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У статті обґрунтовано необхідність про-
ведення аналізу імплементації міжнародних 
митних прототипів у митне законодав-
ство України. Доведено потребу форму-
вання системи митного пост-аудиту задля 
модернізації Державної митної служби 
України відповідно до міжнародних та євро-
пейських стандартів. Розкрито структуру 
митного прототипу Стандарт 14 «Пост-
митний контроль та аудит» (Blueprint 14. 
Post-clearance control and audit), який визна-
чає стратегічні завдання для створення 
ефективної та результативної системи 
митного пост-аудиту в Україні. Проаналізо-
вано реалізацію цих завдань у вітчизняному 
митному законодавстві щодо формування 
правової бази митного пост-аудиту, органі-
заційної структури органів, які здійснюють 
митний пост-аудит, та їх матеріально-
технічного забезпечення, організації управ-
ління митними пост-аудитами, розроб-
лення стратегії підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації митних аудито-
рів, боротьби з корупцією в митних органах. 
Зроблені висновки та надані пропозиції спри-
ятимуть гармонізованому впровадженню 
ключових показників прототипу в націо-
нальне митне законодавство, прискорять 
процес приведення митної служби України до 
міжнародних та європейських стандартів.
Ключові слова: митниця, митний кон-
троль, пост-аудит, митні стандарти, між-
народні митні прототипи, вітчизняне зако-
нодавство, митна безпека.

В статье обоснована необходимость 
проведения анализа имплементации 
международных таможенных прототи-

пов в таможенное законодательство 
Украины. Доказана потребность формиро-
вания системы таможенного пост-аудита 
с целью модернизации Государственной 
таможенной службы Украины в соответ-
ствии с международными и европейскими 
стандартами. Раскрыта структура тамо-
женного прототипа Стандарт 14 «Пост-
таможенный контроль и аудит» (Blueprint 
14. Post-clearance control and audit), который 
определяет стратегические задания для 
создания эффективной и результатив-
ной системы таможенного пост-аудита 
в Украине. Проанализирована реализация 
этих заданий в отечественном таможен-
ном законодательстве касательно фор-
мирования правовой базы таможенного 
пост-аудита, организационной структуры 
органов, осуществляющих таможенный 
пост-аудит, и их материально-техниче-
ского обеспечения, организации управления 
таможенными пост-аудитами, разработки 
стратегии подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации таможенных 
аудиторов, борьбы с коррупцией в тамо-
женных органах. Сделанные выводы и пре-
доставленные предложения будут способ-
ствовать гармонизированному внедрению 
ключевых показателей прототипа в наци-
ональное таможенное законодательство, 
ускорят процесс приведения таможенной 
службы Украины к международным и евро-
пейским стандартам.
Ключевые слова: таможня, таможенный 
контроль, пост-аудит, таможенные стан-
дарты, международные таможенные про-
тотипы, отечественное законодатель-
ство, таможенная безопасность.

The article substantiates the need to analyze the implementation of international customs prototypes in customs legislation of Ukraine. A need for the forma-
tion of a customs post-clearance audit (PCA) system to modernize the State Customs Service of Ukraine in accordance with international and European 
standards has been proved. The structure of the customs prototype Standard 14: “Post-clearance control and audit” (Blueprint 14. Post-clearance control 
and audit), which defines strategic goals of creating an effective and efficient system of PCA in Ukraine, is disclosed. Implementation of these tasks in 
domestic customs legislation is analyzed in terms of formation of the legal framework for PCA, the organizational structure of the bodies conducting PCA 
and their material and technical support, the organization of PCA management, the development of a strategy to prepare, retrain and advance the training 
of customs auditors, anti-corruption in customs. It is discovered that the legal groundwork for post-clearance control and audit is established in Ukraine but 
in practice it is fiscal in nature and have a little of customs aspect. It is also determined that the organizational structure of customs PCA agencies has been 
upgraded. However, the way that powers are granted for customs PCA to the Customs Audit Office is not in line with the practice of customs administrations 
of other WCO countries. Analysis of the domestic practice of using information technology to organize customs PCA shows that the automated risk analysis 
and management system used by the State Customs Service of Ukraine to process of customs risks does not identify specific risks for objects of PCA, and 
its results are not introduced to this system as new risks. It is also found out that Government documents, defining the conceptual directions of reforming 
the State Customs Service of Ukraine, consider customs PCA through a prism of customs revenues, which reduces the efficiency and limits its implementa-
tion. Professional training in state customs affairs requires new organizing approaches and new contents. It is possible to solve this problem by creating a 
training-practice center for professional training of customs personnel. It would provide training of experts with higher education; retraining and advanced 
training of employees; training of scientific and scientific pedagogical personnel; organization of in-service training. The conclusions and the proposals made 
will contribute to the harmonized implementation of the key indicators of the prototype in the national customs legislation and will accelerate the process of 
bringing the customs service of Ukraine to international and European standards.
Key words: customs, customs control, post-clearance audit, customs standards, international customs prototypes, domestic legislation, customs security.

Постановка проблеми. Адаптація вітчизня-
ного митного законодавства до норм та правил 
Європейського Союзу (ЄС) передбачає зміну 
ідеології митного контролю шляхом поступового 
його перенесення зі стадії прикордонного мит-
ного оформлення та контролю на митний пост-
аудит. В цьому процесі пріоритетним аспектом є 

запровадження в Україні інституту пост-митного 
аудиту, який би базувався на Митних прототи-
пах ЄС (Customs Blueprints), тобто стандартах, 
у порівнянні з якими можна оцінювати недоліки 
функціонування митних органів, а також вносити 
відповідні зміни до стратегії їх діяльності. Онов-
лені у 2007 році митні прототипи стали точним 
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відображенням нових викликів і завдань, з якими 
стикається та які покликана вирішувати сучасна 
реформована Державна митна служба України 
(ДМСУ). Фактично вони є планом дій щодо 
модернізації ДМСУ відповідно до міжнародних 
та європейських стандартів. У зв’язку з цим акту-
алізується проблематика імплементації митних 
прототипів, зокрема Стандарту 14 «Пост-митний 
контроль та аудит» (Blueprint 14. Post-clearance 
control and audit), у вітчизняне митне законодав-
ство, що в перспективі дасть змогу забезпечити 
формування ефективної системи митного пост-
аудиту України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність питання розвитку Державної мит-
ної справи та митного контролю в умовах євро-
інтеграційного вибору України підтверджується 
великим обсягом наукових праць, авторами яких 
є І. Бережнюк, Л. Дорофеєва, О. Іванов, І. Кве-
ліашвілі, Н. Липовська, П. Пашко, О. Павленко, 
Д. Прий маченко, О. Шевчук. Проблематиці набли-
ження національних митних правил до єдиних 
міжнародних норм та стандартів митної діяльності 
присвячені праці І. Бикова, Г. Романенко, В. Суво-
рова, О. Соколовської О. Чорної та інших учених.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
рівня впровадження вимог митних прототипів ЄС 
з питань митного пост-аудиту у вітчизняне митне 
законодавство та визначення інструментів подаль-
шої розбудови системи пост-митного контролю та 
аудиту в Україні європейського зразка.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Імплементація в практику діяльності митних орга-
нів міжнародних стандартів окреслює перспек-
тиви підвищення якості митних послуг, що нада-
ються ДМСУ. Це відповідає одній з ключових цілей 
Всесвітньої митної організації, якою є створення 
системи спрощення та прискорення процесу мит-
ного оформлення, зниження митних ризиків. Така 
система «передбачає впровадження стандартів 
безпеки і сприяння торгівлі, єдиної інформаційної 
платформи, а також дозволяє митним службам 
працювати більш ефективно, організовувати опе-
ративний контроль і моніторинг, скорочувати час 
на митне оформлення, що, в кінцевому рахунку, 
повинно забезпечити перехід всесвітньої торгівлі 
на більш якісний рівень» [1].

Г. Романенко зазначає, що митні прототипи «не 
обмежують, а лише сприяють модернізації мит-
ної служби згідно з політико-правовими актами 
національного законодавства. Саме з цією метою, 
а також для певної універсалізації прототипи, 
по-перше, укладено як намір вищого рівня і аж ніяк 
не під конкретні соціально-економічні чи політичні 
умови; по-друге, описують основні принципи й 
особливості дії кожної з функцій митниці у ключових 
сферах; по-третє, сприяють гнучкості в таких сфе-
рах задля одночасного забезпечення застосування 

найкращих стандартів ЄС; по-четверте, забезпечу-
ють дотичність до ключових систем ЄС» [2, с. 411].

Одним із 22 Митних прототипів є Стандарт 14 
«Пост-митний контроль та аудит» (Blueprint 14. 
Post-clearance control and audit), який передба-
чає «сприяння розвиткові міжнародної торгівлі 
шляхом встановлення балансу між спрощенням 
торговельних процедур, з одного боку, і забезпе-
чення ефективного митного контролю та безпеки – 
з іншого» [3]. Метою впровадження цього прото-
типу є «створення ефективної та результативної 
служби митного пост-аудиту та контролю, яка 
дала б змогу митної адміністрації виконувати свої 
завдання (оформлення та контроль товарів, збір 
доходів) і сприяти при цьому торгівлі» [3]. Досяг-
нення визначеної мети передбачає виконання 
таких стратегічних завдань:

− розроблення універсальної нормативної 
бази, яка надавала б митниці необхідні повнова-
ження для ефективного й раціонального прове-
дення митного пост-аудиту;

− створення організаційної структури, яка 
давала б змогу аудиторам та їх керівникам вико-
нувати свої обов’язки максимально ефективно;

− створення системи управління аудитом, яка 
забезпечувала би проведення результативних, 
високоякісних перевірок із застосуванням відпо-
відних стандартів та методів і передбачала би 
створення програми забезпечення якості;

− розроблення національного плану аудитів, 
в якому передбачаються як короткострокові, так 
і довгострокові заходи, що випливають із пріори-
тетів, заснованих на аналізі ризиків;

− розроблення стратегії підготовки, яка забез-
печувала б отримання аудиторами та керівниками 
всіх необхідних знань і навичок для планування й 
виконання своїх обов’язків [3].

Для визначення перспектив подальшого розвитку 
практики митного пост-аудиту надзвичайно важливо 
з’ясувати, наскільки вирішення завдань, зазначених 
у прототипі «Стандарт 14: Пост-митний контроль та 
аудит» (Blueprint 14. Post-clearance control and audit), 
знайшли своє відображення у вітчизняному мит-
ному законодавстві та митній практиці. Так, перша 
група завдань формує правову основу здійснення 
митного пост-аудиту, що передбачає:

1) розроблення правових повноважень та обо-
в’язків для співробітників митниці, які б дали їм змогу:

− проводити пост-митні перевірки за імпорт-
ними, експортними та іншими операціями;

− інспектувати та перевіряти записи, книги та 
інші комерційні документи (зокрема електронні дані);

− входити, відвідувати, інспектувати та переві-
ряти будь-яке місце, яке підлягає митному нагляду;

− оглядати товари й брати будь-які потрібні 
зразки;

− забезпечувати конфіденційність інформації та 
документів авторизованих економічних операторів;
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2) наявність обов’язків і прав трейдерів, що 
включають:

− ведення обліку протягом певного періоду, як 
зазначено в правилах;

− надання митним аудиторам на їх вимогу всіх 
підтверджуючих документів та комерційних книг 
і записів (включаючи електронні версії);

− право на конфіденційність всієї інформації, 
наданої владі;

3) розроблення та впровадження санкцій для 
боротьби з шахрайством;

4) ратифікацію необхідних угод і конвенцій 
задля забезпечення міжвідомчої співпраці та 
обміну інформацією всередині країни і на між-
народному рівні, включаючи взаємну адміністра-
тивну підтримку [3].

В Україні національне законодавство (Митний 
кодекс України, далі – МКУ) встановлює адекватні 
повноваження й обов’язки для органів ДМСУ щодо 
проведення пост-митного контролю (стаття 337–1), 
митного пост-аудиту (стаття 345), визначає під-
стави та порядок проведення митними органами 
документальних виїзних перевірок (стаття 346), 
встановлює права та обов’язки посадових осіб 
митних органів під час проведення документаль-
них виїзних перевірок (стаття 347), розкриває 
порядок проведення зустрічних звірок (стаття 348), 
визначає умови допуску посадових осіб митних 
органів до проведення документальних виїз-
них перевірок (стаття 349), визначає права та 
обов’язки посадових осіб підприємства, що переві-
ряється, під час проведення документальних пере-
вірок (стаття 350) [4]. Однак перевірки мають суто 
фіскальний характер з домінуванням податкового 
аудиту, при цьому митний аспект перевірок мінімі-
зується, що не забезпечує належного контролю за 
дотриманням митного законодавства [5, с. 482].

Глава 67 (статті 458–467) МКУ містить загальні 
положення щодо порушень митних правил та 
відповідальності за них, що сприяє боротьбі 
з шахрайством у митній сфері та притягненню 
до відповідальності посадових осіб суб’єктів 
ЗЕД за результатами проведеного митного пост-
аудиту [4]. Загалом у сфері митних відносин 
актуальною є адміністративна відповідальність, 
оскільки кримінальне переслідування за правопо-
рушення у митній сфері значною мірою перестало 
бути актуальною проблемою для бізнесу з початку 
2012 року, коли відбулась декриміналізація товар-
ної контрабанди. На відміну від більшості адміні-
стративних правопорушень, матеріальні та про-
цесуальні аспекти яких кодифіковано у КУпАП, 
стосовно порушень митних правил діють спеці-
альні норми, які викладені у МКУ, а КУпАП засто-
совується тільки в питаннях, які не врегульовані 
МКУ. На противагу адміністративним стягненням, 
які передбачені КУпАП, що мають фіксовані межі, 
виражені у твердій сумі, і розмір яких переважно 

є незначним, «штрафи за порушення митних пра-
вил, встановлені у МКУ, можуть сягати дуже суттє-
вих розмірів» [6, с. 31].

Статистика ДФС щодо застосування санкцій, 
передбачених МКУ, свідчить про досить активну 
діяльність митних органів у цій сфері, адже 
у 2016 році було винесено 12 839 постанов про накла-
дення адміністративних стягнень на загальну суму 
понад 555,8 млн. грн.; у 2017 році – 21 652 постанови 
на загальну суму понад 503,2 млн. грн.; у 2018 році – 
32 654 постанов на суму 1 006,4 млн. грн. [7].

Одним з обов’язкових критеріїв членства 
України в ЄС є приєднання до міжнародних конвен-
цій, що забезпечує спрощення митних процедур, 
прозорість і простоту процедур митного контролю, 
а також сприяє формуванню сучасного митного 
законодавства. Україна є стороною 5 конвенцій, 
укладених у рамках ВМО, основною серед яких є 
Кіотська конвенція про спрощення і гармонізацію 
митних процедур [8]. У Розділі 6 загального додатку 
Конвенції висвітлено порядок здійснення митного 
контролю та митного пост-аудиту, а її нова редакція 
передбачає гармонізацію та спрощення митних про-
цедур шляхом проведення митними органами під 
час оформлення лише часткового контролю (обсяг 
контролю визначається митними органами та зале-
жить від достовірності інформації, яка надається 
суб’єктом ЗЕД), що дає змогу перенести акцент 
митного контролю на етап «післямитного оформ-
лення». Тим самим митний пост-аудит визнача-
ється основною формою митного контроля в ЄС.

Друга група завдань, визначених у прототипі 
«Стандарт 14: Пост-митний контроль та аудит» 
(Blueprint 14. Post-clearance control and audit), сто-
суються організаційної структури органів, які здійс-
нюють митний пост-аудит. Формування організа-
ційної структури передбачає:

− створення центральних і місцевих організа-
ційних структур для митного пост-аудиту;

− створення централізованої адміністрації, 
яка відповідала б за координацію роботи та вико-
нання завдань місцевими підрозділами аудиту, 
забезпечуючи навчання й підвищення кваліфікації 
для аудиторів і керівників та однакову якість ауди-
тів (зокрема, за допомогою переліків перевірочних 
питань, мінімальних стандартів);

− забезпечення надання матеріальної бази, 
інструментів, систем ІТ і доступу до інформацій-
них система, необхідних для аудиторів та підроз-
ділів аудиту для виконання їх обов’язків;

− розроблення ефективних систем співпраці 
для обміну інформацією між усіма ділянками 
контролю в межах національної митної організації;

− забезпечення Митним етичним кодексом / 
Кодексом поведінки ротації співробітників задля 
уникнення корупції [3].

Одним із показників виконання завдань про-
тотипу з організації підрозділів митних органів, 
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які здійснюють митний пост-аудит, є створення 
у реформованій ДМСУ Управління організації мит-
ного аудиту відповідно до Положення «Про Дер-
жавну митну службу», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року 
№ 227 [9]. Водночас іншою Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про утворення територіальних 
органів Державної митної служби» від 2 жовтня 
2019 року № 858 не передбачено таких підрозді-
лів у митницях, що не узгоджується з практикою 
застосування цієї форми контролю митними адмі-
ністраціями інших країн – членів ВМО. Погоджує-
мося з висновками Л. Дорофеєвої, яка зазначає, 
що «здійснення митного контролю належить до 
виключної компетенції митниць, а проведення 
документальних перевірок є однією з форм такого 
контролю, немає правових підстав для проведення 
даної форми митного контролю посадовим осо-
бами, що не є працівниками митниці» [10, с. 353].

Вважаємо, що запропонована в нових умовах 
реформованої митної служби така організаційна 
структура, безперечно, призведе до втрати опе-
ративності та ритму пост-аудиту, збільшення часу, 
підвищення ризику недотримання процедури його 
проведення та зниження ефективності, тому під-
тримуємо думку Л. Дорофеєвої про те, що «для 
виправлення ситуації слід невідкладно вжити 
організаційних заходів щодо відновлення діяль-
ності підрозділів митного пост-аудиту й повнова-
жень щодо здійснення зазначеної форми митного 
контролю в митниці» [10, с. 353].

Важливим аспектом організації митного пост-
аудиту є застосування інформаційних технологій. 
Досвід окремих країн свідчить про те, що запро-
вадження сучасних програмних рішень дає змогу 
суттєво спростити та підвищити ефективність 
роботи митних органів, що полегшить адміністра-
тивне навантаження на суб’єктів ЗЕД. В рамках 
процедур євроінтеграції Україні слід приділяти 
максимальну увагу досвіду країн Європи щодо 
узгодження (забезпечення взаємодії) відповідних 
IT-систем та доступу до них аудиторів і підрозді-
лів аудиту для виконання їх обов’язків. При цьому 
не слід нехтувати досвідом інших країн. Зокрема, 
можна виділити досвід Пакистану, де із запрова-
дженням програмного продукту WeBOC («Web 
based one custom») вдалося забезпечити зрос-
тання податкових надходжень на 47% під час 
використання мобільних телефонів із завантажен-
ням з магазинів онлайн-дистрибуції та урахуван-
ням відкритої системи оцінювання [6, с. 51].

Нині статтею 31 МКУ передбачено здійснення 
митного контролю та митного оформлення з вико-
ристанням інформаційних технологій, зокрема, 
заснованих на інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних системах, 
а також засобів їх забезпечення [4]. Повністю це 
положення слід застосувати в ході митного пост-

аудиту системи аналізу ризиків, яка дає змогу 
сконцентрувати перевірочні заходи на об’єктах, які 
заслуговують на більш ретельну увагу посадових 
осіб митниць.

Для ефективного опрацювання митних ризи-
ків в Україні використовується Автоматизована 
система аналізу та управління ризиками (далі – 
АСАУР), яка є сукупністю програмно-інформацій-
них комплексів, які забезпечують функціонування 
системи управління ризиками під час митного 
контролю та оформлення товарів і транспортних 
засобів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Порядку 
здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення 
і реалізації заходів з управління ризиками для 
визначення форм та обсягів митного контролю» 
від 31 липня 2015 року № 684 [11] та змінами до 
нього від 8 квітня 2019 року № 146 визначено, що 
система аналізу та управління ризиками охоплює 
усі форми митного контролю [12]. Однак зазначена 
система, як відзначає А. Костенко, «не передба-
чає виокремлення специфічних ризиків для від-
бору потенційних об’єктів перевірок у рамках мит-
ного пост-аудиту, а результати таких перевірок не 
впроваджуються до цієї системи у вигляді нових 
ризиків» [13, с. 97], тому потребує опрацювання 
питання внесення змін до МКУ щодо використання 
результатів митного пост-аудиту під час застосу-
вання системи управління ризиками. При цьому 
ризики для митного пост-аудиту мають врахову-
вати інформацію про суб’єкта ЗЕД за довгостроко-
вий період: від моменту перетину товаром кордону 
до дня проведення аналізу. Науковцями, які про-
водять дослідження в цій предметній сфері, наго-
лошується на необхідності впровадження системи 
багатоетапного аналізу та управління ризиковими 
ситуаціями [14, с. 94]. Такий підхід необхідний для 
створення ефективної глобальної автоматизова-
ної системи управління ризиками, яка б охоплю-
вала всі форми митного контролю та забезпечу-
вала якісну взаємодію між діяльністю підрозділів, 
що здійснюють різні форми контролю.

Надзвичайно важливим питанням у побу-
дові системи митного пост-аудиту європейського 
зразка є протидія корупції та її негативного впливу 
на функціонування митної системи та престиж 
України як європейської держави. ВМО розро-
била принципи службової етики в митних органах, 
сформулювала основні засади доброчесної пове-
дінки службовців митної адміністрації, які закрі-
плені у 1993 році Арушською декларацією.

До вітчизняних нормативно-правових актів, 
що деталізують загальні вимоги щодо етики 
поведінки посадових осіб митних органів, нале-
жать МКУ [4], Кодекс поведінки працівників, до 
функціональних обов’язків яких належить здійс-
нення управління кордонами (щодо митних орга-
нів) [15], а також «Правила етичної поведінки та 
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запобігання корупції в органах ДФС» [16]. Ана-
ліз нормативно-правового забезпечення та його 
останніх змін свідчить про прагнення утвердження 
європейських цінностей і принципів у професій-
ній діяльності митників, проте характеризується 
досить фрагментарним підходом, тому вважаємо, 
що невід’ємною частиною системи заходів із комп-
лексної модернізації діяльності митних органів 
має стати ухвалення «Кодексу поведінки посадо-
вих осіб митних органів» як нормативно-право-
вого акта, що має найвищу юридичну силу. Розро-
блення та впровадження такого документа буде ще 
одним кроком до імплементації Митних прототи-
пів ЄС (Customs Blueprints), зокрема Стандарту 4 
«Митна етика» [3], та приведення вітчизняного 
митного законодавства у відповідність до стандар-
тів ЄС. Тим паче, що в найближчих планах Уряду 
передбачається розроблення стандартів роботи, 
відповідних інструментів та процедур (стандарти 
поведінки, форма одягу, робоча практика, робота 
з громадськістю), якими встановлюється рівень 
надання послуг, що очікується суспільством від 
реформованої митної адміністрації. Планується 
здійснювати постійний моніторинг дотримання від-
повідних стандартів. У планах також є проведення 
регулярних перевірок та запровадження механіз-
мів, які дадуть змогу громадськості повідомляти 
про можливі порушення правил митної етики. 
Передбачається кандидатів на посади у митниці 
перевіряти щодо їх відповідності критеріям, розро-
бленим для етичних стандартів, а також прихиль-
ності й відданості принципам верховенства права 
й демократії. Також планується:

− створити належні умови оплати праці для 
забезпечення прийнятного рівня життя та здій-
снювати їх систематичний перегляд з огляду на 
загальну економічну ситуацію та вартість життя;

− проводити тренінги з дотримання правил 
митної етики (стандарти поведінки, форма одягу, 
робоча практика, робота з громадськістю), а також 
наслідків їх невиконання;

− розробити заходи з мотивації дотримання 
правил митної етики;

− здійснювати систематичний перегляд нор-
мативно-правових актів, процесів і процедур задля 
виявлення факторів, що сприяють або можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

− створити незалежний підрозділ внутрішніх 
розслідувань;

− впровадити механізм нагляду за співробіт-
никами, які опинились у складних психологічних 
умовах (зловживання алкогольними напоями, 
схильність до азартних ігор, сімейні проблеми, 
фінансові труднощі тощо).

Окрім того, доцільними є розроблення та 
затвердження дисциплінарного кодексу, який би 
впровадив систему внутрішніх заходів та штрафних 
санкцій (включаючи звільнення) залежно від харак-

теру та серйозності правопорушення, враховував 
та передбачав ротацію працівників митниць задля 
запобігання корупції. Як слушно зазначає Н. Липов-
ська, щоби «знизити рівень корупції, треба зробити 
її справою невигідною та небезпечною» [17].

Наступна група завдань, визначених у про-
тотипі «Стандарт 14: «Пост-митний контроль та 
аудит» (Blueprint 14. Post-clearance control and 
audit), стосується організації управління митними 
пост-аудитами, що передбачає:

− розроблення національної політики аудиту;
− чітке визначення обов’язків керівників на 

місцях і центральної адміністрації;
− планування й координування аудитів на 

центральному та місцевому рівнях відповідно до 
національної митної стратегії;

− створення контролю за якістю та процеду-
рами задля забезпечення стандартів аудиту;

− надання місцевим/центральному підрозділу 
аудиту відповідальності за проведення аудиту 
операторів та угод з високим рівнем ризику на 
основі управління ризиками;

− забезпечення місцевим керівництвом 
належного планування аудитів, їх виконання й 
складання звітів за єдиними стандартами;

− регулярний аналіз та безперервне вдоско-
налення процедур і методик, що застосовуються 
службою аудиту [3].

Україна як держава, що задекларувала імп-
лементацію норм європейського законодавства 
з питань митного пост-аудиту у вітчизняне пра-
вове поле, в ході анонсованих реформ пови-
нна мати перспективне бачення своїх цілей на 
основі стратегій розвитку митних органів та митної 
справи загалом. Проте зарубіжні експерти нео-
дноразово зауважували про недостатність зусиль 
Уряду з розроблення та впровадження страте-
гічного плану для митної служби, зокрема щодо 
створення ефективного механізму митного пост-
аудиту, який би забезпечив баланс між висхідним 
обсягом спрощень митних процедур та контролем 
з боку державних органів.

Стратегічний план має містити комплекс пра-
вових, економічних, організаційних та інших захо-
дів і програм, які застосовуються задля оптимізації 
процесу розвитку та сприяння торгово-економіч-
ному розвитку, а також забезпечення національної 
митної безпеки.

Справедливим вважаємо твердження І. Квелі-
ашвілі про те, що «ставлення до стратегії має бути 
як до набору ключових рішень за найважливішими 
питаннями розвитку організації, а не як до класич-
ного «плану дій на довгострокову перспективу». 
На сучасному етапі змінюється послідовність 
розробки стратегії: замість класичного «місія – 
бачення – цілі – swot-аналіз (тобто аналіз сильних 
і слабких сторін, небезпек і можливостей) – функ-
ціональні стратегії» основний акцент переноситься 
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відповідно на головні питання розвитку. По суті від-
повіді на стратегічні питання – це набір пріоритетів 
для митних підрозділів і адміністрації, виходячи 
з яких, вони розроблятимуть свої функціональні 
плани, які інколи мають назву функціональних 
стратегій» [18, с. 88]. Нині Розпорядженням Уряду 
від 5 липня 2019 року № 542-р затверджено «План 
заходів щодо реалізації концептуальних напрямів 
реформування системи органів, що реалізують 
державну митну політику», в якому визначено зав-
дання МФУ та новоствореної ДМСУ щодо втілення 
в життя концепції реформування системи митних 
органів, встановлено перелік заходів та відпові-
дальних виконавців, строки та індикатори вико-
нання. Цей документ містить 10 розділів відповідно 
до напрямів реформування, проте в ньому відсут-
ній розділ, присвячений митному пост-аудиту, який 
у міжнародній практиці визнаний основною фор-
мою митного контролю. Тільки в розділі «Сприяння 
безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спро-
щення та гармонізацію митних процедур» згаду-
ється про запровадження пост-митного контролю 
та митного аудиту і зазначається, що «ефектив-
ність їх здійснення оцінюватиметься на підставі 
фактично сплачених податків до державного 
бюджету, результатів розгляду судових справ та 
їх подальших перспектив» [19]. Тим самим ефек-
тивність митного пост-аудиту розглядається через 
призму надходжень митних платежів до бюджету, 
що трансформує його у сферу контрольно-переві-
рочної роботи митних органів, фактично нівелює 
ефективність та обмежує його здійснення.

Реалізацію норм прототипу «Стандарт 14: 
«Пост-митний контроль та аудит» щодо плану-
вання й координування аудитів на центральному 
та місцевому рівнях забезпечено статтею 346 
МКУ, частина 3 якої передбачає, що «проведення 
документальних планових виїзних перевірок здій-
снюється митними органами на підставі квар-
тальних планів, які формуються ними самостійно, 
виходячи з результатів аналізу зовнішньоеконо-
мічних операцій підприємств із застосуванням 
системи управління ризиками. Порядок плану-
вання митними органами виїзних перевірок визна-
чається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику» [4].

План-графік документальних планових переві-
рок щодо дотримання вимог законодавства України 
з питань державної митної справи, зокрема своє-
часності, достовірності, повноти нарахування та 
сплати митних платежів, складається з кварталь-
них планів-графіків з урахуванням переліку крите-
ріїв ризиковості для відбору суб’єктів ЗЕД. Вважа-
ємо, що розширити можливості визначення ризиків 
для цілей митного пост-аудиту необхідно шляхом 
використання результатів попередніх переві-
рок суб’єктів ЗЕД, статистики імпортних операцій 

в минулому, інформації з інших джерел, як це реко-
мендовано ВМО. Доцільним є також використання 
методів відбору об’єктів для митного пост-аудиту, 
запропонованих О. Шевчуком, таких як «експерт-
ний метод, метод випадкового відбору, метод еко-
номіко-математичного моделювання» [20]. Вико-
ристання цих методів унеможливить виведення 
з-під аудиторських перевірок суб’єктів ЗЕД, за 
якими не спрацювала система визначення ризиків.

Заключним, але не менш важливим завдан-
ням, визначеним прототипом «Стандарт 14: 
«Пост-митний контроль та аудит», є розроблення 
стратегії навчання, яке передбачає формування 
та реалізацію навчальних програм задля надання 
аудиторам знань, ознайомлення їх з новими сис-
темами, процедурами, підходами, методиками та 
вдосконалення їх навичок та досвіду.

В Україні підготовкою майбутніх професіоналів 
митної справи займаються вищі навчальні заклади, 
зокрема Академія митної справи та фінансів, Уні-
верситет державної фіскальної служби України, 
в яких майбутні митники протягом 5 років навчання 
отримують теоретичні знання та практичні навички 
вибраної професії. Проте під час служби в митних 
органах отримані знання потребують постійного 
оновлення та поглиблення і не тільки у зв’язку зі 
змінами законодавства, але й з огляду на необхід-
ність розширення компетенцій, якими має володіти 
працівник сучасної митниці. Права щодо підви-
щення професійної компетенції працівників мит-
них органів гарантує Закон України «Про державну 
службу» шляхом створення відповідних умов для 
професійного навчання, яке проводиться постійно 
через систему підготовки, перепідготовки, спе-
ціалізації та підвищення кваліфікації [21]. Також 
стаття 575 МКУ встановлює систему професійної 
підготовки у сфері державної митної справи, яка 
складається з п’яти елементів, таких як підготовка 
фахівців з вищою освітою; перепідготовка праців-
ників; підготовка наукових та науково-педагогіч-
них кадрів; підвищення кваліфікації працівників; 
організація навчання працівників без відриву від 
роботи [4]. Основними видами такого підвищення 
кваліфікації визначено навчання за професійними 
програмами підвищення кваліфікації, тематичні 
постійно діючі семінари, тематичні короткотермі-
нові семінари (зокрема, тренінги), стажування та 
самостійне навчання (самоосвіта). Проте науковці 
та практики зазначають про досить формальний 
підхід до підвищення рівня професійних знань 
без відриву від служби та невеликі терміни під-
вищення кваліфікації на різних курсах та семіна-
рах, що унеможливлює підготовку та перепідго-
товку митників відповідно до основних завдань 
та викликів формування сучасної європейської 
митниці. Хоча у 2018 році ДФС презентувала впро-
вадження інновацій у систему підвищення про-
фесійної компетенції працівників митниць шляхом 
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створення лекцій за допомогою новітніх техноло-
гій та сучасних засобів відтворення віртуальної 
реальності, розроблення навчальних модулів для 
інтерактивних електронних навчальних програм 
з комп’ютерного моделювання практичних ситу-
ацій у процедурах митного оформлення та мит-
ного контролю для наближення реальних ситуацій 
у процесі навчання, вони не набули широкого впро-
вадження у професійні програми підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації митників.

Вітчизняні науковці Л. Дорофеєва, О. Іванов, 
А. Саварець, П. Пашко, О. Павленко та інші дос-
ліджували системи підготовки працівників митних 
органів в інших країнах, і ми погоджуємося з їхньою 
думкою про необхідність залучення міжнарод-
ного досвіду з цього питання. Першочерговим 
завданням є імплементація основних цінностей 
та професійних, оперативних і управлінських ком-
петенцій, передбачених європейським рамковим 
документом про компетенції працівників митних 
органів [22], в програми вищих навчальних закла-
дів, які готують митників, та програми підвищення 
їх кваліфікації і перепідготовки. Зміст таких про-
грам також має враховувати результати конструк-
тивного діалогу інститутів громадського суспіль-
ства, бізнесу та митних органів, що забезпечить їх 
відповідність поточним потребам митної служби. 
Крім того, доцільним вважаємо підтримання про-
позиції Л. Дорофєевої щодо створення навчально-
практичного центру з професійної підготовки осо-
бового складу митниць. Проте базою для його 
формування рекомендуємо вибрати Університет 
державної фіскальної служби України, який має всі 
необхідні умови для підготовки та перепідготовки 
співробітників митниць європейського рівня, здат-
ний, використовуючи сучасні інноваційні техноло-
гії, забезпечити засвоєння спеціальних фахових 
знань та умінь, а також необхідних для сучасного 
митника навичок, притаманних таким професіям, 
як військовий, товарознавець, слідчий, аналітик, 
перекладач, психолог, фахівець ІТ-технологій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, перед реформованою Державною митною 
службою України стоїть складне завдання, а саме 
вдосконалення митного сервісу, зокрема інструмен-
тів і механізмів митного контролю. Вирішенню цього 
завдання сприятиме розвиток митного пост-аудиту 
як основної форми митного контролю. Проте нині 
у законодавство України не імплементовано відпо-
відним чином положення міжнародних стандартів 
(прототипів) стосовно здійснення митного пост-
аудиту, що ускладнює практичну реалізацію його 
механізмів. Вважаємо, що врахування основних 
окреслених проблем та наданих пропозицій щодо 
їх вирішення сприятиме підвищенню організації 
та ефективності проведення митного пост-аудиту 
в Україні, дасть можливість зосередитися на най-
більш ризикованих операціях, досягти спрощення 

та пришвидшення митного оформлення для сум-
лінних суб’єктів ЗЕД. Крім того, запропоновані реко-
мендації сприятимуть формуванню нового образу 
працівника митниці, покращенню іміджу митника 
та зміні наявного у громадській думці негативного 
образу посадової особи митниці.
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