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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Розглянуто сутність та особливості здійснення митного контролю. Здійснено
оцінку підходів науковців до розуміння сутності контролю та митного контролю.
Досліджено особливості здійснення митного контролю в сучасних умовах та його ознаки.
Проаналізовано основні елементи митного контролю та їх взаємозв’язок.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку українського
суспільства митна справа набуває особливого значення в контексті необхідності
розширення зовнішньоекономічних зв’язків, їх узгодження зі світовими
стандартами та реалізації євроінтеграційних прагнень України. Митний контроль
відіграє при цьому важливу роль у формуванні митної системи країни. Система
взаємовідносин у сфері митного контролю повинна забезпечувати та
гарантувати економічну безпеку та національні інтереси України.
Проте нестабільність соціально-економічного розвитку держави є
причиною значних зловживань у сфері перетину товарів та транспортних
засобів через митний кордон держави. Це зумовлює потребу вжиття суворих
заходів, спрямованих на боротьбу зі зловживаннями та правопорушеннями
на митному кордоні. Якраз митний контроль – це інструмент, який повинен
мінімізувати негативні тенденції та явища, а також їх наслідки у зазначеній
сфері. Тому чітке розуміння сутності та особливостей митного контролю є
важливим чинником забезпечення законності та правопорядку на митному
кордоні України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями
особливостей митного контролю на сучасному етапі займається значна
кількість науковців, які розглядають це багатоаспектне питання з різних позицій.
Зокрема, доцільно згадати таких вчених, як: І. Бережнюк, М. Білуха,
Ю. Гупанова, А. Єршов, Т. Калінеску, А. Крисоватий, В. Мартинюк,
Т. Микитенко, В. Науменко, П. Пашко та інші.
Їхні праці присвячені загальній проблематиці організації здійснення
митного контролю, управління митною діяльністю в Україні, ролі митниці в
системі державних органів управління. Проте динамічні зміни, які відбуваються
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в українському суспільстві, визначають необхідність глибинного та уніфікованого
розуміння сутності митного контролю відповідно до сучасних реалій, що
зумовлює потребу подальших наукових досліджень у зазначеному напрямку.
Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Метою статті є аналіз підходів до розуміння сутності поняття контролю та
його важливої складової – митного контролю, а також розкриття ознак та
особливостей здійснення митного контролю в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Для того, щоб краще осягнути сутність
митного контролю та краще зрозуміти його особливості, необхідно насамперед
розглянути, що таке контроль у первинному своєму розумінні. Це поняття має
давні корені, оскільки воно формувалося та розвивалося протягом розвитку
суспільних відносин, а його основою є французьке слово “controle”, що в
перекладі означає “зіставлення”.
У сучасній науковій літературі “контроль” трактується як багатогранне
поняття. Його розглядають з позиції систематичності спостереження і перевірки
життєдіяльності певного об’єкта для того, щоб визначати його відхилення від
параметрів, визначених заздалегідь. Особливість контролю у цьому випадку
окреслюється тим, що управлінські суб’єкти перевіряють відповідність
виконання об’єктом управління поставлених перед ним завдань та вказівок.
Науковці розглядають поняття контролю в контексті порівняння (зіставлення
чи протиставлення) кількох тверджень [1] або як протидію чомусь небажаному [2].
Сам по собі контроль, як зазначено в Лімській декларації керівних принципів
фінансового контролю, “не є самоціллю, а виступає невід’ємною частиною системи
регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і
порушень принципів законності, ефективності й економії використання матеріальних
ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити корегуючи
заходів, а в окремих випадках – притягнути до відповідальності, отримати
компенсацію за заподіяну державі шкоду або здійснити заходи для запобігання
чи скорочення порушень у майбутньому” [3].
Дослідники І. Дрозд та В. Шевчук тлумачать контроль як тип відносин,
як ставленням суб’єкта до власної діяльності або до діяльності інших суб’єктів
з точки зору дотримання певних норм. Контроль як вид певної діяльності, на
їхню думку, – це дії, зміст яких полягає у порівнянні кількох величин, що
характеризують норми та ступінь їх досягнення. Запровадження контролю є
невід’ємною складовою управління громадськими фінансовими ресурсами, яка
забезпечує відповідальність та підзвітність цього управління [4].
Термін “контроль” може розглядатися у науковій літературі у двоякому
розумінні:
– як елемент управління економічними об’єктами і процесами, який
полягає у нагляді за ними з метою перевірки їх відповідності стану,
передбаченому законами, юридичними нормативними актами та програмами,
планами, договорами, проектами, угодами;
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– як контроль за об’єктом, реальна влада, зосередження прав управління
в одних руках [5].
Контроль часто є елементом контрольно-ревізійної діяльності, відповідно
до чого дослідники обґрунтовують концепцію контролю, яка зводить його суть
до перевірки дотримання законодавства, виявлення порушень і недоліків [6 – 8].
Отже, можна стверджувати, що контроль сам по собі не є пасивним, а
навпаки – відіграє активну роль у процесі ефективного використання ресурсів
та зменшення негативних наслідків від нераціональних дій об’єкта управління.
Відповідно до цього, Е. Кочерін вважає, що контроль, будучи однією з основних
функцій управління, дає змогу через чітко налагоджену контрольну діяльність
своєчасно реалізовувати систему управління, корегувати виробничі завдання,
поліпшувати звітність тощо [9]. Для ефективного управління в системі необхідно
мати зворотний зв’язок, який реалізується за допомогою контролю і є його
основою, поширюється на всі процеси управління виробництвом.
Узагальнюючи подані підходи до розуміння сутності поняття “контроль”,
можна зробити висновок, що воно не має однозначного трактування – різні
дослідники розцінюють його з різних позицій і нерідко вони мають суттєві
суперечності. Така ситуація багато в чому пояснюється тим, що в державі
відсутнє єдине нормативне тлумачення зазначеної дефініції, відповідно до чого
немає можливості однозначно представити значення контролю.
Зважаючи на основну спрямованість контролю як перевірочної діяльності,
можна, на нашу думку, розглядати його як зіставлення планових показників
функціонування об’єкта із реальними показниками його діяльності та прийняття
на цій основі відповідних управлінських рішень для того, щоб забезпечити
реалізацію мети та завдань контрольних дій, поставлених у напрямі досягнення
відповідних результатів. Виходячи із цього, контроль дасть змогу впливати на
підконтрольні об’єкти та виявляти кількісні і якісні відхилення від тих стандартів,
норм та правил, які відповідають найбільш оптимальному функціонуванню
об’єкта.
Митний контроль займає важливе місце в системі видів контролю,
оскільки його здійснення передбачає реалізацію низки перевірочних дій, які
пов’язані з перетином товарами митного кордону держави. Він є змістом митних
процедур, здійснюється винятково митними органами і, поряд із митним
оформленням, сплатою митних платежів та порядком виконання митних
операцій, складає загальну сукупність складових митної системи України.
Митний контроль має нормативну регламентацію – у Митному кодексі
зазначено, що це “сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення
додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативноправових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України,
укладених у встановленому законом порядку. Митному контролю підлягають
усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються
через митний кордон України” [10].
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У Кіотській конвенції міститься визначення поняття митного контролю
як “сукупності заходів, що здійснюються митною службою з метою
забезпечення дотримання митного законодавства” [11].
У модернізованому Митному кодексі Європейського Союзу від 2008 р.
“контроль митної влади” означає “спеціальні дії, які проводяться для
забезпечення реалізації митних та інших правил, що застосовуються до товарів,
а саме: огляд товарів, перевірка наявності та правильності заповнення
документів, перевірка бухгалтерських рахунків та інших записів, огляд
транспортних засобів, багажу та особистих речей, надання офіційних запитів
тощо”. Також так само використовується термін “нагляд митної влади”, який
визначає “сукупність дій митної влади, які проводяться з метою забезпечення
реалізації митних та інших правил, що застосовуються до товарів” [12].
Поряд із нормативним визначенням, у науковій літературі існує немало
підходів до розуміння цього поняття. Так, В. Мартинюк розглядає митний
контроль як складову митної системи, яка, своєю чергою, представляє
“сукупність тарифних і нетарифних інструментів, принципів, форм і методів їх
встановлення, зміни чи відміни, механізм, який забезпечує своєчасну та повну
сплату митних платежів, відповідальність за порушення митного законодавства,
а також державні органи, на які покладено обов’язки реалізовувати політику у
сфері державної митної справи” [13].
Ю. Дьомін переконаний, що митний контроль – це “система законодавчо
встановлених заходів, здійснюваних митними органами для забезпечення
дотримання вимог митного та податкового законодавства, охорони державної і
суспільної безпеки, економічних інтересів, а також виявлення і попередження
протиправних дій фізичних і юридичних осіб” [14].
Це є високоефективний і всеохоплюючий інструмент забезпечення
національних інтересів держави, який, на думку науковця, є засобом реалізації
державної митної справи і сукупністю заходів для забезпечення учасниками
митних відносин вимог митного законодавства [15].
Ця авторська позиція містить у собі управлінський контекст, на основі
якого цілком справедливо можна розглядати забезпечення виконання державою
своїх основних функцій, зокрема управлінських. На продовження цього доцільно
згадати визначення митного контролю як “функції управління митними
операціями підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність із
метою забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів із питань
державної митної справи та міжнародних договорів України” [16].
Таким чином, митний контроль, на нашу думку, є сукупністю засобів,
заходів, дій та операцій спеціалізованих владних органів, які спрямовані на те,
щоб запобігти правопорушенням у сфері перетину товарів та транспортних
засобів через митний кордон держави та виникненню небажаних наслідків,
зумовлених недотриманням митного законодавства. Здійснення митного
контролю відбувається відповідно до ознак, які йому притаманні:
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– митні органи реалізовують контрольно-перевірочні заходи у формі
митного контролю;
– митний контроль сприяє ефективному регулюванню
зовнішньоекономічної діяльності, виявляючи та попереджаючи правопорушення
в сфері перетину товарів та транспортних засобів через митний кордон.
Виходячи з міжнародних стандартів, митний контроль володіє такими
ознаками:
– здійснення контрольних процедур повинно обмежуватися мінімальним
числом операцій, необхідним для забезпечення дотримання митного
законодавства;
– використання ефективної системи управління ризиками у процесі
здійснення митного контролю;
– максимально доцільне використання інформаційних технологій та засобів
електронних комунікацій.
Митний контроль реалізовується органами митного контролю,
забезпечуючи таким чином функцію перевірки законності переміщення товарів
та транспортних засобів через митний кордон. У процесі контрольних митних
процедур не лише перевіряються товари, які задіяні у процесі здійснення
зовнішньоекономічних операцій, але й забезпечується зниження рівня митного
комерційного шахрайства, спрямованого на реалізацію контрабандних операцій.
Митний контроль утворює цілісну систему заходів, невід’ємною складовою
частиною якої є система управління ризиками. Введення у митну практику
ризикорієнтованого митного контролю дає змогу сформувати систему контролю,
яка базується на позитивному досвіді діяльності митних адміністрацій
зарубіжних країн. Своєю чергою, у складі системи знаходиться підсистема
контролю над переміщенням товарів через митний кордон громадянами.
Загалом, складові елементи митного контролю показано на рис. 1.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Організація митного
контролю

Система управління
ризиками

Підсистема контролю над
переміщенням товарів через митний
кордон громадянами

Здійснення митного
контролю
Форми митного контролю
Митні експертизи
Зони митного контролю
Особливі процедури митного контролю

Рис. 1. Складові елементи митного контролю [17]
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Загалом, виходячи із теоретичних підходів до розуміння сутності митного
контролю, можна побачити, що досліджуване поняття є різноплановим та
неоднозначним. Зважаючи на те, що митний контроль є невід’ємною складовою
митної системи, дослідження його сутності та особливостей апріорі є важливим
завданням сучасних наукових досліджень.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, з огляду на
те, що митний контроль є частиною загальної системи здійснення
контрольних дій, важливим є розуміння сутності контролю, який
розглядається в статті як зіставлення планових показників функціонування
об’єкта із реальними показниками його діяльності та прийняття на цій основі
відповідних управлінських рішень для того, щоб забезпечити реалізацію мети
та завдань контрольних дій, поставлених у напрямі досягнення відповідних
результатів.
Митний контроль займає важливе місце в системі видів контролю і є
сукупністю засобів, заходів, дій та операцій спеціалізованих владних органів,
які спрямовані на те, щоб запобігти правопорушенням у сфері перетину товарів
через митний кордон держави та запобігти виникненню небажаних наслідків,
зумовлених недотриманням митного законодавства. Реалізація митних
операцій стосовно здійснення митного контролю є важливим завданням
держави.
Перспективою подальших наукових досліджень у цьому напрямі є
вивчення особливостей здійснення митного контролю в умовах реалізації
євроінтеграційних прагнень України та приведення контрольних процедур у
відповідність із європейськими стандартами.
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ESSENCE AND FEATURES OF CARRYING OUT CUSTOMS CONTROL
Problem setting. Customs control plays an important role in shaping the customs
system of the country. The system of relationship in the field of customs control is designed
to ensure the economic security and national interests of the Ukrainian state. Customs
control is a tool designed to minimize negative trends and phenomena, as well as their
implications in this area. Therefore, a clear understanding of the essence and features of
customs control is an important factor in ensuring the law and order at the customs border of
Ukraine.
Recent research and publications analysis. In research of the features of customs control
involved a significant number of scientists who consider this multidimensional issue from
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different positions. In particular, it is worth mentioning such scientists as Berezhnyuk I.,
Bilukha M., Gupanova Yu., Yershov A., Kalinesku T., Krysovatyy A., Martynyuk V., Mykytenko
T., Naumenko V., Pashko P. and others. Their works are devoted to the general problems of
the organization of carrying out of customs control, the management of customs activities in
Ukraine, the role of customs in the system of government bodies. However, the dynamic
changes that take place in Ukrainian society determine the need for a deep and unified
understanding of the essence of customs control in accordance with current realities, which
determines the need for further scientific research in this direction.
Highlighting previously unsettled parts of the general problem. The purpose of the
article is to analyze the approaches to understanding the essence of the concept of control
and customs control, the disclosure of the features and characteristics of carrying out customs
control in the modern conditions.
Paper main body. In modern scientific literature “control” is interpreted as a multifaceted concept. It is considered from the standpoint of the systematic observation and
verification of a particular object’s life-sustaining activity in order to determine its deviation
from the parameters defined in advance. The peculiarity of control in this case is characterized
by the fact that management subjects verify the conformity of execution the object of
management of the tasks and instructions given to him.
In the article, the control is considered as a comparison of the planned indicators of
the operation of the object with the real indicators of its activities and the adoption on this
basis of appropriate management decisions in order to ensure the implementation of the
goals and tasks of control activities, aimed at achieving relevant results. Based on this, the
control will allow you to influence controlled objects and to detect quantitative and qualitative
deviations from those standards, norms and rules that correspond to the optimal functioning
of the object.
Customs control occupies an important place in the system of types of control, since
its carrying out involves the realization of a number of verification actions that are related to
the crossing of goods through the customs border of the state.
It serves the content of customs procedures, is carried out solely by the customs
authorities and along with customs clearance, payment of customs duties and the procedure
for customs operations is the total set of components of the customs system of Ukraine.
In the article is defined that customs control is a set of means, measures, actions and
operations of specialized power bodies aimed at preventing an offense in the area of crossing
of goods and vehicles through the state customs border and to prevent the occurrence of
undesirable consequences caused by non-compliance with the customs legislation. Customs
control is carried out in accordance with following: customs bodies carry out control and
verification measures in the form of customs control; customs control promotes effective
regulation of foreign economic activity, detecting and preventing offenses in the sphere of
crossing of goods and vehicles through the customs border.
Based on international standards, customs control has the following features: control
procedures should be limited to the minimum number of operations necessary to ensure
compliance with customs legislation; the use of an effective risk management system in the
process of customs control; the maximum expedient use of information technologies and
electronic communication means.
Customs control is realized by the customs control bodies, thus ensuring the function
of verifying the legality of the movement of goods and vehicles through the customs border.
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In the process of control customs procedures, not only checks the goods involved in the
process of foreign economic transactions, but also provides for the reduction of the level of
customs fraud, aimed at the realization of smuggling operations.
Conclusions of the research and prospects for further studies. So, based on the fact
that customs control is part of the general system of carrying out control actions, is important
understanding of the essence of control, which is considered as a comparison of the planned
indicators of the operation of the object with the real indicators of its activities and the
adoption of appropriate management decisions on this basis. Customs control occupies an
important place in the system of control types and represents a set of means, measures,
actions and operations of specialized power bodies aimed at preventing an offense in the
area of crossing of goods and vehicles through the state customs border and to prevent the
occurrence of undesirable consequences caused by non-compliance with the customs
legislation. The realization of customs operations in the field of customs control is an important
task of the state.
Key words: control; customs control; customs system; customs control bodies; control
procedures.
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