
Науковий вісник Ужгородського університету 2016 
 

79 

УДК 339.543:671.12(045) 

 

Григоренко І.В., Невеличко Т.П. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ 

МИТНОМУ КОНТРОЛІ НАПІВФАБРИКАТІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЮВЕЛІРНИХ 

ВИРОБІВ 
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митного оформлення. Наведено основні проблеми роботи митних органів в сфері визначення митних 
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Постановка проблеми. 
©На сьогоднішній 

день перед митними органами України стоїть ряд 

складних завдань. Насамперед, вони пов'язані із 

захистом економічних інтересів держави та 

забезпечення ефективного поповнення 

державного бюджету. Зовнішньоекономічна 

діяльність досить швидко розвивається та 

вимагає досить пильного контролю над її 

здійсненням. 

Запровадження системи аналізу та управління 

митними ризиками при митному контролі та 

митному оформлені будь яких товарів відіграє 

велику роль у зменшенні митних правопорушень 

та у збільшенні частки митних платежів у 

державний бюджет. Так як велика кількість 

напівфабрикатів на комплектів для ювелірних 

виробів знаходяться у режимах «експорт» та 

«імпорт» досить важливим є ефективне 

забезпечення функціонування даної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Започаткували проблему дослідження митних 

ризиків та їх управління такі дослідники як: 
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Пашко П.В., Ноздрачев А.Ф. Саме їх роботи 

стали основою для подальшого дослідження та 

розробки системи аналізу та управління 

ризиками. 

Проблемою застосування системи аналізу та 

управління ризиками в митній справі в останні 

роки займається досить велика кількість 
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Гребельник О.П., Калєтнік І.Г., Коновалов Ю.О., 

Кулик Г., Терещенко С.С., Демченко С., Насіров 

Р., Мережко Н.В. та Осика В.А. Існує досить 

мала кількість досліджень, які були б 

присвяченні мінімізації ризиків при оформленні 

конкретних товарів, тобто практичного 

висвітлення даних по окремих групах товарів 

майже нема. 

Формулювання цілей статті. Завданнями 

статті є розкриття основних понять в системі 

аналізу та управління митними ризиками, 

зазначення принципів автоматизації даної 

системи, вплив її на роботу із митними ризиками 

як в загальній практиці, так і в роботі із 

напівфабрикатами та комплектами для 

ювелірних виробів. 

Опис основного матеріалу дослідження.  

Митний контроль є одним із найголовніших 

елементів діяльності митних органів. Для більш 

ефективного його здійснення використовується 

система аналізу та управління ризиками (далі 

САУР), яка започаткована Міжнародною 

конвенцією про спрощення та  гармонізацію 

митних процедур у 1999 році.  

В митній справі ризик визначається як 

недодержання митного законодавства України, 

можливість реалізації певної митної загрози з 

прогнозованими чи непрогнозованими збитками. 

Створення будь якої ризикової ситуації може 

призвести до порушення роботи митних органів. 

Тому таким важливим є ефективне управління 

ризиками в процесі митного контролю [3]. 

Управління ризиками – це робота митних 

органів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки 

ризиків, а також розроблення та практичної 

реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію 

ризиків, оцінки ефективності та контролю 

застосування цих заходів (ст. 361 МК України). 

Використання системи управління ризиками 
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забезпечує ефективне використання наявних 

ресурсів, збільшуючи ефективність митного 

контролю, а також звільняє від бюрократичних 

процедур учасників зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Основною метою системи управління 

ризиками, з однієї сторони, є спрощення та 

прискорення митних формальностей, з іншого – 

забезпечення належного контролю по ризикових 

зовнішньоекономічних транзакціях. 

В діяльності митних органів по аналізі та 

управлінні ризиками виділяють ряд завдань. 

Насамперед, митними органами повинна 

формуватися інформаційна база даних САУР, 

проводитись аналіз та оцінка ризиків, 

розроблятися і вводитися в реалізацію практичні 

заходи щодо управління ризиками, необхідно 

проводити аналіз результатів та коригування 

використаних заходів. 

Під час проведення аналізу та оцінювання 

ризиків важливе місце посідає використання 

інформаційних технологій, що включає: 

- встановлення умов та факторів, що 

здійснюють вплив на виникнення ризиків; 

- визначення областей ризиків; 

- виявлення критеріїв ризику із наперед 

наданими параметрами, що забезпечують 

здійснення вибору об'єкта контролю, що 

становить ризик; 

- оцінка ймовірності виникнення ризику та 

можливих його наслідків. 

Аналіз результатів та коригування вжитих 

заходів з управління ризиків включає в себе: 

- контроль над практичною реалізацією 

цих заходів; 

- збір, оброблення та аналіз інформації про 

результати вжитих заходів з метою їх 

коригування та вдосконалення системи 

управління ризиками [1]. 

Система аналізу та управління ризиками 

складається із автоматизованої системи аналізу 

та управління ризиками (АСАУР), яка будується 

на роботі електронних профілів ризику та модулі 

АСАУР, які забезпечують автоматизований 

аналіз та оцінку ризиків при здійсненні митного 

контролю в режимі реального часу.  

АСАУР входить до складу автоматизованої 

системи митного оформлення «Інспектор», яка 

охоплює всі процеси митного контролю. Вона 

функціонує з початку 2006 року, а з 2012 року 

модулі АСАУР запровадили у наземних пунктах 

пропуску. 

Дана програма дозволяє володіти усією 

інформацією про види контролю, які 

використовуються від першого перетину 

кордону до випуску товару у вільний обіг. Саме 

АСАУР являється одним із основних модулів, 

які інтегровані в програму [7]. 

Одним із важливих елементів АСАУР 

являються її профілі – сукупність інформації про 

згруповані об'єкти аналізу ризику, критерії з 

якими здійснюється вибір даного об'єкта та про 

заходи, що необхідно застосувати для 

запобігання або мінімізації ризиків. 

Саме через профілювання ризиків можливе 

більш ефективне використання АСАУР, 

зменшується час роботи із митним оформленням 

та налагоджується застосування митного 

контролю. 

АСАУР  дозволяє створювати профілі 

довільної складності, із застосуванням алгоритму 

нечіткої логіки (fuzzylogic) та врахуванням 

позитивної і негативної історії попередніх 

митних оформлень. Важливо також зазначити, 

що використання світової практики дозволяє 

профілювати не лише «фіскальні ризики», а й так 

звані «ризики безпеки». 

Отже, можна зазначити, що оцінка ризику 

складається із двох елементів: перевірка ступеня 

ризику за індикаторами та оцінка історії суб’єкта 

ЗЕД [2]. 

Використання модулів АСАУР забезпечує 

здійснення автоматичного відбору митних 

декларацій, по яких необхідне посилення 

митного контролю дозволяє аналізувати митні 

формальності та фіксувати інформацію, що 

надана за результатами проведення цих 

формальностей.  

Щомісяця модулі АСАУР дозволяють 

здійснити автоматизовану оцінку з близько 

200 тис. митних декларацій, 290 тис. 

комерційних переміщень та 1,26 млн переміщень 

пасажирських т/з у наземних пунктах пропуску. 

На сьогоднішній день модулях АСАУР існує 

біля 100 алгоритмів оцінки митних ризиків, 

більше 400 підалгоритмів та 80 тис. комбінацій 

індикаторів ризику, а також є велика кількість 

«орієнтувань», які побудовані на оперативній 

інформації [6]. 

На сьогоднішній день ювелірний ринок 

України знаходиться в економічній та політичній 

залежності, що негативно впливає на його 

розвиток. Через великі коливання іноземної 

валюти кількість виробників ювелірних виробів 

скоротилась, так як зазнають великих збитків. 

Необхідно зазначити, що майже всі 

напівфабрикати та комплекти для ювелірних 

виробів імпортуються на територію нашої держа-

ви, а сировина, яка добувається в Україні, майже 

завжди експортується в інші країни. Ринок 

ювелірних виробів займає досить велику частку 

у фінансуванні державного бюджету за рахунок 

великої ціни на них та значних податків [8].  
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Через великі ставки мита дана група товарів 

досить часто піддаються різним видам 

фальсифікації і тому становлять великий ступінь 

ризику для митних органів.  

Є різні види індикаторів за якими визначають 

ризики, що стосуються напівфабрикатів та 

комплектів для ювелірних виробів. 

Найвагомішими із них є ті, що пов'язані із 

митно-тарифним регулюванням, походженням 

товару та його вартістю. 

Порушення митно-тарифного регулювання 

досить поширений вид ризиків для даного типу 

товарів. Тарифне регулювання досить суттєво 

впливає на цінове утворення. Мито, яке потрібно 

сплатити при імпорті даних товарів, коливається 

від 2 до 10%. При цьому необхідно зазначити, 

що майже всі види напівфабрикатів та 

комплектів мають досить високу ціну. Так як 

дані товари забезпечують значну частку 

надходжень в державний бюджет, їх 

переміщення через митний кордон піддається 

більш уважнішій перевірці [5]. 

Також для зменшення мита більшість 

імпортерів декларують свої товари як товари 

групи «прикриття», які мають велику 

ймовірність декларування як товари групи 

«ризику». До таких товарів застосовуються 

менші ставки мита, саме через це застосовується 

даний вид підробки митних декларацій. 

Походження товарів досить часто змінюють 

через те, що товари, імпортовані з країн, з якими 

Україна уклала договір про вільну торгівлю, 

розмитнюються по зменшеним ставкам. Так як 

для більшості товарів даного виду країною 

походження вважається та, де сировина 

піддавалась виробничим та технологічним 

переробкам, імпортерам досить легко 

використати такий спосіб зменшення мита. 

Митні органи здійснюють порівняння цін на 

ідентичні чи  подібні товари, що переміщуються 

через митний кордон України. Так як імпортери 

можуть вказувати зменшену ціну на свій товар, а 

експортери навпаки.  

Крім індикаторів, що стосуються товарів 

використовуються також індикатори діяльності 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. До 

них належать особливості зовнішньоекономічної 

угоди, дані про попередні порушення митних 

правил та протиправну діяльність цього суб’єкта 

[4].  

При використанні всіх цих індикаторів ризику 

формуються відповідні профілі за яким 

перевіряються усі митні декларації в яких 

зазначено переміщення митного кордону 

напівфабрикатів та комплектів для ювелірних 

виробів.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Аналіз та управління ризиками в 

митній справі має досить важливе значення в 

економічному захисті державного бюджету. 

Через велику кількість митних правопорушень 

митні органи зобов’язані проводити оцінку як 

існуючих так і можливих ризиків, які можуть 

виникнути при митному контролі та митному 

оформлені. Автоматизована система аналізу та 

управління митними ризиками дозволяє 

зменшувати як можливість появи нових ризиків, 

так і використання суб’єктами господарювання 

тих, що існують.  

Задля мінімізації виникнення ризикових 

ситуацій органам Державної фіскальної служби 

необхідно розширювати та вдосконалювати 

профілі ризику, покращити роботу індикаторів 

ризику, необхідне розширення нормативно-

правової документації в сфері роботи з митними 

ризиками та забезпечити автоматизовану роботу 

усіх митних постів. 

Подальше дослідження митних ризиків 

пов’язаних із напівфабрикатами та 

комплектуючими для ювелірних виробів 

забезпечить створення нових профілів ризику, 

систематизацію та удосконалення існуючих, що 

забезпечить ефективну роботу митних органів в 

розрізі митного контролю та митного 

оформлення.  
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