systems in the fight against smuggling of drugs
and weapons, which poses a serious threat to life and health.The Human Life Value is investigated
in he historical and legal context, and made basic overview of methodological approaches to
assessing the cost of living.Tsarenko V.I., Dvornichena I.M. Price of life: moral, legal and economic
aspects.

Key words: the price of life, scan sistems, legislation.
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ

ЗДІЙСНЕННІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

ANALYSIS OFTHE ENFORCEMENT OFTECHNICAL
SYSTEMSAT CUSTOMS CONTROL

Постановка проблеми. Можливість застосування технічних засобів/систем при здійсненні
митного контролю в Україні передбачена Митним кодексом України [1]. Так, згідно ст. 324
Митного кодексу, з метою скорочення часу проведення митного контролю та підвищення
його ефективності органи доходів і зборів можуть використовувати технічні та спеціальні
засоби, а також службових собак.

Цією ж статтею регламентовано основні вимоги, що висуваються при використанні
технічних засобів, зокрема зазначено, що застосування для здійснення митного контролю
технічних та спеціальних засобів повинно бути безпечним для життя і здоров’я людини,
тваринного та рослинного світу і не завдавати шкоди товарам, транспортним засобам. Тобто,
зазначеним документом підтверджується можливість та окреслюються основні вимоги до
використання технічних засобів /систем та спеціальних засобів для підвищення ефективності
здійснення митного контролю. У той же час існує потреба врегулювання державою
різноманітних аспектів цього процесу, внаслідок його складності, задіяності інтересів держави
та суб’єктів ЗЕД, наявності ризиків для здоров’я громадян та завдання шкоди вантажу, а також
запобігання різним видам загроз для суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових публікацій останніх років відсутні
дослідження нормативного регулювання застосування технічних засобів при здійсненні
митного контролю, що зумовлено декількома причинами. У першу чергу технічні засоби
переважно розглядаються у навчальній літературі у контексті їх класифікації та особливостей
застосування [2, 3]. Ще одним важливим моментом є динамічність українського законодавства,
зокрема митного, і отже, закономірна швидка деактуалізація проведених досліджень, що
суттєво знижує інтерес до цієї тематики. І нарешті, радикальні перетворення у фіскальній
системі, зокрема у митній складовій, тимчасово відтіснили на задній план необхідність
підвищення якісного рівня технічної оснащеності працівників при здійсненні митного
контролю.

© Яковенко О. В., 2017
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Постановка завдання. З огляду на усе вище зазначене, метою статті є аналіз нормативного
забезпечення здійснення митного контролю із застосуванням технічних засобів/ систем та
спеціальних засобів (далі – ТСМК).

Виклад основного матеріалу. Під застосуванням технічних систем при здійсненні митного
контролю потрібно розуміти безпосередню дію працівника органу ДФС, що здійснює митний
огляд за допомогою технічного засобу/системи. У той же час використання технічних засобів
охоплює не лише фізичну дію, але й усі передумови цього процесу. При аналізі нормативного
забезпечення будемо розглядати ширше за змістом поняття «використання ТСМК», що
охоплює завдання їх вибору, придбання, розподілу, та безпосереднього застосування.

Загальні аспекти використання технічних систем митного контролю (далі – ТСМК) окрім
Митного кодексу України уточнюються і у інших нормативних актах. Так, у Порядку
проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316 [4] та постанові
Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 [5] «Питання пропуску через державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними» визначається мета та уточнюється порядок
їх використання: «технічні засоби використовуються з метою прискорення проведення огляду
та підвищення його ефективності для підтвердження відомостей про товари (кількість, склад,
фізичні і хімічні властивості), а також виявлення незаконного переміщення товарів, на підставі
окремо розроблених технологічних схем здійснення митного контролю різних транспортних
засобів».

Окремий блок нормативних актів визначає правові підстави застосування ТСМК
працівниками органів доходів і зборів. Перелік підстав, за наявності яких може проводитись
огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів
і зборів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 467
[6]. До підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних
засобів комерційного призначення митними органами України, віднесено:

– виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах,
транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для
приховування товарів від митного контролю;

– невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів митного
контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які
подаються для митного контролю.

У Правилах застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів,
що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, затверджених
наказом Державної митної служби України від 18.02.2006 № 137 [7] зазначено, що за рішенням
посадової особи митного органу може здійснюватися вибірково митний контроль предметів,
що переміщуються громадянами в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі, з
розпакуванням місць багажу та/або із застосуванням технічних засобів митного контролю
(металодетекторів, і скануючих систем тощо).

Наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 розроблено Порядок
здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками
для визначення форм та обсягів митного контролю [8]. Розділ VIІ зазначеного Порядку
регламентує реалізацію заходів з управління ризиками під час митного контролю та
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оформлення і містить положення, що стосуються застосування технічних засобів. Форми та
обсяги контролю, визначені в Переліку митних формальностей за результатами застосування
СУР, виконуються посадовими особами митниць (митних постів) ДФС при проведенні митного
контролю та митного оформлення 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 митного оформлення товарів і
транспортних засобів.

Розглянуті раніше документи регулюють використання застосування ТСМК лише частково,
адже охоплюють набагато ширше коло питань. Водночас є нормативні акти більш вузького
спрямування, що безпосередньо регулюють процес використання технічних засобів при
здійсненні митного контролю.

Регулювання діяльності органів ДФС із застосуванням технічних засобів при здійсненні
митного контролю охоплює також нормативні акти, що визначають порядок забезпечення
митниць ДФС технічними засобами.

Необхідно відмітити, що перелік технічних засобів залежно від виду пункту пропуску був
запропонований у наказі Держмитслужби України від 26.01.2005 № 45 «Типові норми
оснащення підрозділів митних органів технічними засобами митного контролю» та
коригувався наказами Держмитслужби України від 04.06.2008 № 605, та від 01.02.2011 № 68
(далі – Типові норми) [9]. Остання версія зазначеного документу, не зважаючи на те, що була
прийнята ще до затвердження діючого МКУ не була змінена і до сьогодні. Після декількох
етапів реорганізації митних органів, що супроводжувались суттєвою зміною їх повноважень
та структури, зазначений документ не змінювався.

У Типових нормах наведено норми оснащення для наступних підрозділів: пункт пропуску
для авіаційного сполучення; пункт пропуску для автомобільного сполучення; пункт пропуску
для морського та річкового сполучення; пункт пропуску для залізничного сполучення; служба
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; служба (відділ) митної варти;
підрозділ митного оформлення (структурний підрозділ митного органу, який здійснює митне
оформлення автотранспорту, багажу та поштових відправлень).

Зазначений перелік містить підрозділи, які відсутні у структурі ДФС. В наказі визначаються
норми використання у підрозділі митного органу відповідних технічних засобів митного
контролю, які можуть бути відкориговані у разі «нагальної потреби та доцільності використання
у підрозділі митного органу відповідних технічних засобів митного контролю» [9]. Доцільність
використання технічних засобів митного контролю відповідно до наказу визначається в
залежності від часу, що витрачається посадовою особою митного органу при здійсненні
митного контролю певної кількості об’єктів митного контролю з використанням технічних
засобів митного контролю в порівнянні з проведенням митного контролю шляхом фізичного
та візуального огляду, а також якості проведення митного контролю.

Інформаційною основою аналізу застосування технічних засобів при здійсненні митного
контролю є інформація із митниць ДФС щодо забезпеченості, наявності, стану технічних
засобів. Порядок та форми подання інформації визначаються наказом ДФС від 14.09.2016
№ 769 затверджено форму звіту ДФС ДМЗРІ-6 «Звіт про стан забезпечення технічними
засобами/системами митного контролю та допоміжними засобами митного контролю» та
Порядок його складання [10].
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Порядком наказу № 769 визначаються суб’єкти подання інформації, строки та відповідальні
особи, а також форми подання інформації. Так, передбачено подання митницями,
Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС,
Спеціалізованою лабораторією з питань та експертизи та досліджень ДФС на опрацювання та
узагальнення до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, двічі
на рік, до 10 лютого та до 20 липня, в електронному вигляді одним файлом у форматі Microsoft
Excel. Відповідно до Порядку наказу № 769 формування звітів покладено на фахівців підрозділу
технічних систем митного контролю або посадових осіб відповідальних за використання
технічних засобів/систем митного контролю митниць, Департаменту спеціалізованої
підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Спеціалізованої лабораторії з питань
експертизи та досліджень ДФС. Звіт містить інформацію щодо усіх технічних засобів, які
використовуються у підрозділах митного оформлення і знаходяться на балансі органу ДФС.

Детальне регламентування особливостей обліку та застосування технічних засобів при
здійсненні митного контролю здійснюється наказом ДФС від 28.07.2015 № 541 «Про
затвердження Порядку використання, забезпечення та обліку технічних засобів митного
контролю в митницях ДФС» (далі Порядок) [11]. У Порядку надається визначення технічних
засобів, мета застосування та виділено їх основні групи.

Також у Порядку вказуються об’єкти митного контролю із застосуванням технічних засобів
при здійсненні митного контролю. Так, відповідно до пункту 1.5 технічні засоби можуть
використовуватись при здійсненні митного контролю будь-яких товарів, що переміщуються
через митний кордон України (у вантажних відправленнях; супроводжуваному багажі;
несупроводжуваному багажі; ручній поклажі; міжнародних поштових відправленнях;
міжнародних експрес-відправленнях); транспортних засобів різних видів і типів;
товаросупровідних та інших необхідних для митного оформлення документів, що
пред’являються митним органам; засобів ідентифікації, передбачених ч. 2 ст. 326 Митного
кодексу України, накладених на документи, товари та транспортні засоби й інші місця; окремих
громадян, якщо є підстави вважати, що вони приховують предмети контрабанди чи товари,
які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в
Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України [11].

Основним критерієм, що висувається до технічних засобів при їх експлуатації, згідно із
Порядком є забезпечення безпеки об’єктів контролю (людей, тварин, рослин), та їх цілісності
(товари і транспортні засоби) (п. 1.7). Крім того, застосовувати технічні засоби можна у випадку
їх відповідності нормативній та експлуатаційній документації, повній укомплектованості та
реєстрації або сертифікації національним органом України із сертифікації, стандартизації та
метрології. Крім того у разі потреби, безпечність технічних засобів повинна підтверджуватись
санітарно-епідеміологічними висновками Міністерства охорони здоров’я України (п. 1.7). При
застосуванні технічних засобів посадові особи митниць ДФС повинні дотримуватись вимог
нормативної та експлуатаційної документації.

Посадові особи, які свідомо використовуючи несправні технічні засоби митного контролю
або з порушенням правил їх використання, заподіяли шкоду здоров’ю людини, товарам і
транспортним засобам, несуть відповідальність відповідно до вимог законодавства України.
У пункті 1.6 Порядку визначено основні фактори, що впливають на ефективність
(результативність) застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю.
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Розділом 2 Порядку № 541 регламентується механізм використання технічних засобів при
здійсненні митного контролю. Відповідно до Порядку рішення про застосування технічних
засобів можуть приймати посадові особи, які вповноважені здійснювати митний контроль
самостійно, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами. У інших випадках
таке рішення може бути прийняте керівником структурного підрозділу, уповноваженого
здійснювати митний контроль або ж керівником (заступником) митниці ДФС.

Зазначене рішення приймається на основі певних підстав, що дозволяють (рекомендують)
проведення митного контролю із використанням технічних засобів. Передбачені Порядком
підстави для використання технічних засобів при здійсненні митного контролю потребують
певного уточнення. Найбільш поширеною підставою у сучасній діяльності митних органів є
позначення окремих зовнішньоекономічних операцій (а точніше митних декларацій) як
обов’язкових до перевірки технічними засобами.

Отримання повідомлень від інших правоохоронних органів є вагомою підставою для
проведення більш ретельного огляду із застосуванням технічних засобів, що використовуються
при здійсненні митного контролю. Також недостатність інформації і даних про певну
зовнішньоекономічну операцію може бути причиною для застосування технічних засобів. У
той же час здійснення перевірки документів і митного забезпечення, за своїм змістом є
напрямом застосування технічних засобів, а не підставою для виконання певних дій.

Певна некоректність має місце і у формулюванні підстави як «проведення митного
контролю», адже це підстава для проведення «митного контролю із застосуванням технічних
засобів». Якщо мова йде про необхідність проведення митного контролю повторно, то лише
з метою отримання певною інформації, що повторюватиме зазначені раніше підстави.

У Порядку є норми, що визначають контроль за використанням технічних засобів при
здійсненні митного контролю та своєчасним поверненням їх у місця зберігання в
підрозділах, які використовують у своїй діяльності технічні засоби, покладається на осіб,
відповідальних за використання, технічний стан та експлуатацію технічних засобів, і
керівників цих підрозділів.

Фіксування інформації про використання технічних засобів заноситься до Журналу обліку
використання технічних засобів при здійсненні митного контролю підрозділу. При цьому
Порядком не зазначається форма ведення такого Журналу, лише зазначається можливість її
введення у електронному вигляді. Цей недолік може створювати різні трактування у практичній
діяльності працівників митниць ДФС, пов’язані із фіксування випадків застосування технічних
засобів при здійсненні митного контролю.

Крім того інформація може вноситись до автоматизованої системи митного оформлення
при здійсненні митних формальностей, визначених МКУ, якщо це передбачено вказаною
системою.

Розділ 3 Порядку розкриває ключові вимоги забезпечення технічними засобами митного
контролю. Так, придбання технічних засобів здійснюється у плановому централізованому
порядку шляхом закупівлі, що здійснює ДФС за рахунок коштів державного бюджету або
отримання як міжнародної технічної допомоги.

На відміну від Типових норм у п. 3.2 Порядку норми забезпечення і номенклатура технічних
засобів для оснащення підрозділів митниць, які використовують їх у своїй діяльності прив’язують
до обсягів товарів і транспортних засобів, що підлягають митному контролю, а також з
урахуванням технологічної можливості їх розміщення та використання – наявність відповідних
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приміщень, площ, місць зберігання, відповідність санітарним та будівельним нормам,
температурним режимам, вимогам пожежної безпеки та охорони праці, тобто відповідне
інфраструктурне забезпечення митної справи.

Таким чином, розглянуті вище нормативні акти регулюють питання використання технічних
засобів при здійсненні митного контролю. Однак, управління процесом використання ТСМК,
на нашу думку, передбачає вирішення ширшого кола завдань, які не охопленні нормативними
та методичними документами. Так, на рисунку 1 відображено усі завдання, які потрібно
вирішувати і виділено, ті із них, які повністю або частково регламентуються відповідними
документами.

Серед них частково визначено порядок обміну інформацією необхідною для використання
технічних засобів при здійсненні митного контролю. Те ж саме стосується нормування потреби
у ТСМК, адже норми потребують оновлення.

Рис. 1. Рівень регулювання завдань управління технічними системами митного
контролю (розроблено автором)

Висновки і пропозиції. Таким чином, нормативне забезпечення формує відповідні умови
застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю і суттєво впливає на їх
ефективність. Проведений аналіз дозволив виділити недоліки та упущення, які суттєво
ускладнюють роботу працівників митниць ДФС, що здійснюють митний контроль. До них,
зокрема належать:
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– відсутність нормативно-правового акту, що регламентував би порядок навчання
працівників правильній роботі із технічними засобами, що використовуються при здійсненні
митного контролю;

– невідповідність діючих норм оснащення технічними засобами, що використовуються
при здійсненні митного контролю структурних підрозділів ДФС існуючій структурі та
завданням підрозділів;

– неврегульованість окремих аспектів застосування технічних засобів при здійсненні
митного контролю, а саме тих що стосуються фіксації результатів їх використання.

Усунення їх на загальнодержавному рівні дозволить підвищити ефективність роботи
окремого працівника, а отже й ефективність здійснення митної справи вцілому.
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Яковенко О. В. Аналіз нормативного забезпечення застосування технічних систем при
здійсненні митного контролю

У статті проаналізовано нормативне забезпечення використання технічних систем
при здійсненні митного контролю. Розкрито норми вітчизняного законодавства, що
визначають мету та правові підстави застосування технічних засобів працівниками
митниць ДФС. Окремо висвітлено документи, які безпосередньо спрямовані на регулювання
різних аспектів використання технічних систем митного контролю. Виділено завдання
управління, які не охоплені нормативними документами.

Ключові слова: технічні системи митного контролю, митний контроль, нормативне
забезпечення, митниця ДФС, ефективність використання.

Яковенко О. В. Анализ нормативного обеспечения использования технических средств
при осуществлении таможенного контроля

В статье проанализировано нормативное обеспечение использования технических
систем при осуществлении таможенного контроля. Раскрыты нормы отечественного
законодательства, определяющие цели и правовые основания применения технических
средств работниками таможни ГФС. Изучены документы, которые непосредственно
направлены на регулирование отдельных аспектов использования технических систем
таможенного контроля. Выделены задачи управления, не охвачены и нерегламентированы
нормативными документами.

Ключевые слова: технические системы таможенного контроля, таможенный
контроль, нормативное обеспечение, таможня ГФС, эффективность использования.

Yakovenko O. V. Analysis of the enforcement of technical systems at customs control
The article is an analysis of regulatory support customs control with the use of technical

devices / systems and special vehicles. This object of study are regulations that governed the
process of using technical means, including the acquisition, distribution, use, accounting.

www.ligazakon.ua
www.ligazakon.ua
www.ligazakon.ua


160                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

Яковенко О. В. Аналіз нормативного забезпечення застосування технічних систем
при здійсненні митного контролю

Among the documents marked general, covering a wide range of issues and highly specialized.
The first group of document specifies the purpose and legal basis for the use of technical means.
In the other group are the requirements for the valuation needs of technical means of accounting
and control over the use and reporting forms.

Results of the study revealed the task of managing technical means of customs control,
wholly or partly unresolved. These include market monitoring technical equipment, staff training,
determine the effectiveness of their application. Update model rules require equipping customs
technical means.

Key words: technical systems of customs control, customs, regulatory support, customs,
efficiency.
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НАШІ ВІТАННЯ
Андрущенко Володимир Леонідович – відомий

український дослідник, визнаний фахівець у сфері
фінансів та оподаткування, доктор економічних наук,
професор, завідуючий кафедрою податкової політики,
один із наймудріших та найшановніших викладачів
Університету державної фіскальної служби України,
цілеспрямована, відповідальна, добра та щедра людина.

Загальний трудовий стаж Володимира Леонідовича –
61 років, із них науково-педагогічний – 47 років, у тому
числі в Університеті державної фіскальної служби
України – 17 років.

За 47 років роботи у Вищій школі Володимир
Леонідович вивчив тисячі студентів, серед яких є відомі
державні діячі, знані науковці, керівники підприємств.

Серед його вихованців є і теперішні викладачі УДФСУ, нині вже більшість з них кандидати та
доктори наук, доценти та професори. Всі вони відмічають високий рівень викладання
навчальних курсів «Наукові засади фіскального адміністрування», «Податкові системи
зарубіжних держав»; із вдячністю згадують лекційні та семінарські заняття професора
В. Л. Андрущенка, його глибокі знання, вимогливість і людяність, мудрі життєві поради.

Поряд з педагогічною діяльністю професор В. Л. Андрущенко успішно веде науково-
організаторську роботу. Впродовж п’ятнадцяти років був членом спеціалізованих вчених рад
з захисту дисертацій НУДПСУ та Тернопільського національного економічного університетів.
В. Л. Андрущенко – вмілий організатор науки і науковий наставник молодих кадрів. Під його
науковим керівництвом захищено 21 кандидатську дисертацію, Володимир Леонідович брав
участь в опонуванні більше 20 дисертацій, у тому числі 8 докторських. Неодноразово брав
участь у роботі науково-практичних конференцій з питань оподаткування, а також у виконанні
науково-дослідних тем на замовлення ДФС України та Міністерства фінансів України.

Відзначений дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи
України та знаком «Відмінник освіти України». Наказом Президента України № 398/2017 з
нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення
незалежності України 1 грудня 1991 року Володимира Леонідовича було відзначено державною
нагородою «Заслужений діяч науки і техніки України».

ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ЛЕОНІДОВИЧУ!
Щиро вітаємо Вас з отриманням державної нагороди «Заслужений діяч науки і техніки

України»! Зичимо Вам здоров’я, наснаги, віри, добра, невтомної життєвої активності та
нових творчих успіхів! В Вас поєднуються найкращі якості людини: мудрість та інтелект,
чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння обстояти власну позицію.
Ви завжди сповнені готовності віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на благо
фінансової науки та нашої країни. У всіх цих чеснотах Ви, Володимире Леонідовичу, є
взірцем та прикладом для наслідування, людиною, якою не перестають захоплюватися як
студенти, так і викладачі. Тож нехай Ваша енергія, багатий досвід, невичерпний
інтелектуальний потенціал продовжують якнайкраще служити на благо нашої країни!

З повагою,
головний редактор журналу,
ректор Університету ДФС України,
доктор економічних наук, професор                                                  Пашко П. В.



162                                                                                Митна безпека: науковий журнал. 2017. № 1

Наші видання

ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ
Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні:

актуальні питання та вектори розвитку [Текст] : кол. моногр.;
за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ФОП
Стрихар А. М., 2017. – 430 с. – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні» ; том 92)

Монографія присвячена всебічному аналізу основних
аспектів функціонування інституту митної вартості в Україні
та окресленню напрямів його реформування. Окрім того, у
виданні охарактеризовано функцію митної вартості у
фіскальній політиці України, наведено критичний аналіз
нормативно-правових основ контрольної діяльності органів
доходів і зборів з питань митної вартості, окреслено основні
проблемні моменти визначення, контролю та коригування
митної вартості товарів на основі аналізу статистичної

інформації за результатами розгляду судових справ, об’єктом яких виступала митна вартість
товарів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституту митної вартості товарів із
врахуванням міжнародного досвіду. Окремим питанням розглянуто проблематику
інформування громадян з питань митної вартості товарів.

Монографічне видання є результатом наукових досліджень в межах виконання Тематичних
планів наукових (науково-технічних) робіт ДФС України на 2016 рік та 2017 рік.

Монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а
також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою.

Концептуалізація інституту уповноважених економічних
операторів: проблеми забезпечення балансу безпеки та
спрощення міжнародної торгівлі: монографія; за заг ред.
І. В. Несторишена та В. А. Туржанського. – Ірпінь-
Хмельницький, ФОП Стрихар А. М. 2017. – 214 с.

У виданні всебічно проаналізовано організаційно-
економічні передумови виникнення інституту УЕО;
охарактеризовано міжнародні підходи та рекомендації щодо
функціонування інституту УЕО; досліджено та узагальнено
європейський досвід функціонування інституту УЕО;
визначено особливості взаємного визнання статусу УЕО
митними адміністраціями різних країн; проаналізовано
нормативно-правову базу регулювання УЕО; окреслено
основні проблеми та перспективи впровадження інституту
УЕО в Україні; розроблено пропозиції щодо вдосконалення
інституту УЕО та механізму його реалізації відповідно до

Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.
Монографія розрахована на фахівців з митної справи, викладачів і студентів вищих навчаль-

них закладів, а також на працівників митниць і учасників зовнішньоекономічної діяльності.
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Наші видання

Державна фіскальна служба України: управління
кадровим потенціалом в умовах інституційних змін:
монографія / за заг. ред. Нагорічної О. С. – Хмельницький :
ФОП Мельник А. А., 2017. – 320 с. (Серія: Податкова та митна
справа в Україні, том 93)

Монографія присвячена питанням теоретико-методичних
засад здійснення професійного відбору персоналу в системі
Державної фіскальної служби України, містить практичні
рекомендації щодо системи управління її кадровим
потенціалом, розкриває наукові та практичні підходи до
упровадження та застосування концепцій управління
знаннями у системі органів ДФС.

Матеріали, включені до монографії, можуть бути
корисними як для працівників підрозділів Державної
фіскальної служби України, діяльність яких спрямована на

формування кадрового потенціалу ДФС, інших посадових осіб апарату ДФС та її
територіальних органів, так і для науковців, викладачів, аспірантів, студентів навчальних закладів.

Протидія агресивному податковому плануванню в
Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова,
Н. В. Новицька та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. –
108 с. – (Препринт / Науково-дослідний інститут фіскальної
політики Університету ДФС України). 

 
У препринті представлено дослідження теоретичних основ

протидії агресивному податковому плануванню – особливого
виду мінімізації сплати податків. Визначено загальні світові
тенденції протидії уникненню сплати податку на прибуток.
Охарактеризовано основні способи мінімізації сплати податків
податковими агентами, а також надано характеристику
сучасному стану вітчизняної системи контролю за
трансфертним ціноутворенням та іншими транскордонними
схемами агресивного податкового планування та протидії

внутрішньодержавним схемам мінімізації податків.
Обґрунтовано необхідність реалізації в Україні комплексу заходів з протидії агресивному

податковому плануванню, включно із заходами плану дій BEPS(ActionPlanon Base erosion
and Profit Shifting). Визначено перспективи та напрями інституціонального становлення
механізмів протидії агресивному податковому плануванню, надано пропозиції щодо
інфраструктурного забезпечення реалізації таких механізмів, а також запропоновані заходи
щодо вдосконалення процесів моніторингу та управління ризиками агресивного податкового
планування. За результатами дослідження складено дорожню карту, що визначає порядок
впровадження основних механізмів протидії АПП в Україні.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
за митним спрямуванням

в Університеті ДФС України

Університет державної фіскальної служби України – єдиний в Україні вищий навчальний
заклад, який здійснює профільну підготовку фахівців для податкових та митних органів.

Кафедра митної справи ННІ економіки, оподаткування та митної справи здійснює
підготовку здобувачів вищої освіти IV рівня акредитації за такими напрямами:

Спеціальність 073 «Менеджмент» навчає формувати управлінську систему,
ефективно використовувати наявні ресурси, координувати та контролювати

діяльність, проводити аналіз та прогнозування, приймати обґрунтовані організаційно-
управлінські рішення стратегічного й тактичного характеру.

Перевагою навчання за освітньою програмою «Менеджмент митної справи» є
проходження переддипломної практики в митних органах України (обласні митниці, митні
пости) та приорітетне працевлаштування випускників Університету ДФС України в митних
органах України.

Бакалавр – Спеціалізація «Менеджмент митної справи»

Мета освітньої програми
– підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців з
ґрунтовними теоретичними знаннями
та практичними навичками з
державної  митної справи,
оподаткування, організації і методики
митного контролю та діяльності
суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
– надання професійної освіти у сфері
митної справи з можливостями
працевлаштування або продовження
навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти

Професійні компетентності
– володіння навичками застосування основних правил
інтерпретації УКТ ЗЕД і здійснення контролю за достовірністю
класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД;
– вміння застосовувати правила визначення країни походження
товару та навички здійснення контролю за достовірністю
відомостей, заявлених про країну походження товару;
– вміння застосовувати методи визначення митної вартості та
навички контролю заявленої митної вартості переміщуваних
товарів через митний кордон України;
– володіння навичками заповнення та контролю митної
документації;
– володіння навичками щодо обчислення митних платежів та
контролю правильності їх обчислення, повноти і своєчасності
сплати

Працевлаштування
Бакалавр з менеджменту митної справи
може обіймати первинні посади за
професійними назвами робіт, які є
складовими класифікаційних
угруповань, що потребують базової
вищої освіти та відповідають
кваліфікації за дипломом бакалавра.

1229.1 Начальник митного посту
2419.2 Консультант із

зовнішньоекономічних питань
2419.3 Спеціаліст з кадрової роботи

та державної служби
2419.2 Експерт із

зовнішньоекономічних питань
3441 Інспектори митної служби
3449 Інші державні інспектори

Магістерська програма «Менеджмент митної справи»

Мета освітньої програми
– формування та розвиток загальних і
професійних компетентностей в
галузі теоретичної та прикладної
підготовки, здійснення наукових
досліджень з державної митної
справи, оподаткування, теоретичного
обґрунтування митної і податкової
політики та митної безпеки.
– здобуття знань з менеджменту, який
передбачає зайнятість та можливість
подальшої освіти та кар’єрного
зростання: здобуття третього
освітньо-наукового рівня
(аспірантура, докторантура)

Професійні компетентності
– вміння здійснювати контроль за дотриманням учасниками ЗЕД
законодавства України при проходженні митних процедур;
– володіння навичками застосування форм і технологій митного
контролю товарів відповідно до заявленого митного режиму;
– вміння здійснювати контроль за дотриманням заборон і
обмежень відповідно до законодавства про державне
регулювання зовнішньоторговельної діяльності;
– володіння навичками з виявлення фальсифікованого і
контрафактного товару і призначенням експертизи;
– володіння навичками застосування методів збору і аналізу
даних митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної
статистики для прийняття управлінських рішень у
зовнішньоторговельній діяльності та діяльності митних органів;
– володіння навичками забезпечення інформацією в галузі
митної справи державних органів, організацій і окремих
громадян та інформаційної підтримки зовнішньоторговельної
діяльності на території України;
– володіння навичками використання електронних способів
обміну інформацією та засобів їх забезпечення, що
застосовуються митними органами

Працевлаштування
Магістр з менеджменту митної справи
може обіймати за кодами
Класифікатора професій ДК003-2010:

1229.1 Начальник митного поста
2419.2 Консультант із

зовнішньоекономічних питань
2419.3 Спеціаліст з кадрової роботи

та державної служби
2419.2 Експерт із

зовнішньоекономічних питань
3441 Інспектори митної служби
3449 Інші державні інспектори
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Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» допоможе у сфері розвитку й управління
податковими процесами й бюджетними відносинами управляти фінансовим станом

підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній
контроль і вести податковий облік, консультувати у сфері оподаткування тощо.

Перевагою навчання за освітньою програмою «Митна логістика» є можливість отримати
сучасні знання зі всіх сфер функціонування та управління діяльністю підприємства (митна
сфера, оподаткування, бухгалтерський облік, інформаційні системи) . Це дозволить
випускникам працевлаштуватись в провідні компанії України, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, або організувати власну посередницьку діяльність щодо
надання послуг в галузі митної справи (митний брокер, агент з митного оформлення вантажів
та товарів та митний перевізник).

Дирекція Навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи:

Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, корпус В, каб. 601, 606
Тел.+380 (4597) 61-599
Е-mail: 33.01@nusta.edu.ua

Кафедра митної справи:
Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, корпус В, каб. 632, 620
Тел.+380 (44) 492-91-55
Е-mail: 33.03@nusta.edu.ua customs1724@ukr.net

Магістерська програма «Митна логістика»

Мета освітньої програми
– підготовка професійних кадрів з
високим рівнем освіти в області
митної логістики, які здатні
здійснювати митні операції,
ефективно управляти процесами
фінансово-господарської діяльності,
мінімізувати фінансові ризики,
організовувати обліково-аналітичні
процеси у роботі митних органів
відповідно до міжнародних вимог та
тенденцій розвитку;
– сприяння формуванню у студентів
науково-теоретичних знань та
практичних навичок,
компетентностей необхідних для
працевлаштування та можливості
здобуття третього освітньо-
наукового рівня (аспірантура,
докторантура).

Професійні компетентності
– володіння навичками організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства, розробляти та впроваджувати сучасні
методи управління ЗЕД на підприємстві в умовах глобалізації;
– вміння організовувати зовнішньоекономічні перевезення та
розробляти схеми поставок товарів у міжнародних системах
поставок;
– вміння вести документообіг при міжнародних поставках;
– володіння навичками організації посередницької діяльності
щодо надання послуг в галузі митної справи (митний брокер та
митний перевізник);
– володіння навичками організації діяльності транспортно-
експедиційних підприємств;
– володіння навичками щодо оптимізації митних платежів та
забезпечення контролю повноти і своєчасності їх сплати;
– вміння застосовувати на практиці положення міжнародного
митного законодавства, враховуючи специфіку діяльності
суб’єкта ЗЕД.

Працевлаштування
Магістр з митної логістики може
обіймати за кодами Класифікатора
професій ДК003-2010:

3422 Агент з митного оформлення
вантажів та товарів

3422 Брокер митний
1475.4 Менеджер (управитель) з

логістики
1475.4 Менеджер (управитель) із

зовнішньоекономічної діяльності
1443 Менеджер (управитель) з

транспортно-експедиторської діяльності
2419.2 Логіст
2419.2 Консультант із

зовнішньоекономічних питань
2419.2 Експерт із

зовнішньоекономічних питань

mailto:01@nusta.edu.ua�������
mailto:03@nusta.edu.uacustoms1724
mailto:@ukr.net
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Вимоги до рукопису

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ
ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ. До друку у науковому журналі «Митна безпека» Університету ДФС України приймаються

статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не
опубліковані раніше. Матеріали подаються в роздрукованому вигляді на адресу журналу та надсилаються в електронному
вигляді на e-mail: customssecurity@ukr.net

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ. Стаття обов’язково подається із супровідними документами:
– відомості про автора (авторів) відповідно до Додатку 1.
– рецензія (для авторів без наукового ступеня), підписана фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті для

друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою по відношенню до Університету ДФС України та
установи, де працює автор (автори) статті;

– додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме) англійською мовою (обсягом 1
сторінка без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні питання: тему
статті, мету, методику дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість
результатів дослідження, ключові слова. Переклад розширеної анотації (резюме) англійською мовою повинен бути
достовірним (не машинним).

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ. Наукові статті, що подаються до журналу, повинні обов’язково містити такі неодмінні
елементи:

1. Індекс УДК (на початку статті ліворуч, напівжирним шрифтом).
2. Прізвище та ініціали автора(-ів) (праворуч, напівжирним шрифтом).
3. Науковий ступень, вчене звання, посада та місце роботи (повністю).
4. Назва статті українською (російською) та англійською мовами (по центру, прописними літерами).
5. Стаття:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор.

Важливо виділити невирішені частини загальної проблеми, які саме досліджуються у статті;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. Ця частина у

рукописі займає майже 90 % його обсягу. Тут автор розкриває визначену в назві тему на підставі власних досліджень,
аналітичних спостережень чи роздумів щодо висловлених іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу,
зазвичай, вказуються підходи інших дослідників, тому важливо належним чином їх цитувати, зазначаючи посилання.
Вони у тексті подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий
номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 8; 15];

– висновки з цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
6. Бібліографічний список та його транслітерація (в алфавітному порядку).
7. Анотація до статті: прізвище та ініціали автора (-ів), назва статті та текст анотації (не менш 500 знаків) українською,

російською та англійською мовами.
8. Ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–7 слів або словосполучень).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Бібліографічний список повинен бути оформлений за формою 23 ДАК

України «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих
робіт, який наводять в авторефераті» та його транслітерація відповідно до правил, прописаних у Постанові КМУ від 27
січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

ТАБЛИЦІ, СХЕМКИ, МАЛЮНКИ. Таблиці, схеми, малюнки повинні мати посилання за текстом, бути
пронумеровані, мати заголовок (назву, підпис) та посилання на джерело. Ілюстративний матеріал має бути компактним та
мати чітке зображення; написи на ілюстраціях і підписи до них мають бути подані мовою статті. Формули подають за
допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Формули повинні бути пронумеровані.

КОМП’ЮТЕРНИЙ НАБІР. Загальний обсяг статі не повинен перевищувати 15 сторінок машинописного тексту.
Стаття подається у форматі MSWord 97-2003 (*.dok) або (*.rtf); поля по 20 мм; шрифт – TimesNewRomen; кегель – 14;
інтервал – 1,5; відступ – 1,25.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА. Відповідальність за зміст статті несе автор. Автор зобов’язаний ретельно вичитати
рукопис і підписати його на останній сторінці. Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням
з автором. Автор підтверджує, що матеріал статті є виключно власним оригінальним дослідженням, оформлений із
дотриманням правил цитування та посилань. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені
до опублікування. Автор підтверджує, що надані до друку матеріали раніше не публікувались в інших виданнях та містять
достовірну інформацію.

РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове
рецензування, редагування і відхилення статей.

mailto:customssecurity@ukr.net
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Вимоги до рукопису

Додаток 1
(зразок)

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Прошу опублікувати у журналі «Митна безпека» статтю___________________________
___________________________________________________________________________

назва статті

Відомості про Автора(зразок заповнення):

Відомості про наукового керівника (якщо автор статті не має наукового ступеня):

Автор надає право Університету державної фіскальної служби України розміщувати
свою статтю повністю або частково у наукометричних та наукових базах та ресурсах відкритого
доступу, у мережі Інтернет.

_______________________
   підпис

Автор несе всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації.
Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до

опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.
Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для

публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію.

________________________ __________________/______________/
                          дата                          підпис        П.І.Б

Відомості про
автора

(співавторів)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва установи / навчального
закладу, науковий ступінь, вчене звання

Українською мовою Іванов Іван Іванович – доцент кафедри митної справи Університету
державної фіскальної служби України, кандидат економічних наук,
доцент

Російською мовою (Вказати відомості російською мовою)
Англійською мовою (Вказати відомості англійською мовою)
Контактні
телефони автора,
E-mail, поштова
адреса

(Вказати контактні телефони, адресу електронної пошти, поштову
адресу)

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковийступінь
Вченезвання
Посада
Назва установи /
навчального закладу
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