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Костяна О. В., Карпова В. В., Островський Д. М. Управління ризиками в митній справі як чинник забезпечення 
митної безпеки в період економічного спаду

У статті проаналізовано фіскальну значущість митних платежів, а саме: ПДВ, мита й акцизного податку, що справляються з товарів, які роз-
митнюються. Визначено, що роль бюджетних надходжень за зазначеними платежами є надзвичайно важливою. Підкреслено, що актуальність 
повного та своєчасного надходження платежів, які акумулюються Державною митною службою України, особливо підвищується в періоди еко-
номічного спаду в державі, коли істотно знижується ділова активність окремих суб’єктів господарювання та сфер економіки. Визначено, що 
кількість та обсяги правопорушень, які були виявлені на митниці та могли призвести до істотних бюджетних втрат, є досить високими та 
в останні періоди мають тенденцію до зростання, що свідчить про необхідність забезпечення ефективного митного контролю з боку держа-
ви та підвищення митної безпеки. У роботі зазначено, що сучасною світовою тенденцією розвитку митного контролю, яка характерна і для 
України, є відмова від суцільного контролю на користь вибіркового із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Наведено переваги такого під-
ходу до здійснення митного контролю. Проаналізовано вітчизняний досвід управління ризиками в митній справі шляхом застосування митними 
органами Автоматизованої системи управління ризиками (АСУР). Підкреслено необхідність постійного оновлення й удосконалення алгоритмів 
роботи АСУР і самої системи, а також безперервного оновлення баз даних шляхом коригування, видалення та створення нових профілів ризиків. 
Це пов’язано з нестабільністю сфери митних ризиків.
Ключові слова: митні ризики, митна безпека держави, автоматизована система управління ризиками, митні платежі, митний контроль.
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Kostiana O. V., Karpova V. V., Ostrovskyi D. M. Risk Management in Customs as a Factor in Ensuring Customs Security During the Economic Downturn
The article analyzes the fiscal significance of customs payments, namely: VAT, duties and excise tax, which are payed with customs clearance goods. It is defined 
that the role of budget revenues by these payments is extremely important. It is emphasized that the relevance of full and timely receipt of payments, which are 
accumulated by the State Customs Service of Ukraine, is especially increased during periods of economic downturn in the country, when the business activity of 
certain economic entities and sectors of the economy is significantly reduced. It is determined that the number and volume of offenses that are detected at the 
customs and can lead to significant budget losses are quite high and in recent periods tend to increase, which indicates the need to ensure effective customs 
control by the State and increase of the customs security. The publication specifies that the current global trend of customs control development, which is also 
typical for Ukraine, is the refusal of continuous control in favor of a selective one, with additional application of risk-oriented approach. The advantages of this 
approach to customs control are provided. The domestic experience of risk management in customs on the part of relevant authorities by using the Automated 
Risk Management System (ARMS) is analyzed. The need to constantly update and improve the algorithms of the ARMS and the system itself, as well as continu-
ous updating of databases by adjusting, deleting and creating new risk profiles, is underlined. This is connected with the instability of the sphere of customs risks.
Keywords: customs risks, customs security of the State, automated risk management system, customs payments, customs control.
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Частка надходжень до державного бюджету, яка 
акумулюється Державною митною службою 
України, наразі є високою та щорічно демон-

струє тенденцію до збільшення. Тому забезпечення 
надходжень у повному обсязі всіх митних платежів 
до бюджету є важливим кроком щодо формування 
економічної безпеки держави. Особливо актуальним 
таке питання стає в період загального економічного 
спаду, який зараз триває по всьому світі та має гло-
бальний характер, адже загальна кількість бюджет-
них надходжень зменшується через загальне скоро-
чення ділової активності. В Україні традиційно має 
місце проблема забезпечення ефективного митного 
контролю як складової частини формування митної 
безпеки держави, адже правопорушення в митній 
сфері, незважаючи на низку заходів, спрямованих 
на боротьбу з ними та їх попередження, все ще за-
лишаються достатньо поширеним у державі явищем. 
Ризикоорієнтований підхід у митній справі дозволяє 
підвищити ефективність митного контролю та змен-
шити кількість порушень у митній сфері.

 Теоретико-методичні питання забезпечення 
митної безпеки розглядали у своїх роботах вітчиз-
няні фахівці в галузі митної справи, а саме: І. Береж-
нюк, А. Войцещук, М. Губа, І. Крисоватий, А. Мазур, 
П. Пашко, П. Пісной, Д. Приймаченко, О. Руренко,  
А. Стельмащук та інші вчені. Однак деякі аспекти мит-
ної безпеки, пов’язані з управлінням ризиками в мит-
ній сфері, залишаються недостатньо висвітленими.

Метою статті є визначення місця та ролі управ-
ління ризиками в митній справі у формуванні митної 

безпеки держави під час загального економічного 
спаду.

При підготовці статті використано системний 
підхід дослідження, що дозволило охарактеризувати 
роль управління ризиками в митній справі в забез-
печенні митної безпеки держави; графічний метод –  
для аналізу динаміки основних економічних індика-
торів у митній сфері. 

Стосовно визначення митної безпеки науков-
ці мають різні підходи, однак в українському 
законодавстві ця категорія розглядається як 

«стан захищеності митних інтересів України, за-
безпечення та реалізація яких досягається шляхом 
здійснення державної митної справи». Перелік мит-
них інтересів держави у вітчизняному законодавстві 
поки що не є чітко окресленим. Однак усі дослідники 
сходяться на думці, що додержання законодавства 
України при здійсненні митних процедур, а отже, за-
безпечення сплати митних платежів у повному обсязі 
суб’єктами ЗЕД включається до сфери митних інтер-
есів держави [7].

Економічна та соціальна ситуація в Україні та 
світі впродовж 2020–2021 рр. істотно змінилася. 
Впровадження ряду карантинних обмежень негатив-
ним чином вплинуло на окремі види бізнесу, особли-
во ті, що функціонують у сфері послуг і роздрібної 
торгівлі непродовольчими товарами. Це призвело 
до сповільнення темпів зростання ВВП. Особливо 
негативною ситуація булла у 2 та 4 кварталах 2020 р. 
(рис. 1) [8]. Зниження темпів економічного зростання 
вплинуло на бюджетно-податкову сферу й обсяги бю-
джетних надходжень. 
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Рис. 1. Реальний ВВП України у 2019–2020 рр.
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Рис. 2. Розміри надходжень податкових і митних платежів до Державного бюджету України у 2018–2020 рр.

Слід зазначити, що обсяги податкових платежів, 
що мобілізуються митними органами України, 
є достатньо істотними навіть порівняно із об-

сягом платежів, що мобілізуються Державною подат-
ковою службою. Важливість ролі надходжень митних 
платежів до державного бюджету особливо зросла в 
період економічного спаду, що у 2020 р. мав місце як 
в Україні, так і в усьому світі, внаслідок різкого погір-
шення епідеміологічної ситуації та введення каранти-
ну. Це призвело до істотного скорочення ділової ак-

тивності в регіоні. Однак при цьому податкові надхо-
дження у 2020 р істотно скоротилися порівняно з по-
переднім роком, а митні надходження, навпаки, трохи 
зросли (рис. 2). Така ситуація підтверджує важливість 
надходження митних платежів до бюджету, особливо в 
періоди економічного спадання: саме на цій стадії еко-
номічного циклу надзвичайно гостро постає питання 
щодо формування дохідної частини бюджету, адже 
саме в період економічного спаду зазвичай бюджетні 
надходження зменшуються, а витрати зростають [11]. 
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Наразі основними податковими платежами, 
що сплачуються при митному оформленні товарів, є 
мито, акциз і ПДВ. Серед зазначених видів податко-
вих платежів найбільше коштів акумулюється внаслі-
док сплати ПДВ (близько 80%) (рис. 3).

вість його проведення. Цей принцип застосовується 
в Україні, як і в більшості країн світу. Такий підхід до 
організації митного контролю задекларовано в Між-
народній конвенції про спрощення та гармонізацію 
митних процедур (Кіотська конвенція), до якої при-
єдналася й Україна у 2006 р. Відповідні норми також 
було внесено до чинної редакції Митного кодексу 
України (ст. 320).

Перевагою вибіркового митного контролю над 
суцільним є залучення набагато меншого обсягу ре-
сурсів для його здійснення [4]. Адже штат співро-
бітників Державної митної служби, а відповідно, і їх 
робочий час в Україні є обмеженим, а для здійснен-
ня повного огляду та перевірки всіх без виключення 
вантажів, транспортних засобів, громадян, які пере-
міщуються через митний кордон, необхідно було ви-
тратити багато робочого часу та зусиль інспекторів. 
Наразі в Державної митної служби України такі ре-
сурси відсутні, чисельність штату цього державного 
органу станом на 2020 р. становила 9 935 осіб. 

У сучасних реаліях вибірковість митного контр-
олю досягається за допомогою ризик-орієн-
тованого підходу, що полягає в концентрації 

уваги митників на зовнішньоекономічних операціях, 
що мають високу ступінь ризику (для визначення 
ступеня ризику враховується тип митної декларації, 
митні режими, особливості, засоби та способи пе-
реміщення товарів через митний кордон України та 
результати аналізу ризиків). Це дає змогу митникам 
приділити особливу увагу питанням правильності 
визначення митної вартості та класифікації товарів 
при їх розміщенні в митний режим імпорту щодо 
операцій, які мають високу ступінь ризику. Під ри-
зиком розуміється ймовірність недотримання вимог 
законодавства України з питань митної справи.

Управління ризиками в митній сфері представ-
ляє собою роботу митних органів з аналізу ризиків, 
виявлення й оцінки ризиків, розроблення та прак-
тичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію 
ризиків, оцінки ефективності та контролю застосу-
вання цих заходів. 

Відповідно до вітчизняного законодавства фор-
ми й обсяги митного контролю обираються посадо-
вими особами митних органів на підставі результатів 
застосування системи управління ризиками; та/або 
автоматизованою системою управління ризиками. 
Така норма булла внесена до Митного кодексу [1] 
України Законом [2] на початку 2020 р. А отже, за-
конодавчо закріплено обов’язковості виконання по-
садовими особами митних органів форм та обсягів 
митного контролю, обраних автоматизованою систе-
мою управління ризиками.

Митні органи застосовують систему управлін-
ня ризиками для визначення товарів, транспортних 
засобів, документів і осіб, які підлягають митному 
контролю, форм митного контролю, що застосову-

Ввізне мито

ПДВ

Акциз

Вивізне мито

Рис. 3. Частки митних платежів за видами податків,  
що були акумульовані в Україні у 2020 р., %

Однак статистичні дані свідчать, що у вітчизня-
них реаліях велика частка суб’єктів ЗЕД намагається 
різними способами (у більшості випадків з порушен-
ням норм чинного законодавства) або занизити об-
сяги своїх податкових платежів при розмитненні то-
варів, або взагалі ухилитися від їх сплати.

Так, за підсумками 2020 р. частка справ, пору-
шених у зв’язку з незаконним переміщенням 
товарів, а також ухиленням від сплати митних 

платежів (тобто правопорушення, передбачені стат-
тями 472, 482, 483, 485 Митного кодексу [1]), стано-
вить 36% від загальної кількості справ. У 2019 р. цей 
показник становив 20% від загальної кількості скла-
дених протоколів, тобто спостерігається тенденція 
до істотного зростання правопорушень. 

У 2020 р. митними органами України було роз-
глянуто 3 998 справ про порушення митних правил, 
накладено штрафів на суму 178,4 млн грн. На розгляд 
до суду передано 10 917 справ про порушення митних 
правил на суму майже 2,4 млрд грн, що свідчить про 
потенційно високі обсяги втрат держави через недо-
отримання митних платежів у випадку недостатньо 
ефективного митного контролю. 

Упродовж 2020 р. за результатами розгляду 
справ судами накладено стягнень (конфіскація това-
рів та штрафи) на суму майже 1,21 млрд грн, що на 
34% більше показника 2019 р. Істотне зростання по-
казників виявлення фактів порушень у митній сфері 
й обсягів стягнених до бюджету коштів може свідчи-
ти, по-перше, про підвищення ефективності митно-
го контролю, а по-друге, – про зростання кількості 
спроб порушень митних правил суб’єктами ЗЕД [5].

У сучасному світі одним із основних принципів 
здійснення державного митного контролю є вибірко-
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ються до таких товарів, транспортних засобів, доку-
ментів і осіб, а також обсягу митного контролю.

Автоматизована система управління ризика-
ми – це сукупність програмно-інформаційних 
комплексів, які забезпечують функціонування 

системи управління ризиками під час митного контр-
олю та/або митного оформлення товарів, транспорт-
них засобів [3]. Розроблення та реалізація практич-
них заходів з управління ризиками здійснюються з 
урахуванням результатів аналізу й оцінки ризиків,  
а також аналізу необхідних ресурсів та очікуваних ре-
зультатів від реалізації запланованих заходів.

Система управління ризиками, яка використову-
ється під час митного контролю, в Україні була впро-
ваджена в роботу митних органів ще у 2005 р. Звісно, 
що за період свого існування ця система зазнала від-
чутних змін. Починаючи з 2006 р. в автоматизованій 
системі митного оформлення застосовується модуль 
автоматизованої системи аналізу й управління ризи-
ками, який забезпечує проведення автоматизованого 
аналізу й оцінки ризиків у режимі реального часу під 
час оформлення митних декларацій. 

З 2012–2013 рр. в автоматизованій системі 
митного оформлення запроваджено роботу модулів 
автоматизованої системи аналізу й управління ризи-
ками в наземних пунктах пропуску через державний 
кордон.

Застосування автоматизованої системи аналізу 
й управління ризиками як автоматизованої складо-
вої частини системи управління ризиками дає змогу 
здійснювати автоматизований відбір митних декла-
рацій або переміщень товарів, транспортних засобів, 
осіб через державний кордон, за якими необхідно 
посилити митний контроль, визначати перелік мит-
них формальностей і фіксувати інформацію, внесену 
посадовими особами митниць за результатами про-
ведених митних формальностей [9].

Наразі основними завданнями митного контр-
олю, виконання яких забезпечується завдяки засто-
суванню АСАУР, є перевірка достовірності декла-
рування, країни походження та класифікації товарів 
згідно з УКТЗЕД, достовірності визначення митної 
вартості, дотримання заходів нетарифного регулю-
вання. Для виконання таких завдань і здійснення ав-
томатизованого відбору об’єктів митного контролю 
до АСУР здійснюється профілювання ризиків [6].

Профіль ризику – опис будь-якої сукупності 
індикаторів ризику, у тому числі визначених комбі-
націй індикаторів ризику, що є результатом збору, 
аналізу та систематизації інформації. Профіль ризи-
ку може бути представлений у двох формах: у формі 
електронного паспорту профілю ризику та у формі 
документального паспорта профілю ризику [3].

Сучасний функціонал АСУР дозволяє ство-
рювати та застосовувати профілі ризику довільної 
складності з використанням таких інноваційних під-

ходів, як алгоритми нечіткої логіки, а також врахову-
вати наявність позитивної або негативної історії по-
передніх митних оформлень щодо подібних операцій.

При застосуванні профілів ризику важливе зна-
чення має такий показник, як селективність профілю 
ризику, який кількісно характеризує його вибіркову 
здатність (числове значення від 0 до 100, що показує 
відсоток переміщень осіб, товарів, транспортних за-
собів через кордон або митних оформлень, який про-
філь ризику дає можливість відбирати). Чим вищим є 
цей показник, тим частіше спрацьовує такий профіль 
ризику, і митники частіше здійснюють митні формаль-
ності. Для зменшення селективності профілів ризику 
використовуються суб’єкто-орієнтовані критерії.

Тобто залежно від того, чи відповідає суб’єкт 
певним визначеним критеріям та їх значенням, за-
стосовуються коефіцієнти зменшення частки визна-
чення з боку АСУР необхідності проведення митного 
огляду та/або додаткової перевірки документів.

Наразі до таких критеріїв відносять:
 відомості про посадових осіб підприємства;
 обсяг статутного капіталу;
 КВЕД за основним видом діяльності;
 категорія платника податків;
 стан платника податків;
 кількість працюючих;
 сума сплачених митних платежів за 365 днів;
 період перебування на обліку в митницях;
 сума роялті та інших ліцензійних платежів за 

минулий календарний рік [3].
Суб’єкти ЗЕД оцінюються митниками на відповід-

ність цим критеріям автоматизовано, і рішення щодо 
обрання форм і методів митного контролю вантажів 
або транспортних засобів, які вони перевозять через 
митний кордон, відбувається без залучення (рішення 
приймає інформаційна система, а не посадова особа) 
посадових осіб митної служби, що виключає вплив люд-
ського фактора та знижує корупційні ризики. 

Оскільки ризики, що можуть виникати при 
здійсненні митного контролю, не є постійни-
ми, з плином часу певні ризики можуть змі-

нюватися чи зовсім зникати, а натомість з’являтися 
інші, тому і система управління ризиками потребує 
постійного оновлення відповідних баз даних. Так, на-
приклад, упродовж 2020 р. було введено в дію СУА 
«Критерії для автоматизованої оцінки суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності», оновлено реєстр 
ризиків і перелік індикаторів ризику, які можуть ви-
користовуватись для обрання форм та обсягів мит-
ного контролю на підставі результатів застосування 
системи управління ризиками; внесено зміни до 24 
профілів ризику; виключено 2 профілі ризику та вве-
дено в дію 11 нових профілів [5]. 

Також на постійній основі здійснюється напо-
внення рамкових профілів ризику АСУР актуальною 
інформацією.
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Постійне вдосконалення роботи АСУР, своє-
часне коригування профілів ризиків, вилучення тих 
профілів, що втратили актуальність, і внесення нових 
є необхідним. Це обумовлено постійними змінами 
зовнішнього середовища – законодавства, ринкової 
кон’юнктури, умов провадження господарської ді-
яльності в державі тощо. 

Наразі система АСУР перебуває у стані модер-
нізації. У квітні 2021 р. було розпочато випро-
бування оновленої системи управління ризи-

ками – АСУР 2.0. Очікується, що впровадження та 
застосування АСУР 2.0 дозволить перевести значну 
частину даних з паперових носіїв в електронні, а про-
цесів – з режиму офлайн в онлайн. Оновлена система 
має дозволити вести електронний реєстр профілів 
(замінивши ним складний у користуванні паперовий) 
та оцифрує історію профілю (яка включає історію 
всіх дій, що відбувалися з цим профілем). 

АСУР 2.0 матиме технічну можливість забезпе-
чити увесь процес формування, редагування, а також 
вилучення профілів, починаючи від тестування від-
повідним департаментом ДМСУ своїх пропозицій і 
завершуючи онлайн-голосуваннями Комісії щодо цих 
змін. У оновленому АСУР створено інструменти мо-
ніторингу й аналізу ефективності застосування про-
філів ризиків, а також аналізу декларацій для роботи 
над новими ризиками [10].

Результати застосування АСУР і профілювання 
ризиків свідчить про ефективність такого підходу до 
здійснення митного контролю. Так, протягом 2020 р. 
завдяки застосуванню АСУР на кордоні було виявле-
но товарів, які перевозилися з порушенням митних 
правил, на суму 184,85 млн грн, у тому числі:
 2 млн 13 тис. пачок цигарок;
 4,07 тис. л алкогольних виробів;
 551,84 кг бурштину;
 385 автомобілів, що переміщувалися через 

кордон з порушенням установлених правил, з 
них 1 – викрадений.

Також у 2020 р. на митному кордоні завдяки 
спрацюванню профілів ризику було вилучено в по-
рушників 79,7 кг наркотичних засобів; 0,64 кг психо-
тропних речовин; 383 одиниць зброї; 5 947 шт. боє-
припасів. Ввезення зазначених предметів і речовин 
на митну територію України загрожувало б націо-
нальній безпеці держави загалом і життю та здоров’ю 
її громадян зокрема [5].

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасній Україні фіскальна зна-

чущість податкових платежів, які акумулюються до 
державного бюджету митними органами, є надзви-
чайно високою. Навіть у 2020 р., коли спостерігалося 
істотне зниження економічної активності в державі 
та скорочення податкових надходжень, обсяги над-
ходжень митних платежів залишалися на стабільно 

високому рівні. Отже, питання повного та своєчас-
ного надходження всіх платежів з товарів, що роз-
митнюються, є надзвичайно актуальним, особливо в 
періоди економічного спаду. 

Проблемним аспектом залишається велика 
кількість правопорушень у митній сфері, внаслідок 
чого виникають втрати бюджету, що загрожує митній 
безпеці держави. Підвищення ефективності митного 
контролю є надзвичайно важливим у цій ситуації. За-
гальною світовою тенденцією у здійсненні митного 
контролю зараз є відмова від суцільного контролю та 
перехід до вибіркового ризикоорієнтованого підходу, 
що дозволяє зосередити зусилля працівників митни-
ця на сферах діяльності та суб’єктах, що мають висо-
ку ступінь ризику порушень. 

В Україні на практиці управління ризиками у 
митній сфері здійснюється за допомогою ав-
томатизованої системи управління ризиками,  

у результаті її застосування ефективно поперед-
жаються та виявляються спроби порушень митних 
правил. Однак сфера ризиків митного контролю є не-
стабільною, тому необхідне постійне вдосконалення 
АСУР і внесення до неї актуальної інформації.          
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