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Сучасний стан побудови й розвитку відносин між суб’єктами 
оподаткування та фіскальними органами вимагає формування 
високого рівня податкової культури та розуміння платниками по-
датків необхідності легалізації фінансово-господарських операцій 
задля наповнення бюджету й ефективного розвитку суспільства. 
Саме інформування та обізнаність платників податків можуть 
стати каталізатором на шляху до стабілізації та ефективного 
розвитку митно-податкової політики в Україні. Світові умови роз-
витку фінансово-економічних відносин враховують особливості 
співпраці фіскальних органів з платниками податків з метою 
мінімізації дефіцитних явищ у бюджетній політиці та підвищення 
рівня життя населення. Організація ефективних дій у напрямку 
підвищення рівня добровільної сплати податків потребує інно-
ваційного підходу, орієнтованого на формування партнерських 
стосунків між фіскальними органами та платниками податків. 
Більшість розвинених країн, які акцентують зусилля на розвитку 
консультаційних послуг з питань фінансів, митної справи та опо-
даткування, підсилюють загальний ефект у системі накопичення 
бюджетних ресурсів для виконання поставлених перед країною 
завдань та зменшують імовірності прояву ризикових факторів.

Постійна робота з мінімізації митних ризиків – невід’ємна скла-
дова ефективного функціонування будь-якої організації, в тому числі 
фіскальних органів як системи з власною внутрішньою структурою 
та широкими зовнішніми зворотними зв’язками. І саме для міні-
мізації ризиків була створена система 
управління ризиками. Згідно з вимо-
гами Кіотської конвенції управління 
ризиком – основний базовий принцип 
сучасних методів митного контролю, 
який дає можливість оптимально вико-
ристовувати ресурси митних органів, 
не зменшуючи ефективності митного 
контролю, звільняє більшість зовніш-
ньоторгових операторів від надлиш-
кового бюрократичного контролю.

Таким чином, сучасний аспект 
реформування фіскальних органів 
в Україні має обов’язково передбачати 
освоєння та удосконалення митного 
консалтингу як фактора мінімізації 
митних ризиків і покращення соці-
альних показників розвитку України.

Проблема створення ефективного консультаційного сервісу 
у фіскальних органах України займає вагоме місце в системі на-
укових розробок з питань реформування економіки. Дослідженням 
митних ризиків, митної політики та її роз’яснень займалася низка на-
уковців, серед яких можна виокремити І.Бережнюка, О.Вакульчика, 
А.Войцещука, О.Воронкову, А.Крисоватого, В.Мартинюка, П.Пашка, 
П.Пісного, Ю.Столєтова та інших. На нашу думку, прогресуючі дії 
у сфері розвитку консультаційних послуг з питань податків та мит-
ного оподаткування на всіх рівнях здійснення фіскальної політики 
мінімізують митні ризики та випадки ухилення від декларування 
і сплати податкових платежів, що продукуватиме накопичення 
бюджетних ресурсів для задоволення потреб держави та суспіль-
ства, а це в свою чергу потребує додаткових наукових досліджень.

Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних положень 
митного консалтингу та практичних аспектів діяльності фіскальних 
органів у контексті надання дієвих консультації з питань митної 
політики та здійснення контрольних процедур задля мінімізації 
митних ризиків.

В Україні виникнення й необхідність надання об’єктивних кон-
сультацій у сфері реалізації митної політики пов’язані з мінливістю 
та неоднозначністю митно-податкового законодавства. У такій 
ситуації малому й середньому бізнесу досить важко самостійно 
прорахувати власну стратегію, спрямовану на збереження без-
збитковості діяльності.

Формуючи власну точку зору на го-
ловну мету консультування з питань 
митного законодавства, слід зазна-
чити, що вона має проявлятися у фор-
мулюванні обґрунтованих роз’яснень 
та умінні донесення раціональних під-
ходів щодо вирішення необхідного 
завдання чи ситуації, визначення 
шляхів і способів їх реалізації. Роз-
виток консультування у сфері митної 
справи необхідний для налагодження 
партнерських відносин між фіскаль-
ними органами та суб’єктами опо-
даткування [1, с. 250].

Важливо зазначити, що надання 
митними органами послуг з інфор-
мування та консультування перед-
бачається главою 3 Митного кодексу 

У статті висвітлено роль митного консультуван-
ня в діяльності фіскальних органів, а також сучасну 
специфіку управління митними ризиками. Проведено 
моніторинг роз’яснювальної роботи з питань реалі-
зації митної та податкової політики задля втілен-
ня превентивних ініціатив щодо мінімізації митних 
ризиків і документальних перевірок. Запропоновано 
стратегічні пріоритети розвитку консультаційної 
діяльності митних органів у контексті мінімізації 
митних правопорушень.

The article shows the role of customs consulting in the 
activities of fiscal authorities and highlights the modern 
specifics of customs risks management. The monitoring 
of explanatory work on realization of customs and tax 
policy for the implementation of preventive initiatives to 
minimize the customs risks and documentary inspection 
was conducted. The strategic development priorities of 
consultancy activities of customs bodies in terms of mini-
mizing customs offenses were proposed.

ВИКЛИКИ ЧАСУ CHALLENGES OF TIME
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України [2]. В Україні фіскальні органи інформують заінтересованих 
осіб про митні правила у встановленому законодавством порядку. 
Консультації надаються митницями на безоплатній основі за місцем 
розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового 
перебування громадян) або фіскальними органами (в усній, пись-
мовій або, за бажанням зацікавленої особи, в електронній формі). 
Консультації надаються у строк, що не перевищує 30 календар-
них днів, наступних за днем отримання відповідного звернення. 

Розвиток системи управління ризиками на загальносуспільно-
му рівні – це необхідна передумова вирішення нагальних питань, 
що постають перед митними адміністраціями різних країн світу. 
Варто констатувати, що ризик – категорія об’єктивна, яка дозволяє 
регулювати взаємовідносини між особами та організаціями й іншими 
суб’єктами зовнішньоекономічних зв’язків. При цьому ризик доцільно 
розглядати через інтерпретацію поняття, що являє собою можливу 
небезпеку випадкового виникнення негативних наслідків. Поряд із 
цим ризик завжди має суб’єктивний характер, оскільки виступає 
як оцінка особою вчинків, дій, як свідомий вибір з урахуванням 
можливих альтернатив. Альтернативність при цьому – необхідність 
вибору з кількох найоптимальніших варіантів управлінських дій [3]. 
Сутність митного ризику зводиться до ймовірності недодержан-
ня законодавства України з питань митної справи, а керування 
ризиком – це систематична робота з розроблення та практичної 
реалізації заходів запобігання й мінімізації ризиків, методики оцінки 
ефективності їх застосування а також контролю за застосуван-
ням митних процедур, яка передбачає безперервне оновлення, 
аналіз і перегляд наявної у митних органах інформації [4, с. 98].

В Україні митні установи інформують зацікавлених осіб про 
митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспорт-
них засобів через митний кордон України шляхом: опублікування 
в офіційних друкованих виданнях або поширення інформаційними 
службами відповідних державних органів і організацій; опубліку-
вання в друкованих засобах масової інформації або публічного 
оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової інфор-
мації; безпосереднього доведення інформації до зацікавлених 
осіб (усно, письмово чи іншими способами); надання можливості 
ознайомлення з архівними матеріалами; оголошення під час пу-
блічних виступів посадових осіб.

Трансформація фіскальної політики на сьогодні дозволяє 
суб’єктам митного оподаткування отримувати консультації з пи-
тань митного законодавства у Центрах обслуговування платників 
податків (ЦОПП), що функціонують при Державній фіскальній 
службі України (ДФС) [5].

Згідно із звітом щодо виконання Плану роботи Державної 
фіскальної служби України на 2014 рік [6] одним із пріоритет-
них напрямів роботи було підвищення якості обслуговування 
платників, у т.ч. в центрах обслуговування платників. На сьогодні 
органами ДФС надається 96 адміністративних послуг (61 подат-
кова та 35 митних). Протягом 2014 року надано понад 3,6 млн. 
адміністративних послуг.

У ЦОП надається комплекс послуг, що передбачає надання 
адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, а та-
кож прийняття податкової звітності, видачу ключів електронного 
цифрового підпису тощо. 

У 2014 році відкрито 10 нових ЦОП, проте нині функціонують 
465 ЦОП (решта знаходиться на окупованій території Донецької 
та Луганської областей та в АР Крим) (рис. 1). 

Пріоритетним напрямом роботи органів ДФС є створення 
сприятливих умов для платників з подання звітності в електро-
нному вигляді.

Протягом 2014 року до ДФС надійшло 4157 письмових звернень 
громадян, що на 451 звернення менше, ніж у 2013 році (4608), з них 
заяв (клопотань) – 3229 (77,7%), скарг – 768 (18,5%), пропозицій 
(зауважень) – 160 (3,8%). За результатами розгляду надано від-
повіді на 4021 звернення, щодо 136 звернень термін виконання 
не настав (рис. 2). 

Досліджуючи аспекти консультаційної діяльності ДФС, важливо 
розглянути специфіку звернень на сервіс «Пульс», який є індика-
тором якості взаємодії бізнесу та фіскальних органів. Зокрема, 
що стосувалося практичного характеру звернень у 2014 році, 
то можемо зазначити, що за податковим напрямком було надано 
1815 консультацій а за митним – 176 відповідно (рис. 3).

Специфіка роз’яснень митної політики деталізувалася за та-
кими напрямками:

 �щодо затримки митного оформлення;
 � з приводу черг на митних постах та пунктах пропуску;
 �щодо порушення митних правил;
 �щодо роботи підрозділів ДФС України;
 �щодо контрабанди;
 �щодо корупційних дій тощо.

Також зазначимо, що про результати розгляду інформації 
клієнти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу 
повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 
1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгля-
ду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів [7].

На нашу думку, від ефективності надання роз’яснень з питань 
митного оподаткування залежить рівень задоволення фіскальних 
потреб держави та рівень навантаження на фіскальні установи 
щодо подолання наслідків порушення митного законодавства. 
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Рис. 1. Інформація щодо покриття ЦОП територіальних органів ДФС 
Джерело: складено за даними [5; 6]. 
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Моніторинг контрольної діяльності фіскальних органів з питань 
дотримання положень митної справи свідчить про динаміку 
збільшення проведених перевірок і оглядів митними органами. 
Зокрема, у 2014 році здійснено 406 документальних перевірок 
щодо дотримання платниками податків законодавства з питань 
державної митної справи, за результатами донараховано грошових 
зобов’язань на суму 84,7 млн. грн., з яких до бюджету надійшло 
43,4 млн. гривень.

Аналітична складова митних правопорушень безпосеред-
ньо знаходиться під впливом різних ризик-факторів. Зокрема, 
до числа негативних факторів, які можуть бути передумовою 
для вчинення митних правопорушень, слід віднести такі: сфера 
ризиків здійснення процедур митного контролю та митного 
оформлення; напрямки роботи з визначення митної вартості 
товарів та їх класифікації; законодавча та нормативно-правова 
неврегульованість, а також адміністративні та організаційно-
управлінські аспекти; питання боротьби з контрабандою та по-
рушеннями митних правил; організація роботи з адміністрування 
митних платежів; соціально-правові фактори та вплив етично-
психологічних аспектів (сумлінність); процедури організації 
контрольно-перевірочної роботи [8, с. 55]. 

Для нейтралізації зазначених факторів ризику митні органи 
повинні проводити аналітичну роботу і виявляти чинники (індика-
тори ризику) для визначення випадків, коли потрібне посилення 
митного контролю шляхом проведення огляду, додаткової пере-
вірки документів і т. д. Проте на практиці часто використовують 
спрощені індикатори ризику, що може привести до зниження 
економічної ефективності від використання системи управління 
ризиками. 

У червні 2013 року було створено єдиний Моніторинговий 
центр – потужний інструмент для аналітичного та інформаційного 
супроводження процесів детінізації економіки за допомогою най-
новіших розробок у сфері ІТ у форматі 24/7. Система з виявлення 
ризиків була повністю автоматизована, що виключає людський 
фактор, а отже, і будь-які корупційні прояви. Моніторингова сис-
тема виділила як «ризикові» менше 1% зареєстрованих осіб, які 
у 2013 році збільшили сплату до бюджету в 1,5 раза [9].

Як бачимо, запорукою підвищення ефективності митного 
контролю є впровадження сучасних ІТ-технологій. Вони сприяють 
спрощенню процедур, зменшенню часових нормативів щодо 
митного оформлення товарів та мінімізують корупційні ризики.

Традиційний метод перевірки кожної партії вантажів, що при-
бувають на митний кордон, стає бар’єром для торгівлі. Управління 
ризиками пропонує вирішення даної проблеми, що дає можливість 
митним адміністраціям знайти баланс між своїми контролюючими 

функціями та функцією сприяння торгівлі через вибіркову пере-
вірку комерційних вантажів на науковій основі, що доповнюється 
пост-митним контролем. У цьому контексті гарним доповненням 
є перспектива реалізації ідеї вдосконалення управління ризиками 
на базі ефективного освоєння програми «електронна митниця», 
що дозволить заздалегідь прийняти електронний варіант доку-
ментів і до прибуття вантажу на митницю вже митний орган буде 
мати не тільки інформацію про вантаж, а саме головне – вже буде 
прийнятий порядок дій інспектора щодо контролю та оформлення 
даного вантажу [10]. Впровадження управління ризиками включає 
не тільки зміни в культурі праці, а й організаційні зміни, зокрема: 
створення підрозділів, що займатимуться питаннями оператив-
ного збору даних, управління ризиками, питаннями дотримання 
законодавства. Це також тягне за собою зміни в залучені ресурсів 
і сприйнятті персоналу. Лідерство керівництва та їх підтримка 
є важливим моментом у процесі змін.

На нашу думку, кроком на випередження щодо мінімізації 
митних ризиків та документальних перевірок може стати обізна-
ність і поінформованість суб’єктів оподаткування за допомогою 
митного консультування. Воно повинно орієнтуватись на сумлінне 
виконання платниками обов’язку декларування й сплати податкових 
і митних платежів і, як наслідок, отримання від держави якісних 
суспільних благ в інтерпретації винагороди за такий сумлінний 
обов’язок. За розгортання таких подій високо ймовірним буде факт 
мінімізації мотиваційних чинників щодо пошуку та використання 
шляхів ухилення від оподаткування платником податку і здійснен-
ня контрабанди, оскільки він буде розуміти, що від рівня сплати 
податків до бюджету залежатиме рівень добробуту суспільства 
і його в тому числі.

Отже, враховуючи сучасні тенденції розвитку світової еконо-
міки та умови функціонування митної системи України, страте-
гічними пріоритетами консультаційної діяльності митних органів, 
в тому числі в контексті мінімізації митних правопорушень, по-
винні стати такі:

 �модернізація засобів і методів митного контролю, на-
ближення стандартів роботи митної системи України до єв-
ропейських;

 �поряд із проведенням навчальних програм з ознайомлення 
суб’єктів ЗЕД з митним законодавством, принципами роботи 
митних органів необхідно активно реалізовувати механізм 
надання безкоштовних консультаційних послуг аудиторами 
та консультантами з питань митної справи згідно з європей-
ськими стандартами;

 �освоєння й удосконалення інформаційних технологій, які 
сприятимуть оперативній взаємодії між відповідними контролюю-
чими та правоохоронними органами всередині держави і співпраці 
між митними органами України та відповідними органами інших 
держав [11, c. 165];

 �створення максимально сприятливого середовища з мож-
ливістю отримання якісних консультацій для учасників зовніш-
ньоекономічної діяльності з метою активізації здійснення ними 
експортно-імпортних операцій, а також реалізації транзитного 
потенціалу України; 

 �розвиток індивідуального підходу до консультування фізич-
ними та юридичними особами одночасно з органами фіскальної 
служби, перенесення їм повноважень від аудиторів задля комп-
лекснішого та ґрунтовнішого виконання покладених функцій 
та обов’язків;

 �створення легкодоступного електронного блогу на сайтах 
митних органів з метою надання допомоги суб’єктам оподатку-
вання та громадянам в отриманні правильної інформації з питань 
податків та митного оподаткування;

 � зобов’язання осіб, які надають податкові та митні консультації, 
нести відповідальність за правомірне роз’яснення фіскального 
законодавства разом з платником податку чи суб’єктом госпо-
дарювання.

Рис. 3. Звернення на сервіс «Пульс» у розрізі
податкового та митного напрямків у 2014 році

Джерело: складено за даними [6; 7].

 щодо затримки митного оформлення; 

 з приводу черг на митних постах та пунктах пропуску; 

 щодо порушення митних правил; 

 щодо роботи підрозділів ДФС України; 

 щодо контрабанди; 

 щодо корупційних дій тощо. 
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Також зазначимо, що про результати розгляду інформації клієнти 

повідомляються в  режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про 

результати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо 

інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання 

не перевищує 15 днів [7]. 

На нашу думку, від ефективності надання роз’яснень з питань митного 

оподаткування залежить рівень задоволення фіскальних потреб держави та 

рівень навантаження на фіскальні установи щодо подолання наслідків 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок про важливість наукової 

розробки понять та організацію ефективної системи управління 
ризиками під час здійснення митних формальностей, що підтвер-
джується міжнародним і національним законодавством. Розробка 
ефективної системи управління ризиками в митній діяльності 
дозволить зменшити ризики зовнішньоекономічної діяльності 
як з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і з боку 
держави. Підсилити ефекти в цьому контексті цілком здатні ефек-
тивні консультації з питань реалізації митної політики суб’єктами 
оподаткування, адже їх обізнаність покращить взаємовідносини 
з фіскальними органами на шляху до виконання головного завдання 
держави – накопичення бюджетних ресурсів. Також ефективна робо-
та фіскальних органів у галузі митного консультування та мінімізації 
митних ризиків дозволить вирішити й певні завдання: оптимізація 
ухвалень рішень при здійсненні митного оформлення й контр-
олю, зниження суб’єктивного чинника; досягнення оптимального 
співвідношення між часом проведення митного контролю і його 
ефективністю; однакове застосування митного законодавства 
України, його узгодження з європейським та світовим; зміцнення 
законності й правопорядку у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
якісно новий рівень інформатизації митних органів.
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