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В умовах актуалізації транскордонної торгівлі постає питання формування належної системи захис[

ту саме національного ринку від правопорушень, які мають місце в процесах перевезення продукції че[

рез митні кордони України, неякісних товарів чи послуг, а також невиправданих дій державних служ[

бовців, які так само характеризуються значною впливовістю на ефективність митного контролю та здатні

знизити результативність фіскальної політики за умови нехтування працівниками своїми функціональ[

ними обов'язками. Отже, важливість проведених у роботі досліджень пов'язана саме із наявністю знач[

ної кількості проблемних аспектів у системі митного контролю України, які стоять на заваді реалізації

державою євроінтеграційних прагнень та суттєво знижують ефективність національної економіки як

самостійного учасника міжнародних правовідносин.

Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження проблем, характерних для вітчизняної систе[

ми митного контролю в умовах реалізації Україною євроінтеграційних прагнень.

Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції,

аналізу та узагальнення, а також графічного моделювання.

У науковій роботі було детерміновано сутність та ключові фактори ефективності митного контролю,

а також проблемні аспекти як такі, що унеможливлюють створення прогресивної системи митного кон[

тролю та аудиту в Україні. Під час дослідження було визначено, що діяльність у митній сфері повинна

бути забезпечена сучасними інструментами, які б обслуговували систему контролю на основі новітніх

прогресивних технологій. Враховуючи актуалізацію процесів цифрових трансформацій було визначено

доцільним розширення практики використання інформаційно[комунікаційних технологій у контексті

раціоналізації управління транскордонною торгівлею та підвищення рівня її відкритості задля забезпе[

чення результативності митного контролю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України до світового співтовариства, зок$

рема у європейський економічний простір, виступає пе$
редумовою трансформацій вимог до реалізації деяких
економічних правовідносин. Таким чином, прагнення
України стати частиною європейського ринку тягне за
собою два протилежні наслідки: по$перше, активізацію
процесів торгівлі із провідними державами$членами ЄС,
а, по$друге, підвищення потреби у реалізації дієвих за$
ходів, здатних забезпечити економічну безпеку держа$
ви та унеможливити втрату автономності вітчизняного
ринку як самостійного учасника міжнародних торгівель$
них відносин. У контексті обумовлених аспектів саме
система митного контролю виступає регуляторним ме$
ханізмом, який має на меті забезпечення додержання
норм законодавства, нормативно$правових актів та
інших вимог до здійснення міжнародної торгівлі, що у
сукупності дозволяє гарантувати реалізацію національ$
них інтересів держави.

Особливий акцент у контексті налагодження транс$
кордонної співпраці доцільно поставити на порушеннях
у зазначеній сфері діяльності, адже проблеми митного
контролю негативно впливають і на динаміку експорт$
но$імпортної діяльності України, і на рівень ефектив$
ності національної економіки, і на репутацію та конку$
рентоспроможність держави як учасника єдиного еко$
номічного простору. Досліджуючи актуальні проблеми
у сферах митного контролю, можливим стає не лише
детермінування існуючи слабких місць у системі, а і ви$
окремлення методів і шляхів трансформації механізму
з метою вдосконалення роботи митних органів у час$
тині здійснення контрольних заходів.

In the conditions of actualization of cross[border trade the establishment of systems to protect the national

market from the offences which have already taken place in the process of moving goods across borders, from

poor[quality products or services and unjustified actions by the tax agencies. It's important that the work of the

customs authorities has considerable influence on the effectiveness of the customs control system; moreover,

subject to disregard of the functional responsibilities by tax administration will be greatly reduced efficiency of

public custom and fiscal policy. Accordingly, the importance of research is as a result of the existence of sets of

challenges in customs control procedures that have hampered the efforts of the Ukraine to ensure the economic

integration and detrimentaled to the efficiency of national economics.

The article is devoted to the analysis of the problem aspects, specific to the Ukrainian customs control system

in the context of strengthen integration efforts.

Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, graphic modeling are the research methods

which were used in the article.

In this science paper the specific circumstances, prerequisites for effective, importance of customs control

and problems involved in customs control as those that to prevent the creation of progressive system of customs

control and audit in Ukraine. It is defined, that work of the customs authorities must be backed by modern

instruments which would serve the control system on the basis of progressive technologies. The need to use the

information and communication technology in the context of actualization digital transformations in Ukraine is

reviewed by authors. It has been determined that innovative technologies have a positive effect on improving

the customs risk management policy, speeding up cross[border trade as well as greater the efficiency of customs

control.

It is determined that the problems of customs control in Ukraine are primarily related to the existence of

significant gaps in domestic legislation, the lack of mechanisms for unification of standards in accordance with

European requirements. It is the problems of a legislative nature that significantly slow down the process of

European integration.

Ключові слова: митний контроль, митна політика, транскордонна торгівля, євроінтеграція, європейсь!
кий економічний простір, митні органи, державне управління, цифрові трансформації.

Key words: customs control, customs policy, cross!border trade, European integration, European economic space,
customs authorities, public administration, digital transformations.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Організаційним аспектам та проблемам реалізації
митного контролю в Україні як у державі, котра стоїть
на шляху реалізації євроінтеграційних прагнень, при$
ділено праці багатьох науковців, а саме: І. Бережнюк [1],
М. Білуха, Т. Микитенко [2], П. Пашко, С. Онишко [3],
А. Крисоватий [4], В Мартинюк, С. Шевчук, А. Ємець
[5], В. Науменко та ін.

І. Бережнюк досліджує практику здійснення митно$
го контролю в Україні, узагальнює сучасні тенденції та
проблеми, притаманні митній службі в Україні; науко$
вець детально аналізує нормативні документи ЄС, що
забезпечують реалізацію митного та пост$митного кон$
тролю, а також визначає перспективи запозичення євро$
пейської практики в контексті вдосконалення митного
контролю в Україні. Дослідником було визначено, що
саме наближення вітчизняного митного законодавства
до положень міжнародних конвенцій та угод є основ$
ним кроком на шляху підвищення ефективності проце$
дур митного контролю [1]. М. Білуха та Т. Микитенко
досліджували сутність митного контролю в контексті
визначення аспектів, які впливають на його ефективність
або ж спричиняють проблемність процесу [2]. П. Паш$
ко аналізує проблематику митного контролю в Україні
не лише через призму актуалізації інтеграційних про$
цесів, а і в контексті активізації трансформацій інсти$
туціонального інструментарію у державі. Науковцем
узагальнено, що проблеми митного контролю, перш за
все, пов'язані із недосконалостями актуального норма$
тивно$правового забезпечення, відсутністю співпраці
між органами, що приймають пряму чи опосередковану
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участь під час здійснення митного контролю та реалі$
зації митної політики у державі, відсутність ефектив$
ної системи контролю за провадженням господарської
діяльності суб'єктами, які є учасниками ЗЕД, наявністю
проблем організаційно$управлінського характеру [3,
с. 417]. А. Крисоватий аналізує різні аспекти діяльності
митних служб в Україні, визначає слабкі сторони та не$
доліки процесів митного контролю і аудиту. Науковець
визначає, що усунення проблем у зазначеній сфері
діяльності сприятиме вдосконаленню адміністрування
митних платежів до державного бюджету, захисту на$
ціонального виробника, запобігатиме ввезенню до Ук$
раїни заборонених та небезпечних виробів тощо [4,
с. 67]. С. Шевчук аналізує інструменти та важелі реалізації
митного контролю в контексті забезпечення митної без$
пеки України; А. Ємець досліджує напрями усунення
проблеми митного контролю із врахуванням прогресив$
них європейських практик. Науковцем визначено, що в
умовах євроінтеграції досвід держав$членів ЄС для Ук$
раїни є пріоритетним, оскільки його застосування у
вітчизняній практиці сприятиме "підвищенню безпеки
та полегшенню функціонування міжнародного ланцю$
га постачання товарів на глобальному рівні, оптимізації
функцій і спроможностей митних служб у світлі вик$
ликів і можливостей ХХІ століття за рахунок зміцнен$
ня співпраці" [5, с. 68].

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Праці науковців скоріш висвітлюють загальну прак$

тику та проблематику здійснення митного контролю в
Україні. Проте сьогодні в умовах безпрецедентних ка$
рантинних обмежень, актуалізації цифрових трансфор$
мацій, діджиталізації управлінських процесів, постає
потреба у розробці актуальних методів діагностування
та боротьби із проблемами митного контролю. Сучасні
підходи мають бути розроблені із дотриманням прогре$
сивних практик держав$членів ЄС, а також враховува$
ти необхідність використання цифрових технологій, що
покликані сприяти оптимізації контрольних процедур
та інтеграції національних економік; ці аспекти зумов$
люють потребу у проведенні поглиблених досліджень
проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета — аналіз проблем митного контролю в Україні

в контексті актуалізації процесів інтеграції національ$
ної економіки у європейське співтовариство. Для досяг$
нення поставленої мети в процесі дослідження було
сформовано та вирішено важливі наукові та практичні
завдання, зокрема:

— визначити сутність митного контролю в умовах
активних інтеграційних процесів та бізнес$трансфор$
мацій;

— дослідити проблемні аспекти системи митного
контролю в Україні в контексті доцільності їх усунення
на шляху євроінтеграції та поглиблення транскордон$
ної співпраці із державами$членами ЄС;

— охарактеризувати вплив цифрових трансфор$
мацій на економічні процеси в Україні, особливо в кон$
тексті їх детермінування як інструментів боротьби із
проблемами низької ефективності митного контролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сьогоденних умовах підвищується значення інтег$
раційних процесів, які стимулюють соціально$еконо$
мічний розвиток держав; європейська інтеграція змінює
національні системи господарювання та, відповідно, ви$
магає оновлення порядку організації більшості процесів,
пов'язаних із захистом національного ринку та товаро$
виробника. Беззаперечним є факт необхідності налагод$
ження ефективної транскордонної торгівлі, врегулюван$
ня прикордонних взаємовідносин, що виникають між дер$
жавами$членами ЄС та Україною, а також іншими дер$
жавами, які так само, як і наша країна, прагнуть стати
частиною європейського економічного простору. Потре$
ба є і у вдосконаленні положень митної політики, які по$
винні бути взаємоузгодженими та забезпечувати дотри$
мання інтересів кожної із сторін торгівельних відносин.
За таких обставин росте роль митного контролю, а про$
блеми, притаманні вітчизняному механізму контролюван$
ня та моніторингу, збільшують ризики України у проце$
сах зовнішньоекономічної діяльності.

Митним Кодексом України визначено, що митний
контроль, як самостійна економічна категорія, — це "су$
купність заходів, що здійснюються з метою забезпечен$
ня додержання норм Кодексу, законів та інших норма$
тивно$правових актів з питань митної справи, міжнарод$
них договорів України, укладених у встановленому за$
коном порядку" [6, ст. 4]. Дефініція поняття є місткою і
близькою до тої, що визначена у Регламенті Європейсь$
кого Парламенту і Ради (ЄС) №952/2013 від 9 жовтня
2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу.
Проте європейський документ містить більш розгорну$
те трактування, яке деталізує сукупність операцій, які
підлягають контролю з боку митних служб; відповідно,
система митного контролю це "конкретні дії, які вико$
нують митні органи для того, щоб забезпечити дотри$
мання митного законодавства та іншого законодавства,
що регулює прибуття, вибуття, транзит, переміщення,
зберігання та кінцеве використання товарів, переміщу$
ваних між митною територією Союзу та країнами або
територіями, які не є частиною такої території, та пе$
ребування і переміщення на митній території Союзу
товарів із третіх країн і товарів, поміщених під проце$
дуру кінцевого використання" [7, с. 5].

Узагальнюючи такі детермінування поняття митно$
го контролю, науковцями було отримано висновок, що
митний контроль варто розглядати як складну систему
взаємоузгоджених між собою управлінських рішень,
прийняття і реалізація яких відбувається в контексті
забезпечення дотримання законодавства під час руху
товарів через митні кордони. Враховуючи євроінтег$
раційні процеси, такі заходи мають максимально спри$
яти спрощенню транскордонної торгівлі між європейсь$
кими державами та Україною. Проте існування певно$

Рис. 1. Сутність митного контролю

Джерело: складено авторами за даними [8, с. 66; 9, с. 169].

 

 

 

 

 

 

 

М
И
Т
Н
И
Й

 К
О
Н
Т
РО

Л
Ь

 в рамках реалізації 
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1. Контроль за сплатою ввізних і вивізних мит. 
2. Контроль за дотриманням міжурядових та 
міжнародних угод щодо преференційного регулювання. 
3. Контроль за дотриманням інших торговельно-
політичних заходів. 

в рамках реалізації 
заходів 

нетарифного 
регулювання 

1. Контроль за дотриманням положень про внутрішні 
податки і збори. 
2. Контроль за дотриманням міжнародних/міжурядових 
домовленостей про заборони й обмеження. 
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го рівня автономності національних економік спричи$
няє необхідність реалізації митного контролю як тако$
го, що захищає саме національні інтереси, зокрема
вітчизняного товаровиробника, бізнес$простір, а також
забезпечує високий рівень економічної, фінансової без$
пеки держави. Відповідно, контроль повинен передба$
чати (рис. 1).

Таким чином, ефективність митного контролю в
значній мірі визначається рівнем відповідальності став$
лення митних служб до вище окреслених завдань.

Митний контроль є одним із видів контрольної
діяльності, яку здійснюють митні служби при перетині
товарів через кордони держави. Окрім митного, існу$
ють інші типи контролю, зокрема такі, як фітосанітар$
ний, ветеринарно$санітарний контроль та контроль на
харчову безпеку. У Аналітичному звіті (далі — Звіт) [10],
підготовленому Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій (далі — ІЕД) за фінансової під$
тримки Європейського Союзу, співфінансування мережі
Atlas Network (США) та МФ "Відродження", представ$
лено результати 5$ї хвилі щорічного опитування
підприємств за 2020 рік щодо ефективності діяльності
митних служб в Україні, а також результативності мит$

ної реформи. У Звіті визначено, що митний контроль у
порівнянні із іншими видами контролю дедалі зали$
шається найбільш проблемним для України. Оцінюван$
ня проводилось шляхом використання шкали, де оцінка
"0" була поставлена респондентами в разі відсутності
проблем при здійснені контрольних заходів, а оцінка "5" —
у разі існування значних перешкод. Дані Звіту відобра$
жено на рисунку 2.

Дані на рисунку 2 свідчать, що митний контроль,
будучи головним видом контролю, з яким мають справу
суб'єкти ЗЕД, є найбільш проблематичним для респон$
дентів порівняно з іншими видами контролю; відсутність
проблем при його проходженні засвідчили лише 61,1%,
у той час як для фітосанітарного контролю низька про$
блемність була визначена 78,1% респондентами, вете$
ринарно$санітарного — 78,9%, а також контролю на
харчову безпеку — 86,6%.

Оцінка проблемності митного контролю за розмі$
рами господарюючих суб'єктів свідчить, що найчастіше
труднощі виникають у малого бізнесу та мікропідп$
риємств, оцінка становить 0,8 (за шкалою від 0 до 5). В
свою чергу підприємства більшого розміру стикаються
з меншою кількістю проблем при митному контролі,

86,6
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78,1
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8,9
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12,5

24,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Контроль на харчову
безпеку

Ветеринарно-санітарний
контроль 

Фітосанітарний контроль
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оцінка "0" (не було проблем) оцінка "1"
оцінка "2" оцінка "3"
оцінка "4" оцінка "5" (були значні проблеми)

Рис. 2. Розподіл оцінок для різних видів контролю, % респондентів

Джерело: складено авторами за даними [10, с. 66].
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Домінування фіскальної функції митниці над
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Рис. 3. Проблеми системи митного контролю, % респондентів

Джерело: складено авторами за даними [10, с. 62].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59www.economy.in.ua

оцінка становить 0,6. Такі тенденції пояснюються
ускладненим положенням малих підприємств в кон$
тексті розвитку бізнесу, недосконалостями законодав$
ства, що регулює їх господарську діяльність, у тому
числі і зовнішньоекономічну, а також недобросовісні$
стю конкуренції на вітчизняному ринку [10, 67].

У результаті опитування респондентів було визна$
чено ряд ключових проблем, що виникають у ході реалі$
зації митного контролю (рис. 3).

Вітчизняна практика свідчить про відсутність узгод$
женості практики діяльності митних служб із стандар$
тами і вимогами до роботи, які перманентно підвищу$
ють у контексті євроінтеграції. Узагальнюючи дані
Звіту, можна стверджувати, що для українського бізнес$
середовища характерним залишається наявність сталих
проблем, які значно ускладнюють інтеграційні проце$
си. Існуючі проблеми пов'язані із:

— складністю системи митного контролю, що по$
роджує відсутність прозорості та ефективності у роботі
митних органів;

— відсутністю чіткого розмежування функціональ$
них обов'язків, що призводить до дублювання деяких із
задач чи паралельного виконання операційних заходів.
Джерелом неналежної координації дій може бути як
громіздкість системи, так і відсутність ефективної ко$
мунікації між працівниками, підрозділами, відділами;

— незавершеність роботи щодо створення єдиної
інформаційної системи митного контролю, що іноді
спричиняє прийняття управлінських рішень на основі
недостовірної чи неповної інформації про суб'єкти, які
беруть участь у ЗЕД, чи конкретні операції;

— низькою гармонізацією роботи між інституція$
ми, що беруть участь у ході реалізації митного контро$
лю;

— недосконалістю і неефективністю нормативно$
правової бази чи низьким рівнем її відповідності євро$
пейським стандартам/вимогам, що сповільнює темпи
інтеграції та розвитку транскордонної торгівлі між Ук$
раїною і ЄС;

— домінуванням людського фактору та суб'єктиві$
зму в ході реалізації митного контролю і аудиту, знач$
на корумпованість працівників.

Важливим напрямом роботи в контексті протидії
проблемам митного контролю в Україні та стандарти$
зації механізмів контролю і аудиту відповідно до вимог
європейського простору є автоматизація процесів. За$
стосування ІКТ у діяльності митних служб потенційно
спроможне знизити рівень впливу людського фактору
на здійснення митного контролю, створити умови, в
яких корупція стане не доцільною, а суб'єктивізм під час
прийняття управлінського рішення не матиме вагомого
впливу на результати митного контролю.

Використання прогресивних технологій в ході реа$
лізації митного контролю передбачає формування єди$
ного електронного простору, забезпечення якого доз$
воляє здійснювати відеоспостереження та відео$конт$
роль, зчитувати номерні знаки, реалізовувати ваговий
контроль та використовувати сучасні системи скануван$
ня. На цьому етапі повноцінно працює електронна сис$
тема "єдине вікно" — система, яка дозволяє суб'єктами
ЗЕД здійснювати всі види контролю в електронному
форматі, а різним службам контролю — обмінюватися
інформацією про товари, що переміщуються через кор$
дон. Опитування учасників транскордонних відносин
свідчить, що певна частка респондентів є активними ко$
ристувачами прогресивних технологій задля спрощен$
ня процедур митного контролю та зниження проблем$
ності процесу. Ця частка становила 18,9% підприємств
у 2020 році; хоча більшість із респондентів (близько
70,0%) не використовували "єдине вікно" у 2020 році
через різні обставини (зокрема, організації роботи че$
рез митних брокерів) [10, с. 161], на наш погляд, переве$
дення процедур митного контролю і аудиту в електрон$
ний формат є перспективним, особливо в контексті до$

тримання Україною євроінтеграційного вектора розвит$
ку та стандартизації процедур митного контролю відпо$
відно до європейських практик.

Інтеграція спричиняє багато бізнес$трансформацій
в Україні. В рамках Програми ЄС з підтримки управлін$
ня державними фінансами (EU4PFM) відбувається за$
провадження Україною режиму спільного транзиту
(NCTS), Програми авторизованого економічного опе$
ратора (АЕО) та створення нових ІТ$інструментів
управління митним контролем. Перевагами використан$
ня однієї транзитної декларації в межах Конвенції про
процедуру спільного транзиту є:

— обмін митною інформацією з 35$ти країнами у
режимі реального часу;

— зменшення затримок вантажів на кордоні через
зростання ефективності здійснення аналізу ризиків та
визначення переліку необхідних контрольних процедур
щодо товарів ще до їх прибуття на митний кордон Ук$
раїни;

— формування безпечних ланцюгів постачання то$
варів;

— надання суттєвих спрощень митних формально$
стей для підприємств з високим ступенем довіри;

— зменшення вартості митних процедур та загаль$
не підвищення ефективності ведення бізнесу за рахунок
економії часових та фінансових витрат [11, с. 221].

Важливим аспектом прискорення процесів початку
експлуатації режиму NCTS в Україні є реформування
законодавчого, технічного і інституційного базису.

Таким чином, недостатній розвиток інформаційно$
го простору, неузгодженість положень законодавства,
низька ефективність нормативно$правової бази в по$
рівнянні із європейськими нормами, а також відсутність
чи недоопрацьованість інформаційних продуктів, які б
забезпечували обмін інформацією між інформаційними
базами митних органів України, суб'єктами ЗЕД, а та$
кож міжнародними учасниками транскордонних відно$
син унеможливлюють активізацію інтеграційних про$
цесів та стоять на заваді усунення проблем, які досі чи$
нять негативний вплив на ефективність митного конт$
ролю в Україні.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження було визначено, що митний

контроль є специфічним видом діяльності митних
служб, який включає сукупність процедур щодо забез$
печення дотримання усіма учасниками транскордонної
торгівлі митного законодавства та іншого законодав$
ства, що регулює прибуття, вибуття, транзит, пере$
міщення, зберігання та кінцеве використання товарів,
переміщуваних між митними територіями держав.

Проблеми митного контролю в Україні передусім
пов'язані із існуванням значних прогалин у вітчизняно$
му законодавстві, відсутністю механізмів уніфікації
норм відповідно до європейських вимог. Саме пробле$
ми законодавчого характеру досить суттєво сповільню$
ють процеси євроінтеграції. Проте серед сукупності не
менш негативних перешкод авторами було виділено до$
мінування людського фактору під час реалізації заходів
митного контролю, низький професіоналізм фахівців,
суб'єктивізм управлінських рішень, невиправдані зміни
у структурі митних служб та керівних органів, корум$
пованість суб'єктів митних правовідносин, проблеми
оцінки митної вартості, відсутність належного інфор$
маційно$технічного забезпечення для здійснення висо$
коефективного і технологічно раціонального контролю.
На наш погляд, саме ці фактори мають бути враховані в
контексті продовження реформування системи митно$
го контролю в Україні.
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