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Основною метою інтеграції Ук	

раїни до системи світового господар	

ства є необхідність збільшення еко	

номічного потенціалу країни у ре	

алізації власних економічних

інтересів, підвищення рівня захище	

ності національної економіки від де	

стабілізуючих дій чинників

національного і наднаціонального ха	

рактеру.

Досліджуючи глобальні проблеми

сучасності, вітчизняний науковець

Д.Г. Лук’яненко зазначає, що на сьо	

годні для кожної країни важливими є

не тільки стратегічні геополітичні

орієнтири розвитку дво	 і багатосто	

ронніх міжнародних взаємовідносин,

а й орієнтири загальноцивілізаційні,

тісно взаємозв’язані з глобальними

детермінантами успіху національних

економік – інтелектуалізацією зі

здатністю до постійних інновацій [1].

Слід зауважити, що ефективна

інтеграція України до сучасної сис	

теми світового господарства не мож	

лива без подальшого удосконалення

національної системи державного ре	

гулювання ЗЕД.

«Усі національні економіки є пе	

рехідними з огляду на формування

контурів майбутньої світогоспо	

дарської структури», – робить вис	

новок Д.Г. Лук’яненко. Тому удоско	

налення системи державного регулю	

вання ЗЕД повинно здійснюватись

через гармонізацію національних пра	

вил, які регулюють систему ринко	

вих відносин, до правил, які діють у

системі світової торгівлі, з урахуван	

ням пріоритетів державних інтересів і

гарантуванням економічної безпеки.

Глобалізація економіки об’єктивно

зумовлює існування ризиків в усіх сфе	

рах ЗЕД. У системі митного регулю	

вання ЗЕД застосування процедури

спрощеного митного контролю несе

певний ризик стосовно товарів, що пе	

реміщуються через митний кордон.

Митний контроль в усьому світо	

вому просторі слугує для захисту еко	

номічних інтересів держави, а саме:

ході реалізації заходів митно	та	

рифного регулювання: гаранту	

вання сплати ввізних і вивізних

мит; дотримання міжурядових і

міжнародних угод щодо префе	

ренційного регулювання; дотри	

мання інших торговельно	

політичних заходів;

у ході реалізації заходів нета	

рифного регулювання: дотри	

мання положень про внутрішні

податки; дотримання міжнарод	

них і міжурядових домовленос	

тей про заборони й обмеження.

Теоретично існує ризик, що кожен

із указаних вище заходів регулювання

ЗЕД може бути порушений умисно

або помилково. Цей ризик можна

визначити й оцінити, використову	

ючи систему аналізу ризиків.

Завданням митної служби у разі

впровадження системи аналізу ри	

зиків повинно бути:

визначення допустимого рівня

ризику;

визначення обсягів контролю, які

митна служба повинна здійснюва	

ти з метою забезпечення дотри	

мання законодавства у сфері дер	

жавного регулювання ЗЕД;

розроблення відповідних методів

контролю (наприклад, щодо пе	

ревірки документів, які подаються

до митного оформлення або прове	

дення митного огляду), які не	

обхідно застосовувати у разі ознак

наявності допустимого рівня ризику.

Всесвітня митна організація

(ВМО) визначає систему аналізу й

оцінки ризиків у митному регулю	

ванні ЗЕД як комплекс заходів, спря	

мованих на забезпечення митних ор	

ганів необхідною інформацією щодо

аналізу й оцінки ризиків, які існують

при митному оформленні вантажів,

які переміщуються через митний

кордон [2].

У системі митного регулювання

проведення аналізу та здійснення

оцінки ризиків як філософії ор	

ганізації митного контролю набуває

актуальності з того часу, коли країна,

входячи до системи світового госпо	

дарства, починає запроваджувати

кількісні методи оцінки ефективності

державного регулювання ЗЕД, а пе	

ред митною службою постає завдання

мінімізації трудових ресурсів із мак	

симізацією економічного ефекту від

здійснення митного контролю. У цьо	

му разі митний огляд вантажів пови	

нен здійснюватись вибірково, на

підставі оцінки ризиків і даних

аналізу ризиків, що можуть мати

місце під час застосування тарифних

чи нетарифних методів регулювання

ЗЕД.

Основними економічними

функціями діяльності митних органів
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є регулююча та фіскальна (бюджето	

утворююча). Завдання, які ставить

держава перед митною службою у

контексті покладених функцій, по	

лягають у захисті економічних інте	

ресів України та забезпеченні вико	

нання бюджетного процесу. Тому за	

стосування заходів митно	тарифного

і нетарифного регулювання ЗЕД по	

винно здійснюватись митною служ	

бою вміло й ефективно, сприяючи

при цьому швидкому і законному пе	

реміщенню товарів через митний

кордон.

Митний контроль повинен

здійснюватись і не тотально (засто	

совуючись до всього обсягу товарів,

що переміщуються через митний кор	

дон країни), і не вибірково (застосо	

вуючи випадкові [суб’єктивні] кри	

терії, які певною мірою сприяють

швидкому досягненню цілей і про	

гнозів), а використовуючи нові інте	

лектуальні підходи – оцінюючи ризи	

ки, що можуть мати місце у ході мит	

ного оформлення товарів.

В умовах глобалізації національ	

ної економіки введення в дію системи

„інтелектуального контролю” на

підставах оцінки ризиків є вкрай не	

обхідним.

Оскільки застосування системи

аналізу й оцінки ризиків впливає на

всі аспекти діяльності митних ор	

ганів, Держмитслужба України

здійснює лише перші кроки щодо

впровадження у процедуру митного

контролю такої системи.

Стратегія оцінки ризиків базується

на митних деклараціях. Усі митні дек	

ларації підлягають автоматичному чи

ручному аналізу щодо повноти опо	

даткування, актуальності статистич	

них даних, наявності необхідних суп	

ровідних документів. За результата	

ми здійснюється оцінка рівня ризику

та вирішується питання щодо не	

обхідності проведення митного огля	

ду товарів.

У 2003 р. Всесвітньою митною ор	

ганізацією була розроблена стандар	

тизована оцінка ризиків (СОР), яка

узагальнила вихідні дані для індика	

торів ризику [2].

Зокрема, для товарів із високим

рівнем оподаткування визнані такі

вихідні дані, що є індикаторами ри	

зиків у ході здійснення митного кон	

тролю:

при переміщенні товарів у контей	

нерах:

повне завантаження контейнера;

адреса призначення

відрізняється від адреси, вка	

заної у коносаменті;

сумнівна репутація відправни	

ка/одержувача;

підозрілий маршрут;

розрахунки за договором

купівлі	продажу та/або сплата

всіх податків здійснюється

готівкою;

вантаж супроводжується не	

якісно або неправильно оформ	

леними документами;

товари не відповідають спе	

цифіці діяльності імпортера;

вантаж імпортується для нещо	

давно створеної компанії;

сухі продукти переміщуються у

холодильному обладнанні;

імпортуються товари, які легко

можна сховати;

імпортуються товари, які охо	

лоджені/заморожені з порушен	

ням правил їхнього зберігання;

при переміщенні товарів в авто	

мобільному транспорті:

приблизно вказана вага;

узагальнений опис вантажу;

невеликі обсяги поставок;

імпортування насипних товарів;

імпортування нестандартного

або непридатного вантажу;

імпортування несезонних то	

варів;

поставки товарів від перевізни	

ка до перевізника;

накладна CMR заповнена пе	

ревізником;

неповністю або неправильно за	

повнені документи;

можливість розвантаження/пе	

ревантаження у третій країні;

імпортування товарів, які можна

приховувати;

перевізник здійснює перевезен	

ня кількома транспортними за	

собами;

перевізник та/або транспортний

засіб перетинає кордон уперше;

товар ввозиться на нещодавно

придбаному транспортному за	

собі;

товар ввозиться на орендовано	

му транспортному засобі або

причепі;

розрахунки за договором

купівлі	продажу та/або сплата

всіх податків здійснюється

готівкою;

завантаження вантажу здійсню	

валося у регіонах ризику;

сумнівна репутація експортера

(імпортера);

поєднання високих ризиків

(транспорту і перевізника).

Індикаторами ризиків контрабан	

ди товарів визначені такі вихідні дані:

Взаємна адміністративна допомога

Взаємна адміністративна допомога

Контроль на основі
аудиту

Управління ризиками
Специфікація ризику 
Національні плани

перевірки
Розумові здібності

Контроль при
пересуванні

Комп'ютерна
техніка

Примусові заходи

Митний контроль,
проведений
персоналом

Рис. 1 Схема процесу митного контролю, що здійснюється вищим керівництвом
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за наявності підозри на

подвійний інвойс:

інвойс виданий стороною, яка

не є виробником таких товарів

(особливо офшорними ком	

паніями);

сторони контракту – невеликі

контрагенти;

відправник та/або компанія	

одержувач нещодавно за	

реєстровані;

партії товарів не відповідають

специфіці занять відправника

та/або одержувача;

нерегулярність/невідповідність

діяльності та/або транспорту	

вань контрагентами (інтелекту	

альна інформація);

розрахунки за договором

купівлі	продажу та/або сплата

усіх податків здійснюється

готівкою;

у разі підозри на фіктивні ком	

панії, що здійснюють експортуван	

ня (імпортування) товарів:

завантаження товарів у транзит	

них районах;

узагальнений опис товарів;

неповна/суперечлива докумен	

тація;

колективна поставка вантажів;

факт переміщення: сільськогос	

подарських товарів; легкових ав	

топокришок; електроніки;

будівельних матеріалів; лісома	

теріали; меблі; текстиль; овочів

і фруктів;

за наявності підозри на неправиль	

ну класифікацію:

узагальнений опис товарів в

інвойсі;

неповна інформація у докумен	

тах;

товари не відповідають спе	

цифіці діяльності імпортера;

вказано незрозумілу адресу;

відправник та/або компанія	

одержувач нещодавно за	

реєстровані;

змінені ім’я та/або специфіка

торгівлі;

витрати на транспортування за	

надто високі;

неправильно вказана країна по	

ходження товарів;

товар підлягає високому рівню

оподаткування;

за наявності підозри на неправиль	

не визначення країни походжен	

ня з метою одержання префе	

ренції:

неповна/неправильна інфор	

мація, зазначена у документах;

неправильний пакувальний

реєстр;

оплата митних платежів

готівкою;

не вказано країни походження

на маркувальних знаках товарів;

переклад назви товарів,

інструкції й етикеток здійснено

неправильно;

упаковки промарковано по	

різному;

за наявності підозри на заміну ви	

сокотехнологічного обладнання

низькотехнологічним:

неправильне декларування об	

сягів товарів;

зазначення неправильних даних

у декларації;

підроблені дані стосовно країни

походження експортованих то	

варів;

неправильне декларування да	

них, що стосуються завершаль	

ної стадії виробництва за кор	

доном;

до митного оформлення пода	

ються з виправленнями;

нестандартний маршрут пе	

реміщення партії товару;

нестандартні умови платежу;

нестандартна країна призначен	

ня з урахуванням специфіки

вантажу;

відправник та/або компанія	

одержувач нещодавно за	

реєстровані;

підозріла упаковка;

Визначити суть

Стратегічні плани
Організаційна суть

Суть процесу управління ризиками

Визначення структури

Визначення ризиків

На що можуть вплинути ризики?
Які наслідки впливу?

Аналіз ризиків

Встановлення поточного контролю

Встановлення рівня ризику

Оцінка ризиків

Порівняння із встановленими критеріями
Визначення порядку проявлення ризиків

Визначення напряму ризиків

Визначення заходів впливу
Оцінка заходів впливу

Підготовка плану впливу
Реалізація плану

Визначення
сфер ризику

Розробка
критеріїв 

Моніторинг
та огляд

Заходи
порозуміння

Визначеня ймовірності  Визначення послідовності

Рис. 2. Схема процесу митного контролю, що здійснюється нижчим керівництвом
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незрозумілий опис інвойса;

за наявності підозри, що товари,

які імпортуються, підроблені, кон	

трафактні чи вкрадені:

нестандартні розміри або обсяги

упаковки;

нестандартні або низькоякісні

пакувальні матеріали;

товари переміщуються без га	

рантійного сертифіката;

до митного оформлення по	

дається ксерокопія або взагалі

відсутня технологічна

інструкція;

нестандартне комбінування то	

варів;

неправильно зроблений пере	

клад інструкцій або етикеток;

відсутні дані про авторські пра	

ва або торгову марку;

товари недооцінені;

на товарах пропущена велика

кількість номерів, виробничих

кодів, не вказано термін при	

датності;

документи, які подаються до

митного оформлення, містять

виправлення;

нечіткий опис інвойса.

Певні ризики можуть з’являтися у

всіх сферах, пов’язаних із митним

контролем товарів, що переміщують	

ся через митний кордон України.

Узагальнено можна визначити такі

вихідні дані, які можуть бути індика	

торами ризику у ході здійснення мит	

ного контролю експортно	імпортних

операцій:

у супровідних документах наве	

дені помилкові або неправильні

дані про товари;

наявність інформації, що

суб’єкт економічної діяльності

та/або експедитор уже порушу	

вали та/або намагалися пору	

шити обов’язки зі сплати мит	

них платежів;

перевізник (експедитор) має

сумнівну репутацію;

наявність особливих повідом	

лень у рамках певної процедури

про специфіку товару у певному

контексті;

високий рівень оподаткування

товару;

відправлення здійснюється в

контейнерах;

невеликі партії відправлень.

Отже, можна дійти висновку, що

запровадження системи аналізу й

оцінки ризиків під час здійснення

митного контролю експортно	

імпортних операцій – основа правил

сучасних митних методів контролю.

Ефективний митний контроль –

це особливість сучасної митної служ	

би. Він залежить від професійно ор	

ганізованого контролю, основаного

на ефективній співпраці й обміні

інформацією між різними митними

союзами, а також від стратегії уп	

равління ризиками щодо дієвого ви	

користання доступних ресурсів.

Впроваджуючи нові технології у

систему митного контролю, держава

тим самим звільняє

суспільство/торгівлю від надмірного

бюрократичного втручання контро	

люючих органів і сприяє кращому ви	

користанню ресурсів митних органів.

Схеми процесу митного контро	

лю, який повинен здійснюватись на

різних етапах управління, розроблені

Європейською комісією, наведено на

рис. 1 та 2.
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