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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна стратегія розвитку нашої країни встанов�

лює перед Державною фіскальною службою України
(далі — ДФС) завдання стрімкого підвищення якості
митного контролю, що полягає в його адаптації до кра�
щих світових практик, європейських норм та стандартів.

УДК 336.24.07

А. О. Костенко,
Державна фіскальна служба України

МИТНИЙ ПОСТАУДИТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ

СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

А. Kostenko,

State Fiscal Service of Ukraine

POST CLEARANCE AUDIT IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND WAYS FOR IMPROVEMENT

У статті проаналізовано стандарти країн ЄС, що визначають порядок організації та проведення мит4

ного постаудиту, а також нормативно4правове забезпечення митного постаудиту та системи аналізу та

управління ризиками в Україні, здійснено порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сфері мит4

ного постаудиту.

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення митного контролю, що здійснюєть4

ся після митного оформлення, впровадження системи відбору підприємств для здійснення перевірок у

рамках митного постаудиту з урахуванням відомостей системи аналізу та управління ризиками.

The article analyzes the EU standards, governing the order of organization and conducting of post clearance

audit, as well ukrainian legalislation and system of risk analysis and management, the comparative assessment

of EU and Ukraine legal instruments concerning post clearance audit.

It has been developed the suggestions for improving the mechanism of customs control after customs

clearance, the introduction of selecting enterprises for inspections during post clearance audit with considering

of information of system risk analysis and management.
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У свою чергу значне зростання світової торгівлі при�
звело до підвищення кількості митних оформлень до
такого рівня, який унеможливлює використання звичай�
них методів митного контролю. Як зазначається в пе�
редмові Рамкових стандартів безпеки та полегшення
всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації, ог�
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ляд кожної партії вантажів просто паралізував би світо�
ву торгівлю. У зв'язку з цим на сьогодні у світі викорис�
товуються сучасні методи митного контролю, які
грунтуються на використанні автоматизованої систе�
ми управління ризиками.

У зв'язку з необхідністю підвищення якості існу�
ючих інструментів митного постаудиту та створення
нових, актуалізується проблематика формування
комплексу науково�теоретичних і практичних пропо�
зицій, реалізація яких у перспективі дозволить забез�
печити ефективний системи митного постаудиту Ук�
раїни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання вдосконалення митного контролю, пробле�
ми митного постаудиту як форми митного контролю
досліджували такі науковці та практики: О.М. Ва�
кульчик, І.Г. Бережнюк, Л.М. Пісьмаченко, П.В. Пашко,
Т.В. Корнєва, Н.В. Ширкунова, Т.С. Єдинак, О.О. Кни�
шек та інші. Однак у зв'язку з динамічним розвитком су�
часного економічного простору, багато як теоретичних,
так і суто практичних аспектів цiєї проблеми залиша�
ються недостатньо вивченими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є оцінка сучасної вітчизняної прак�

тики проведення митного контролю, що здійснюється
після митного оформлення з визначенням, на основі
аналізу світового досвіду в цій предметній сфері, пер�
спектив розвитку системи митного постаудиту в Ук�
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Напрям митного постаудиту на рівні Європейсько�
го союзу регламентується загальними нормативними
актами, які визначають стандарти його проведення. До
основних нормативних документів належать: Митний
кодекс ЄС 1992 р.; модернізований Митний кодекс ЄС
2008 р.; Митний кодекс ЄС 2013 р.; Посібник з митного
постаудиту ВМО (WCO — Guidelines for Post�clearance
Audit, 2012); Посібник з митного аудиту ЄС (ЕU —
Customs Audit Guide, 2007); технічні примітки ВМО до
митного постаудиту (UNCTAD Technical Note 5 Post�
clearance audit, 2008); Митні стандарти ЄС (Customs
Вlueprints); інші нормативні акти ЄС [1, с. 1]. Крім того,
більш детально особливості роботи митного постауди�
ту визначаються у інструкціях, посібниках, кодексах та
інших документах національного законодавства країн�
учасниць ЄС.

Основним міжнародним документом у сфері орга�
нізації та проведення митного контролю є Міжнарод�
на конвенція про спрощення і гармонізацію митних
процедур (далі — Конвенція), розроблена в рамках
Всесвітньої митної організації [2]. У Конвенції вперше
згадується про систему аналізу ризиків та зазначаєть�
ся, що вона відноситься до сучасних методів роботи,
завдяки затвердженню яких може бути досягнуте
спрощення і гармонізація митних правил і процедур,
що робитиме свій внесок у розвиток міжнародної
торгівлі.

Також у Концепції визначено такі особливості
здійснення митного контролю є [2]:

— митний контроль обмежується мінімумом, необ�
хідним для забезпечення дотримання митного законо�
давства з використанням інструментів системи управ�
ління митними ризиками;

— для визначення осіб, товарів або транспортних
засобів, що підлягають перевірці на основі засобів оці�
нки імовірності недотримання діючого законодавства,
застосовується метод аналізу ризиків;

— система митного контролю містить у собі конт�
роль на основі методів аудиту;

— з іншими митними службами здійснюється співро�
бітництво та укладення угод про взаємну допомогу з ме�
тою вдосконалення митного контролю;

— з учасниками зовнішньої торгівлі на основі укла�
дених меморандумів про взаєморозуміння з метою вдос�
коналення митного контролю здійснюється співробіт�
ництво;

— використовуються сучасні інформаційні техно�
логії та засоби електронних комунікацій для вдоскона�
лення митного контролю із застосуванням відповідних
міжнародних стандартів.

Україна приєдналася до Конвенції у 2006 році (За�
кон України "Про приєднання України до Міжнарод�
ної Конвенції про спрощення і гармонізацію митних
процедур у зміненій редакції згідно з Додатком 1 до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної Кон�
венції "Про спрощення і гармонізацію митних процедур"
від 05.10.2006 р. № 227�V). Українське законодавство
було приведене у відповідність з положеннями цього
документа у 2012 році.

Порядок здійснення митного контролю висвіт�
люється у Розділі 6 Загального додатку Конвенції. Нова
редакція Конвенції була розроблена та прийнята з
метою гармонізації та спрощення митних процедур,
сприяння розвитку міжнародної торгівлі, що передба�
чає проведення митними органами під час оформлення
лише часткового контролю, обсяг якого визначається
митними органами та залежить від достовірності інфор�
мації, що надається суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності.

Єдиним ефективним способом для отримання на�
дійної гарантії дотримання законодавства при
здійсненні мінімального митного контролю під час
оформлення є проведення якісних перевірок в рамках
митного постаудиту. Враховуючи це, Конвенція перед�
бачає, що одним з напрямів, в якому мають рухатися
митні органи у сучасних умовах, є перехід на форми
митного контролю, які здійснюються після митного
оформлення (митний постаудит) та грунтуються на си�
стемі управління ризиками. Слід відмітити, що кількість
застосування методів митного контролю для забезпе�
чення дотримання законів та митних правил повинна
визначатись пропорційно до попередньо визначеного
ступеня ризику.

На сьогодні в Україні питання перенесення заходів
митного контролю з моменту оформлення на постаудит
потребує дослідження з подальшим впровадженням
змін до чинного законодавства. Так, відповідно до Кон�
венції, постаудит є формою митного контролю, який
здійснюють митні органи для перевірки правильності та
достовірності даних, зазначених у митних деклараціях,
через вивчення бухгалтерських документів, рахунків,
систем управління бізнесом після завершення митного
оформлення [2].

Всесвітня митна організація визначає митний пост�
аудит як процес, що дозволяє працівникам митних
органів проводити контроль за достовірністю даних
митних декларацій шляхом перевірки книг, записів,
бізнес�систем, комерційних даних фізичних осіб/фірм,
задіяних у міжнародній торгівлі.

У відповідності до Угоди про асоціацію між Ук�
раїною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами�членами, з іншої сторони, що була
ратифікована Законом України від 16.09.2014
№1678�VII сторонами було погоджено, що поло�
ження і процедури мають бути "пропорційними, про�
зорими, передбачуваними, недискримінаційними,
об'єктивними й мають застосовуватися уніфіковано
та ефективно, а також, забезпечити застосування
сучасних митних методів зокрема оцінки ризиків,
постаудитного контролю та методів аудиту компаній
для спрощення та сприяння ввезенню та випуску то�
варів…" [3].
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Також Україною було підписано Протокол про
вступ України до Світової організації торгівлі, що ра�
тифікований Законом України від 10 квітня 2008 року
№ 250�VI. Згодом, 27 листопада 2014 року Генераль�
на рада Світової організації торгівлі офіційно прий�
няла Протокол про доповнення Угоди про заснуван�
ня СОТ "Угодою про спрощення процедур торгівлі"
(далі — Угода). Україна ратифікувала Угоду Законом
України від 04.11.2015 №745�VII, вона є чинною з
06.12.2015.

Відповідно до норм підпункту 3.1 пункту 3 статті 10
Угоди "Використання міжнародних стандартів", членам
рекомендується використовувати відповідні міжнародні
стандарти або їхні частини як основу для своїх формаль�
ностей та процедур, пов'язаних із імпортом, експортом
або транзитом, за винятком випадків, коли Угодою пе�
редбачено інше.

Також згідно з нормами підпункту 5.2 статті 7 До�
датку до Угоди, кожен член обирає особу або вантаж
для аудиту після митного оформлення з урахуванням
ризикоорієнтованого підходу, що може включати
відповідні критерії вибірковості [4].

Основні принципи і стандарти Європейського Со�
юзу в галузі митної справи зосереджено в Митних
прототипах (Customs Blueprints) — комплексі заходів
практичного характеру, розроблених європейськими
митними експертами. Це своєрідні стандарти, у по�
рівнянні з якими можна оцінювати недоліки функці�
онування митних органів, а також вносити відповідні
зміни до стратегії їх діяльності. Одним із 22 напрямів
Митних прототипів є митний постаудит, який перед�
бачає сприяння розвиткові міжнародної торгівлі шля�
хом встановлення балансу між спрощенням торго�
вельних процедур, з одного боку, і забезпечення
ефективного митного контролю та безпеки — з іншо�
го [5].

У свою чергу, відповідно до Митного кодексу (далі
— Кодекс) митний контроль в Україні визначається як
сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпе�
чення додержання норм Кодексу, законів та інших нор�
мативно�правових актів з питань державної митної
справи, міжнародних договорів України, укладених у
встановленому законом порядку. Кодекс передбачає
вісім форм митного контролю, однією з яких є прове�
дення документальних перевірок дотримання вимог за�
конодавства України з питань державної митної спра�
ви, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати митних платежів. Виконання цієї
форми митного контролю покладено на підрозділи мит�
ного аудиту ДФС. Види таких перевірок та організаційні
засади їх проведення в Україні зазначені на рисунку 1
[6, с. 157].

Авторське поняття митного контролю було визна�
чено Корнєвою Т.В. як вид державного контролю, сис�

тема (комплекс) здійснюваних митними органами за�
ходів і дій, спрямованих на забезпечення державними
органами, підприємствами та їх службовими особами,
а також громадянами (у т.ч. іноземними) встановлено�
го національним законодавством порядку переміщення
через митний кордон України товарів, предметів і транс�
портних засобів [7, с. 4]. Однак це визначення не врахо�
вує виду митного, що здійснюється після митного офор�
млення.

Слід звернути особливу увагу на те, що визначення
термінів "митний аудит" або "митний постаудит" у Ко�
дексі відсутні, що унеможливлює здійснення остаточ�
них висновків щодо відповідності та повноти існуючого
законодавства та порядку роботи фіскальних органів
нормам європейського права. Зазначене питання потре�
бує подальшої розробки законодавчої бази у сфері мит�
них перевірок, що здійснюються після митного оформ�
лення.

За визначенням Пашка П.В. митний аудиторський
контроль є методом контролю за діяльністю економі�
чних операторів шляхом перевірки їх рахунків, пра�
вильності обліку і систем, які фіксують та зберігають
митну інформацію. Стан здійснення митного ауди�
торського контролю (у тому числі як складової систе�
ми управління ризиками), на думку науковця, є одним
із показників рівня забезпечення митної безпеки дер�
жави [8, с. 94].

У свою чергу, Пісьмаченко Л.М. було запропонова�
но виокремити в системі державного фінансового кон�
тролю новий напрям — "митно�податковий аудит" як
сукупність заходів, що проводяться в межах державно�
го фінансового контролю та спрямовані на підтверджен�
ня достовірності інформації, задекларованої суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, шляхом перевірки
облікової документації та комерційної інформації з ви�
користанням методів аудиту. Основними ж відміннос�
тями митно�податкового аудиту від звичайної перевірки
економічної діяльності суб'єктів ЗЕД, є те, що митно�
податковий аудит включає в себе аналіз бази даних мит�
них оформлень за методом оцінки ризиків. Крім того,
митно�податковий аудит здійснюється паралельно з пе�
ревіркою підрозділів митних органів, які проводили
митне оформлення, що одночасно є дієвим антикоруп�
ційним заходом [9, с. 4].

Також слід підтримати і обгрунтуванням Пісьма�
ченко Л.М. щодо необхідності функціонування
підрозділів митно�податкового аудиту, що передбачає
попередню оцінку інформації за профілями ризику, за
якими справи суб'єктів ЗЕД сортуються за певними
ознаками.

Зважаючи на необхідність переходу від суцільно�
го контролю до вибіркового, потребує розробки сис�
тема відбору підприємств для здійснення контрольно�
перевірочних заходів після митного оформлення на

Рис. 1. Види та організаційні засади перевірок дотримання законодавства України
з питань державної митної справи
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базі системи аналізу та управління ризиками. З ме�
тою якісного та своєчасного наповнення такої систе�
ми потребує розробки відповідний порядок органі�
зації роботи та взаємодії між підрозділами митних
органів та митного аудиту, оскільки після створення
Міністерства доходів і зборів України та проведення
реорганізації, нормативні документи, які б регулюва�
ли такі взаємовідносини, у тому числі обмін інформа�
цією, відсутні.

У відповідності до ст. 361 Кодексу управління ризи�
ками є робота фіскальних органів країни з аналізу ри�
зиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та
практичної реалізації заходів, спрямованих на мініміза�
цію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосу�
вання цих заходів. Відповідно органи доходів і зборів
застосовують систему управління ризиками для визна�
чення товарів, транспортних засобів, документів і осіб,
які підлягають митному контролю, форм митного кон�
тролю, що застосовуються до таких товарів, транспор�
тних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного
контролю [10].

Система аналізу ризиками передбачає застосуван�
ня ризикоорієнтованих підходів у процесі митного кон�
тролю з метою забезпечення максимальної його ефек�
тивності, а саме дотримання відповідного рівня безпе�
ки держави та сприяння суб'єктам ЗЕД. Ризикоорієн�
товані інструменти митного контролю передбачають
поєднання оцінювання впливу сукупності ризикофор�
муючих факторів на усіх етапах здійснення зовнішнь�
оекономічних операцій і послідовності взаємопов'яза�
них заходів їх ідентифікації, оцінювання та мінімізації
їх впливу на економічну безпеку держави. В Україні
на цей момент запроваджено лише використання ри�
зикоорієнтованих інструментів митного контролю [11,
с. 39—40].

Вітчизняними науковцями запропоновано ряд мо�
делей класифікації митних ризиків. У відповідності до
етапів митного контролю, виокремлюють наступні види
митних ризиків [12, c. 27]:

— ризики, що виникають в пунктах пропуску через
державний кордон;

— ризики, виникнення яких можливе при пере�
міщенні товарів та транспортних засобів під митним
контролем від митниці відправлення до митниці призна�
чення;

— ризики, виникнення яких можливе при тимчасо�
вому зберіганні товарів та транспортних засобів під
митним контролем;

— ризики, виникнення яких можливе при митному
оформленні;

— ризики, що виникають після митного контролю
та митного оформлення.

У зазначеній класифікації не охоплено тип ризиків,
які виникають після митного оформлення під час такої
форми митного контролю, як "проведення документаль�
них перевірок дотримання вимог законодавства Украї�
ни з питань державної митної справи…".

Для ефективного опрацювання митних ризиків в
Україні використовується Автоматизована система ана�
лізу та управління ризиками (далі — АСАУР), яка є су�
купністю програмно�інформаційних комплексів, які за�
безпечують функціонування системи управління ризи�
ками під час митного контролю та оформлення товарів
і транспортних засобів.

Слід зазначити, що на законодавчому рівні [13] ви�
значено, що система аналізу та управління ризиками
охоплює усі форми митного контролю. Але зазначена
система не передбачає виокремлення специфічних ри�
зиків для відбору потенційних об'єктів перевірок у рам�
ках митного постаудиту, а результати таких перевірок
не впроваджуються до цієї системи у вигляді нових ри�
зиків. Тому потребує опрацювання питання внесення
змін до Кодексу в частині використання результатів
митного постаудиту при застосуванні системи управ�

ління ризиками. Слід звернути увагу, що ризики для
митного постаудиту повинні включати інформацію про
діяльність підприємства за довгостроковий період, у
тому числі з моменту перетину товаром кордону до
дати здійснення аналізу. Також для підвищення якості
відбору необхідно враховувати податкові ризики та
відомості, що містяться у податкових базах даних ДФС.
Крім того, в рамках АСАУР потребує розробки групу�
вання ризиків за формами здійснення митного конт�
ролю.

Також у наукових дослідженнях в даній предметній
сфері наголошується на необхідності впровадження
системи багатоетапного аналізу та управління ризико�
вими ситуаціями [8, с. 94]. Така система може бути ви�
користана для створення ефективної глобальної авто�
матизованої системи управління ризиками, що охоплю�
вала б усі форми митного контролю та забезпечувала
якісну взаємодію між діяльністю підрозділів, що
здійснюють різні форми контролю. Відповідно етапами
такої системи є:

— збір і аналіз попередньої інформації про зовні�
шньоекономічні операції, суб'єктів зовнішньоеконом�
ічної діяльності, що їх здійснюють, та суб'єктів�посе�
редників;

— переміщення товарів через митний кордон Ук�
раїни на підставі результатів оброблення попередньої
інформації з урахуванням визначення товарів і транс�
портних засобів, що підлягають обов'язковій пе�
ревірці;

— здійснення інформаційного митного контролю,
що включає оброблення даних економічних індика�
торів та індикаторів безпеки (формат�логічного конт�
ролю; аналізу та оцінки ризиків на основі інформації,
отриманої при декларуванні товарів; аналізу та оцінки
попередньої інформації від країн імпорту; оператив�
ної інформації про товари та суб'єктів, які подають
товари до митного оформлення; контролю даних
зіставлень);

— врахування інформації, отриманої в рамках сис�
теми боротьби з корупцією в митних органах (за наяв�
ності);

— аналіз інформації про товари, що вже перебува�
ють під митним контролем на території держави;

— сповіщення фахівців митного аудиторського кон�
тролю про операції та підприємства, які характеризу�
ються високим ступенем ризику недотримання законо�
давства з питань державної митної справи;

— здійснення митного аудиторського контролю,
коригування критеріїв ризику та інформаційної бази
системи аналізу ризиків;

— моніторинг ризикових зовнішньоекономічних
операцій;

— інформування покупців і продавців про ризики
при продажу і придбанні недоброякісного та контра�
фактного товару;

— заохочення компаній до усунення виявлених не�
доліків, проведення власними силами митного аудиту [8,
с. 93—94].

У відповідності до ст. 346 Кодексу проведення до�
кументальних планових виїзних перевірок здійснюєть�
ся фіскальними органами на підставі квартальних планів,
які формуються ними самостійно, виходячи з резуль�
татів аналізу зовнішньоекономічних операцій під�
приємств із застосуванням системи управління ризика�
ми. Оскільки документальні планові перевірки до�
тримання вимог законодавства України з питань дер�
жавної митної справи не можуть проводитись окремо
від документальних планових перевірок, що здійсню�
ються підрозділами податкових органів, при формуванні
квартальних планів у ДФС використовуються загалом
податкові ризики. Однак зазначена система відбору по�
требує подальшого розвитку з відповідною автомати�
зацією процесів відбору об'єктів та платників для реа�
лізації контрольних заходів.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведена оцінка сучасної вітчизня�

ної практики митного контролю та функціонування си�
стеми аналізу та управління ризиками надала змогу кон�
статувати невідповідність українського законодавства
нормам міжнародного права, а тому цілий ряд питань
щодо здійснення митного контролю потребує додатко�
вого законодавчого регулювання в напрямі впроваджен�
ня ризикоорієнтованих інструментів та формування
ефективної системи управління ризиками із врахуван�
ням усіх етапів та видів здійснення митного контролю.

Крім того, з огляду на зазначене, з метою забезпе�
чення виконання угод та домовленостей України зі
світовими організаціями та забезпечення якісної робо�
ти державних організацій, яка відповідатиме світовим
стандартам, перспективним напрямом розвитку вітчиз�
няної системи фіскального адміністрування є впровад�
ження ефективно діючих механізмів відбору потенцій�
них об'єктів перевірок дотримання митного законодав�
ства, що здійснюються після митного оформлення.
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