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Анотація

В аналітичному звіті досліджено основні форми та види митного контролю, що
здійснюються у Тернопільській області, здійснено оцінювання процесу виконання угоди
СОТ зі спрощення процедур торгівлі на здійснення митного регулювання і проходження
митних процедур в регіоні, а також проведено дослідження основних аспектів діяльності
Тернопільської митниці ДФС. На основі аналізу результатів проведеного глибинного
опитування 25 респондентів сформовано перелік основних позитивних сторін та
проблемних моментів роботи Тернопільської митниці ДФС, а також розроблено ряд
пропозицій щодо підвищення ефективності роботи регіонального митного органу.
Аналітичний звіт підготовлено у рамках проекту «Громадська оцінка роботи
регіонального митного органу та розроблення сучасних орієнтирів вдосконалення митного
контролю на рівні області», який реалізується Громадською організацією «Центр
стратегічного розвитку та реформ» (м. Тернопіль) за фінансової підтримки Європейського
Союзу.
Результатом проекту окрім розробки аналітичного звіту буде також включення
заходів Проекту повністю або частково до Обласної програми соціально-економічного та
культурного розвитку Тернопільської області на 2018-2019 роки.

Цей аналітичний звіт було підготовлено в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю Громадської організації «Центр стратегічного розвитку та
реформ» (м. Тернопіль) і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.
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Вступ
У контексті європейських реформ важливим завданням держави є захист інтересів
вітчизняного бізнесу на міжнародній арені, сприяння підвищенню інвестиційної
привабливості національних підприємств для іноземних партнерів та забезпечення високих
соціальних стандартів для населення. Основною проблемою, вирішення якої є спільним
завданням урядових структур, національного бізнесу та громадськості, є покращення умов
для зовнішньої торгівлі та залучення інвестицій в національне виробництво. Ця проблема
може бути вирішена шляхом поетапного впровадження низки положень митного
законодавства Європейського Союзу.
Важливим показником ефективності імплементації європейських принципів є
налагодження продуктивної взаємодії між митними органами, платниками податків та
громадським сектором. Оновлення митної системи є комплексним та вкрай складним
завданням, реалізація якого неможлива без системних перетворень за участю різних
сторін. Основні напрямки реформування української митниці передбачають ряд
комплексних завдань, зокрема, підвищення рівня довіри з боку бізнесу та впровадження
громадського контролю за діяльністю митних органів. 15 квітня 2014 Міністерством доходів
і зборів підписано Меморандум про взаєморозуміння з представниками найбільших
бізнес-об’єднань України – Американською торгівельною палатою в Україні та
Європейською бізнес асоціацією. Даний Меморандум передбачає низку практичних
заходів, з яких повинно починатися реформування митної справи в Україні, серед яких є
заходи, що стосуються об’єднання зусиль органів влади, представників бізнесу та
громадськості. Зокрема зазначається, що необхідно проводити громадську оцінку
керівників митних органів. Запровадження такої оцінки дозволить удосконалити
функціональну та кадрову політику митних органів, сприятиме очищенню митної служби
від корупції.
Отже, здійснення митної політики в Україні повинно бути якомога прозорішим та
ґрунтуватися на постійному діалозі бізнесу і громадськості з українською митницею. Цьому
сприятиме проведення комплексних досліджень шляхом залучення представників трьох
сторін до участі в реформуванні митної справи. Така спільна діяльність сприятиме
досягненню прогресу у процесах реформування митної справи шляхом формування та
реалізації конкретних практичних пропозицій щодо покращення ситуації та пришвидшення
євроінтеграційних процесів.
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1. Основні форми та види митного контролю, що здійснюються у Тернопільській
області.
Відповідно до Митного Кодексу (п. 15 ст.1 МКУ), митний контроль – сукупність
заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою
забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових
актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому
законом порядку.
У ст. 41 МКУ зазначено наступні форми митного контролю, що проводиться
безпосередньо посадовими особами митних органів Тернопільської області (табл. 1).
Таблиця 1
Форми митного контролю, що проводяться посадовими особами Тернопільської
митниці ДФС
№
з/п

1

Форма контролю
Перевірка документів та
відомостей, які надаються під час
переміщення товарів, транспортних
засобів комерційного призначення
(які відповідно до ст. 335 МК
надаються митним органам)

2

Митний огляд (огляду та
переогляду товарів, транспортних
засобів комерційного призначення,
огляду та переогляду ручної
поклажі та багажу, особистого
огляду громадян)

3

Облік товарів, транспортних засобів
комерційного призначення, що
переміщуються через митний
кордон України

4

Усне опитування громадян та
посадових осіб підприємств

Характеристика
Здійснюється візуально, із застосуванням
інформаційних технологій, а саме шляхом
проведення формато-логічного контролю,
контролю співставлення, контролю із
застосуванням системи управління ризиками.
Огляд ідентифікаційний – без розкриття
пакувальних місць і без обстеження транспортного
засобу, частковий – з розкриттям до 20 відсотків
пакувальних місць і вибірковим обстеженням
транспортного засобу та повний – з розкриттям до
100 відсотків пакувальних місць та поглибленим
обстеженням транспортного засобу. Огляд та
переогляд ручної поклажі, багажу громадянина
здійснюються в присутності цього громадянина чи
уповноваженої ним особи. Особистий огляд
проводиться за письмовим рішенням керівника
органу фіскальної служби, якщо є достатні підстави
вважати, що громадянин приховує предмети
контрабанди чи товари, які є безпосередньо
предметами порушення митних правил.
Здійснюється на підставі митних декларацій на
товари та національних реєстраційних документів
транспортних засобів. Облік товарів, що
переміщуються через митний кордон України
трубопровідним транспортом та лініями
електропередачі, здійснюється з використанням
відповідних приладів обліку.
Посадовими особами митного органу може
проводитися усне опитування громадян та
посадових осіб підприємств. Усне опитування – це
отримання посадовою особою митного органу
інформації, що має значення при проведенні
митного контролю, від осіб, які володіють такою
інформацією. У ході усного опитування складається
протокол, форма якого затверджується спеціально
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№
з/п

Форма контролю

5

Огляд територій та приміщень
складів тимчасового зберігання,
митних складів, вільних митних
зон, магазинів безмитної торгівлі та
інших місць, де знаходяться товари,
транспортні засоби комерційного
призначення, що підлягають
митному контролю.

6

Перевірка обліку товарів, що
переміщуються через митний
кордон України та/або
перебувають під митним
контролем

7

Проведення документальних
перевірок дотримання вимог
законодавства України з питань
державної митної справи, у тому
числі своєчасності, достовірності,
повноти нарахування та сплати
митних платежів

8

Направлення запитів до інших
державних органів, установ та
організацій, уповноважених органів
іноземних держав для
встановлення автентичності
документів, поданих митному
органу.

Характеристика
уповноваженим центральним органом виконавчої
влади в галузі митної справи.
Перевірка законності ввезення товарів,
транспортних засобів комерційного призначення
на митну територію України, дотримання порядку
їх ввезення, а також правильності нарахування та
повноти сплати митних платежів; Перевірка
відповідності фактичної кількості ввезених товарів,
транспортних засобів комерційного призначення
відомостям, заявленим у митній декларації;
Перевірка дотримання встановлених правил
провадження діяльності, контроль за якою
покладено на органи фіскальної служби.
Проведення органами фіскальної служби дій щодо
встановлення відповідності документації про
зазначені товари, транспортні засоби
комерційного призначення вимогам митного
законодавства.
Сукупність заходів, за допомогою яких органи
фіскальної служби переконуються у правильності
заповнення митних декларацій, декларацій митної
вартості та в достовірності зазначених у них даних,
законності ввезення (пересилання) товарів на
митну територію України або на територію вільної
митної зони, вивезення (пересилання) товарів за
межі митної території України або за межі
території вільної митної зони, а також своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати
митних платежів.
Отримання інформації від інших державних
органів, установ та організацій, уповноважених
органів іноземних держав для встановлення
автентичності документів, і поданих органу
фіскальної служби.

Згідно зі ст. 42 МКУ під час проведення митного контролю митні органи самостійно
визначають форму та обсяг контролю. Контроль здійснюється під час:
– ввезення на митну територію України товарів з метою їх вільного використання з
моменту ввезення і до пропуску через митний кордон;
– вивезення за межі території України товарів з метою вільного використання;
– з моменту ввезення товарів у зону митного контролю і подання необхідних для
митного контролю документів на дані товари і до вивезення їх за межі митної території;
– тимчасового ввезення товарів на митну територію України;
– з моменту ввезення і до вивезення за межі митної території;
– тимчасового вивезення товарів за межі митної території України;
6

– з моменту пред'явлення митниці товарів та інших предметів і необхідних для
митного контролю документів на такі товари та інші предмети і до пропуску через митний
кордон України під час зворотного ввезення через територію України;
– транзиту через територію України
– ввезення в Україну і до вивезення з України.
У зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС функціонує 4 місця митного
оформлення товарів, в яких застосовується порядок інформаційного обміну між органами
доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного
вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації:
- відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль-центральний» (м.
Тернопіль, вул. Текстильна, 28а);
- відділ митного оформлення №2 митного посту «Тернопіль-центральний»
(Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Кармелюка, 5);
- відділ митного оформлення №3 митного посту «Тернопіль-центральний» (м.
Тернопіль, вул. Текстильна, 38);
- митний пост «Чортків» (Тернопільська обл., м. Чортків, вул. В. Великого, 31).
Взаємодія декларантів, митниць і контролюючих органів при оформленні товарів за
принципом «єдиного вікна», що відбувається за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи:
- скорочує час проведення державних видів контролю завдяки зменшенню
граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що
вивозяться за межі митної території України, з 24-х до 4-х годин та скороченню часу,
протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12
робочих годин.
- дозволяє мінімізувати участь посадових осіб у здійсненні державного контролю
товарів;
- спрощує для учасників ЗЕД умови подання документів для проведення відповідних
видів контролю, адже замість сканованих документів контролюючим органам надаються
необхідні відомості, які наявні в попередній декларації. Тернопільською митницею ДФС з
01.08.2016 по 31.12.2016 року здійснено оформлення 1 054 митних декларацій (разом з цим
подано 1 077 заявок) за принципом «Єдиного вікна», що становить 12,05 % від загальної
кількості оформлених МД.
Відповідно у 2017 році фахівцями митниці оформлено 29 589 митних декларацій (ІМ
– 19 002, ЕК – 10 577, ТР – 10), що на 24 % більше, ніж у 2016 році, з них 10 880 митних
декларацій (та подано 7 546 заявок) оформлено за принципом «єдиного вікна», що
становить 49,1 % від загальної кількості оформлених митних декларацій. За період з 1 січня
по 30 червня 2018 року фахівцями Тернопільської митниці ДФС отримано до опрацювання
12487 митних декларацій загальна кількість завершених контролів у розрізі контролюючих
органів становить 11873 одиниці (табл. 2, рис. 1).
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Таблиця 2

81
135
198
145
180
140
879

Радіологічний;
5773

Всього

Ветеринарносанітарний

138
254
208
186
188
197
1171

Радіологічний

Cанітарно епідеміологічний

1376
2135
2176
2022
2415
2363
12487

Екологічний

Кількість МД

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Разом

Фітосанітарний

Місяць

Кількість завершених контролів у розрізі контролюючих органів
на Тернопільській митниці ДФС за період з 01.01.2018 по 01.07.2018 р.

302
623
660
616
620
664
3485

56
124
106
93
96
90
565

637
1051
1057
1040
1003
985
5773

1214
2187
2229
2080
2087
2076
11873

Cанітарноепідеміологічний;
1171

Ветеринарносанітарний; 879

Фіто-санітарний;
3485

Екологічний; 565

Рис. 1. Кількість завершених контролів у розрізі контролюючих органів на
Тернопільській митниці ДФС за період з 01.01.2018 по 01.07.2018 р.
Джерело даних: Офіційний портал державної фіскальної служби України «Інформація про кількість здійснених
операцій за принципом «єдиного вікна» в розрізі митниць

Отже, можемо зробити висновок про достатньо ефективну роботу митного органу
щодо опрацювання митних декларацій та здійснення діяльності за принципом «єдиного
вікна».
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2. Вплив євроінтеграційних тенденцій та виконання Угоди СОТ зі спрощення
процедур торгівлі на здійснення митного регулювання і проходження митних процедур
в регіоні.
Світова організація торгівлі (СОТ) – єдина міжнародна організація, що опікується
глобальними правилами торгівлі між країнами. Її головна функція – забезпечувати, щоб
торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки це можливо. СОТ
стала наступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), укладеної після Другої
світової війни. Тож попри те, що СОТ – одна з наймолодших міжнародних організацій,
багатосторонній торговельній системі, початково закладеній ГАТТ, вже понад 60 років.
Угоду Світової організації торгівлі про спрощення процедур торгівлі ратифіковано
Україною 04.11.2015 (Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до
Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі» від 04.11.2015 № 745-VIII).
Фактами підписання та ратифікації УСПТ Україна підтвердила взяття на себе
зобов’язань, що містяться в УСПТ, і готовність до їх реалізації на практиці з моменту набуття
чинності цієї угодою.
Угода складається з 3 розділів, з яких розділ І містить 12 статей про митне
оформлення, транзит і доступ до інформації; розділ ІІ - 10 статей щодо принципів
впровадження Угоди країнами, що розвиваються і найменш розвиненими країнами; та
розділ ІІІ - 2 статті - прикінцеві положення (створення національного комітету зі спрощення
торгівлі). Угода набрала чинності після її ратифікації двома третинами членів СОТ (110 із
164), що відбулось 22 лютого 2017 року. Ратифікація Україною УСПТ значно поліпшила її
імідж в СОТ та є позитивним сигналом для міжнародного торговельного та інвестиційного
співтовариства про серйозність намірів України покращити свій торговельний та
інвестиційний клімат.
Приєднання України до Світової організації торгівлі відкрило шлях до початку
переговорів про створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ) між
Україною та ЄС, що є стратегічним завданням нашої держави в економічній сфері. З 1 січня
2016 року розпочалося тимчасове застосування Розділу IV Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ ЗВТ).
Одночасно завершив свою дію режим автономних торговельних преференцій ЄС для
України, започаткований 3 квітня 2014 р., в рамках якого в односторонньому порядку
українському експорту надавався доступ до ринку ЄС на умовах ПВ ЗВТ. З 1 вересня 2017
року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набрала чинності в повному обсязі.
Українська сторона досягла суттєвого прогресу у виконанні нормативно-правових та
інституційних зобов’язань в рамках імплементації положень Угоди про асоціацію в частині
ПВ ЗВТ Україна-ЄС. Ключовими досягненнями української сторони за 2017 рік стали
приєднання України до Програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і
середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)», завершення внутрішньо-державних процедур,
необхідних для приєднання України до Регіональної Конвенції про преференційні правила
походження товарів (ПЕМ-Конвенція). Українська сторона схвалила проект Всеохоплюючої
стратегії реформування системи санітарного та фітосанітарного нагляду в Україні,
Дорожньої карти реформ системи державних закупівель. Протягом року тривав діалог з
метою підготовки до переговорів з укладення Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА).
9

Відповідно до досягнутих політичних домовленостей, 1-2 березня 2017 р. у Брюсселі
відбулося перше засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС у промисловій сфері та
започатковано
діяльність секторальних робочих груп у пріоритетних галузях
промисловості, Наступне засідання Діалогу планується на 26-27 березня 2018 р. у Києві.
Важливо відзначити, що з 1 лютого 2018 року Україна набула повноправного членства в
Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила
походження (Пан-Євро-Мед). Країни-учасниці цієї Конвенції можуть використовувати
матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження. Таким
чином, при виробництві товарів в Україні можна закуповувати сировину та комплектуючі в
країнах-учасницях Конвенції, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, а вже готову
продукцію експортувати до інших членів Конвенції, використовуючи ефект діагонального
накопичення при встановленні преференційного статусу товару. Відповідно, також і
українські матеріали та комплектуючі можуть використовуватись у виробництві в країнахучасницях Конвенції для подальшого експорту у вигляді складових готової продукції1.
Водночас, відповідні можливості відкриються після внесення змін у діючі угоди про вільну
торгівлю, а також укладення нових угод.
Умови доступу до ринку товарів Європейського Союзу в цілому є досить
ліберальними. Новий Митний кодекс Співтовариства (діє з 1 січня 2016 р.) застосовується
щодо усіх торговельних операцій з товарами, які здійснюються між ЄС та третіми країнами.
Після вступу України до СОТ середньоарифметична ставка ввізного мита по всьому
Митному тарифу зменшилась з 5,09 до 4,96 %. Середньоарифметична ставка ввізного мита
на продовольчі товари зменшилась з 13,79 до 9,16 %. Рівень середньоарифметичної ставки
ввізного мита на промислові товари зменшився з 4,43 до 4,22 %. Зменшення ставок ввізного
мита відбулось по 8 товарних групах УКТЗЕД. На даний час у Митному тарифі України
нараховується 2615 товарних підкатегорій (23,6 % від загальної кількості десятизначних
товарних кодів тарифу), на які встановлені менші ставки ввізного мита, ніж відповідні рівні,
що визначені додатком 1 до Протоколу про вступ України до СОТ.
В якості окремого аспекту є необхідним зазначити, що серед цих товарних груп
зниження рівня митних ставок помітно позначилося на зростанні обсягів імпорту окремих
видів продукції, насамперед аграрного сектору, які виробляються в Україні. З 1 січня 2013
року Верховна Рада України підвищила ставки ввізного мита на майже 100 товарних
позицій на 10 знаках згідно з УКТ ЗЕД до максимально можливого рівня, визначеного
Україною зі Світовою організацією торгівлі.
Процес оптимізації законодавства України у митній сфері не можна вважати
завершеним. Тому важливим є подальший процес удосконалення усієї нормативної бази,
яка стосується митної сфери.
3. Дослідження основних аспектів поточної діяльності Тернопільської митниці
ДФС.
Основними завданнями Тернопільської митниці ДФС є забезпечення реалізації
політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час
застосування митного законодавства, а також здійснення в межах своїх повноважень
контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів,
1

Джерело даних: Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС / Представництво України при Європейському
Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії: [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/atm
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митних та інших платежів. Структура Тернопільської митниці ДФС складається із 14-ти
самостійних структурних підрозділів (в тому числі: два віддалених підрозділи – митний пост
“Чортків” з дислокацією у м. Чортків, та відділ митного оформлення №2 митного посту
“Тернопіль-центральний” з дислокацією у м. Збараж).
Станом на 01.01.2018 року на обліку у митниці ДФС перебувало 1 419 суб’єктів ЗЕД,
з яких митне оформлення проводили 737 суб’єктів ЗЕД:
 акредитовані в Тернопільській митниці ДФС – 566 суб’єктів ЗЕД (на
53 підприємства більше за звітний період 2016 року);
 акредитовані в інших митницях – 171 суб’єкт ЗЕД (на 14 підприємств більше за
звітний період 2016 року).
Фахівцями митниці оформлено 29 589 митних декларацій (ІМ – 19 002, ЕК – 10 577,
ТР – 10), що на 24% більше, ніж у 2016 році. Забезпечено 100% оформлення декларацій в
електронному вигляді. Видано 2 594 посвідчення на реєстрацію транспортних засобів
громадян в органах МРЕВ УДАІ, що на 162% більше за аналогічний період 2016 року, а також
оформлено 536,5 тис. тон вантажів (ІМ – 131,9 тис. тон, ЕК – 404,5 тис. тон).
Загальний товарообіг становив 694,4 млн. дол. США й порівняно з аналогічним
періодом 2016 року збільшився на 23 відсотки. Зовнішньоекономічні операції проводились
з торговельними партнерами із 86 країн світу, перші позиції серед яких займають Польща,
Німеччина, Білорусія, Великобританія, Італія, Швейцарія та Нідерланди (рис. 2).

Нідерланди;
2,5%

Інші країни;
20,9%

Швейцарія;
2,8%
Італія ; 3,1%
Великобританія;
3,2%

Білорусія; 4,7%

Польща; 53,8%
Німеччина;
9,0%

Рис. 2. Структура основних торговельних партнерів зовнішньоекономічних операцій
за країнами розташування
Джерело даних: звіт Тернопільської митниці ДФС за 2017 рік.

Імпорт становив 348,4 млн дол. США та збільшився на 23%. У географічному розрізі
найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з країн Європейського співтовариства
(84%), зокрема, з Польщі, Німеччини, Італії, Великобританії та Нідерландів (рис. 3).
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Інші країни;
26,3%

Польща;
48,4%

Нідерланди;
1,7%

Великобританія;
3,6%
Італія ; 4,3%
Німеччина;
15,7%
Рис. 3. Структура імпорту товарів у географічному розрізі
Джерело даних: звіт Тернопільської митниці ДФС за 2017 рік.

Експорт склав 346,1 млн. дол. США та збільшився на 23% у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року. Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн
Європейського співтовариства (74,1%), як Польща, Нідерланди, Німеччина та до країнучасниць СНД (19,2% від загального імпорту), зокрема, до Білорусії та Казахстану (рис. 4).
Інші країни;
22,4%

Польща;
58,6%

Казахстан;
2,6%
Білорусія;
10,8%
Німеччина;
2,6%
Нідерланди;
3,0%
Рис. 4. Структура експорту товарів у географічному розрізі
Джерело даних: звіт Тернопільської митниці ДФС за 2017 рік.

Сальдо торгового балансу було негативним та склало 2,3 млн. дол. США.
До державного бюджету у 2017 році було адміністровано 1,2 млрд. грн. (115,5% від
планового показника).
Основні фактори, які сприяли збільшенню надходжень та виконанню доведених
індикативних показників відображено на рис. 5.
12

350

Імпорт транспортних засобів, у т.ч.
ввезення легкових автомобілів
громадянами

311

Ввезення сільськогосподарської
техніки та комплектуючих до неї

300

Надходження від імпорту риби та
морепродуктів

Млн. грн.

250
177

171

200
150

Ввезення обладнання для
виготовлення кабельної проводки

86
Імпорт частин світильників

100

48 46

51,3
Митні надходження від
підприємств з місцем обліку в
інших областях України

50
0
Основні фактори збільшення
митних надходжень у 2017 році

Додаткові надходження від
контролю за визначенням митної
вартості, класифікацією та країною
походження

Рис. 5. Основні фактори зростання митних надходжень Тернопільської митниці ДФС
у 2017 році
До відділу адміністрування митних платежів надійшло 1 825 запитів від підрозділів
митного оформлення щодо правильності визначення митної вартості, в основному на
ввезені громадянами транспортні засоби. Винесено 49 рішень про коригування митної
вартості, додаткові надходження від прийнятих рішень склали 1,3 млн гривень. У інших
випадках вартість визнавалась митницею, оскільки база оподаткування визначалась
декларантом на підставі попередніх консультацій з митним органом з врахуванням
висновків автотоварознавчої експертизи.
При здійсненні митного контролю у 264 випадках відбулось спрацювання системи
управління ризиками щодо проведення перевірки правильності визначення митної
вартості відповідно до Митного кодексу України з урахуванням вимог наказу ДФС від
11.09.2015 № 689, з них у 38 випадках було надано картку відмови. За результатами
проведеної роботи за правильністю класифікації товарів додаткові надходження склали 1,7
млн. грн. (0,1 % від адміністрованої суми податків).
Додаткові надходження від контролю за правильністю визначення країни
походження склали 1,3 млн. грн. (0,1 % від адміністрованої суми податків).
Із загальної суми додаткових надходжень:
 692,7 тис. грн. надійшло внаслідок декларування країни походження товарів
невідомим (при здійсненні митного оформлення товарів з різними рівнями пільгової та
повної ставок ввізного мита);
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 597,4 тис. грн. внаслідок невизнання з метою надання товарам режиму вільної
торгівлі 4 декларацій інвойс, 24 сертифікатів з перевезення форми EUR.1 та 1 сертифікат
форми СТ-1.
У зв’язку з представленням 6-ма підприємствами оригіналів сертифікатів з
перевезення товарів EUR.1, виданих митними органами Європейського Союзу після
здійснення експорту товарів, та за результатами перевірки сертифікатів, було відновлено
режим вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, та повернуто ввізне
мито у сумі 232,2 тис. гривень. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надано 4
учасникам зовнішньоекономічної діяльності.
Станом на 01.01.2018 на обліку у митниці перебувало 1 419 учасників
зовнішньоекономічної діяльності. Протягом 2017 року взято на облік 214 осіб, які
здійснюють операції з товарами.
Відповідно до статті 399 Митного кодексу України здійснено 61 призупинення
митного оформлення товарів, що містили об’єкти прав інтелектуальної власності. Митне
оформлення зазначених товарів завершено відповідно до листів правовласників про
надання згоди на поновлення митного оформлення, згідно частини 11 статті 399 Митного
кодексу України.
У зоні діяльності митниці на сьогодні функціонує 4 місця доставки товарів
транспортними засобами. Створено 67 зон митного контролю: з них 39 – постійних, 28 –
тимчасових. У зоні діяльності митниці зареєстровано 31 підприємство, що здійснює
декларування товарів на підставі договору. Функціонують 2 митні склади (відкритого типу)
та 6 складів тимчасового зберігання (СТЗ) (з них 3 - закритого типу, 3 - відкритого типу).
Відповідно до Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів,
іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з
використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 364, митницею здійснено оформлення
10 880 митних декларацій (та подано 7 546 заявок) за принципом «єдиного вікна», що
становить 49,1% від загальної кількості оформлених митних декларацій. За письмовими
зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб та з дозволу посадових осіб
підрозділів митного оформлення було відкликано 173 митних декларації що становить 0,6%
від загальної кількості оформлених. Рішення про відмову у митному оформленні
посадовими особами митниці приймались у 620 випадках (2,1% від загальної кількості
оформлених митних декларацій).
За напрямком організації та здійснення системного автоматизованого контролю за
виконанням структурними підрозділами митниці контрольних завдань – постановлено на
автоматизований контроль в АІС «Управління документами» 2 490 завдань, визначених
розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями керівництва ДФС та
начальника митниці, протокольними рішеннями ДФС та ГУ ДФС у Тернопільській області,
протокольними дорученнями керівництва митниці.
У 2017 році проведено 6 робочих протокольних зустрічей керівництва митниці з
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларантами, митними брокерами,
керівниками (власниками) місць доставки товарів транспортними засобами та
представниками контролюючих Державних служб Тернопільської області з метою
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обговорення проблемних питань, які виникають при реалізації окремих норм
законодавства з питань державної митної справи.
До митниці надійшло 36 письмових звернень громадян. Відповіді на всі звернення
громадянам надано вчасно, у 15-ти денний термін. Повторних, колективних звернень до
митниці не надходило. Керівництвом митниці здійснено 5 особистих прийомів за
зверненнями громадян. Громадяни зверталися з питаннями працевлаштування у митниці;
стосовно надання роз’яснення щодо проведення митного оформлення товарів у митному
режимі «експорт» та щодо оформлення сертифікату EUR.1 при експорті товарів. Громадяни
отримали роз’яснення усно, за результатами розгляду звернень прохання громадян
задоволено. У зв’язку з наданням вичерпних роз’яснень керівництвом митниці, у ході
особистого прийому громадян письмові звернення до розгляду не подавалися.
З метою оперативного реагування на звернення громадян, вирішення порушених
ними питань було організовано проведення 12 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».
Для роз’яснення норм митного законодавства спільно з інформаційним порталом 0352.com
проведено 5 інтернет-конференцій.
Упродовж року інформаційні матеріали про діяльність митниці та митне
законодавство:
 висвітлювалися 1 553 рази у засобах масової інформації, зокрема: 26 разів у пресі,
918 – в інтернет-виданнях та на сайтах місцевих органів влади, 80 матеріалів розміщено на
субсайті ГУ ДФС у Тернопільській області).
 озвучувалися 210 разів у телеефірах та 411 разів – у радіоефірах.
 постійно висвітлювалися у телепередачі «Бізнес за правилами» на телеканалі
«ІНТБ» та у радіопередачі «ДФС інформує» на радіостанції «УХ - радіо».
Забезпечено оприлюднення 32 наборів даних на сайті Єдиного державного вебпорталу відкритих даних (data.gov.ua).
На сервіс «Пульс» надійшла 1 скарга на незадовільну роботу працівників митниці
щодо затримки митного оформлення. Проте в діях посадових осіб митниці порушення
вимог митного законодавства України не виявлено, а відмова у митному оформленні
надана правомірно і обґрунтовано. Заявника проінформовано у термін, визначений
пунктом 4.9 Порядку надання інформаційних послуг Контакт-центром ДФС, затвердженого
наказом ДФС України від 12.07.2017 № 475.
Структурними підрозділами митниці використовувалося 19 прикладних програмних
продуктів. Проводилося супроводження та налагодження нових версій програмного
забезпечення, поновлювалися бази даних документів, які використовуються структурними
підрозділами митниці (АСМО “Інспектор” та інші). Станом на 01.01.2018 фактична
чисельність становить 72 особи. Освітній рівень посадових осіб митниці становить 100 % (73
ос.) з вищою освітою.
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4. Аналіз результатів проведеного опитування щодо ефективності діяльності
регіонального митного органу з позицій суб’єктів ЗЕД
Опитування проводилося у межах м. Тернополя та Тернопільської області. У рамках
даного проекту було проведено опитування методом глибинного інтерв’ю цільової групи,
що сформувалася із 16 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. У процесі дослідження
було виявлено ряд проблемних моментів, з якими зіткнулися суб’єкти ЗЕД у процесі
проходження митних процедур та проведено аналіз запропонованих методів їх вирішення.
Розглянемо результати проведеного анкетування.
Було проведено глибинне інтерв’ю із різноманітними суб’єктами ЗЕД, які різнилися
за видами економічної діяльності, розміром, організаційною формою власності та ін.
На запитання «Який розмір вашого підприємства, яка кількість працівників працює
на підприємстві?» ми отримали наступні результати: до 100 осіб включно – 7 суб’єктів ЗЕД,
від 100 до 500 осіб включно – 7 підприємств, більше 500 осіб – 2 суб’єкти ЗЕД. Результати
опитування у табличній формі представлено у додатку А.
Отже, із результатів опитування можемо зробити висновок, що розмір суб’єктів ЗЕД
є диференційований, адже кількість працівників досить таки різниться.
На запитання «Скажіть, будь ласка, чи здійснює Ваше підприємство імпорт або
експорт?» відповіді респондентів розподілились наступним чином (рис. 6).
Підприємство
здійснює лише
імпортні
операції
19%

Підприємство
здійснює як
експортні, так
й імпортні
операції
81%

Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів щодо видів експортно-імпортних операцій
Джерело інформації: результати проведених досліджень.

На запитання «Який основний вид діяльності Вашого підприємства? згідно
заповнених анкет, ми отримали ось такі результати (табл. 3).
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Таблиця 3
Основний вид діяльності опитуваних суб’єктів ЗЕД
Код суб’єкта
ЗЕД згідно
маршрутного
листа
П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
П-12
П-13
П-14
П-15
П-16

Основний вид діяльності
Виробництво промислової освітлювальної техніки
Лиття чавуну, Лиття сталі; Оброблення металів та нанесення покриття на
метали
Виробництво фруктових та овочевих соків
Виробництво кабельно-провідникової продукції
Виробництво телекомунікаційних, радіоелектронних ліній
Поліграфічна промисловість
Оптова торгівля паливом та несільськогосподарськими проміжними
продуктами
Виробництво медичного стоматологічного обладнання.
Надання транспортних послуг з вантажних перевезень автомобілями
Виробництво концентрованих соків, пюре, арома, соків прямого віджиму
та заморожених фруктів
Надання транспортних послуг з вантажних перевезень автомобілями
Надання транспортних послуг з перевезення рідких (наливних) вантажів
Продаж тари та упаковки
Роздрібна торгівля с/г технікою
Виготовлення світлотехнічної продукції різного функціонального
призначення
Імпорт та реалізація засобів побутової хімії

Щодо організаційної форми підприємства, то, згідно заповнених анкет, більше двох
третіх кількості опитаних суб'єктів ЗЕД (близько 87,5%, 14 суб'єктів ЗЕД) є Товариство з
обмеженою відповідальністю, решта 1 - приватне підприємство та 1 – група компаній (табл.
4).
Таблиця 4
Організаційна форма суб’єктів ЗЕД, що брали участь у глибинному інтерв’ю
Код суб’єкта
ЗЕД згідно
Організаційної форми підприємства
маршрутного
листа
П-1
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-2
Товариство з додатковою відповідальністю
П-3
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-4
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-5
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-6
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-7
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-8
Приватне підприємство (мається на увазі організаційна форма (ПП))
П-9
Товариство з обмеженою відповідальністю
П-10
Група компаній
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Код суб’єкта
ЗЕД згідно
маршрутного
листа
П-11
П-12
П-13
П-14
П-15
П-16

Організаційної форми підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю

На запитання «Скажіть, будь ласка, чи здійснює Ваше підприємство митні операції
на митному пункті у Вашій області» респонденти надали ось такі відповіді (табл. 5).
Таблиця 5
Митний пункті здійснюють митні операції суб’єкти ЗЕД
Так, здійснюємо всі митні операції у своїй області
5
Здійснюємо частину митних операцій у своїй області, а частину – в іншій
9
(інших)
Здійснюємо митні операції в іншій області (областях)
2
Як бачимо з рис. 7, 31 % суб'єктів ЗЕД (5 суб'єктів ЗЕД) здійснюють митні операції
лише у своїй області, 56 % опитаних частково здійснює митні операції в інших областях, а
ще 13 % респондентів здійснюємо митні операції в інших областях України.
Так, здійснюємо всі митні
операції у своїй області

2
9

5

Здійснюємо частину
митних операцій у своїй
області, а частину – в іншій
(інших)
Здійснюємо митні операції
в іншій області (областях)

Рис. 7. Аналітика щодо здійснених митних процедур суб’єкти ЗЕД на митних пунктах
Джерело інформації: результати проведених досліджень.

Причини з яких суб’єкти ЗЕД здійснюють частину митних операцій у своїй області, а
частину – в іншій (інших) є наступні:
 Тому, що в Тернополі немає енергетичної митниці. Враховуючи специфіку бізнесу,
ми повністю проводимо розмитнення лише на енергетичних митницях;
 Специфіка бізнесу, адже ми отримуємо матеріали для виготовлення нашої продукції
із різноманітних країн, і тому інколи зручно здійснювати митні операції на Одеській митниці
ДФС, а інколи у Київській митниці ДФС. Це вже врегульована схема по якій ми працюємо, а
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контроль

Ветеринарносанітарний
контроль

Опитані
респонденти

Cанітарно –
епідеміологічний
контроль

Види
контролю

Митний
контроль

саме коли одну частину матеріалів ми отримуємо у Київській чи Одеській митницях ДФС, а
ще інші оформляємо у нас на Тернопільській митниці ДФС;
 Якщо прогнозуємо, що наша продукція прибуде у вихідні дні, а товар нам дуже
необхідний, то приймаємо рішення розмитнювати в іншій області, для прикладу у Київській
митниці ДФС, де митниця працює без вихідних (до 20 год. щодня).
 Наявність митних брокерів, які обізнані з специфікою товару, який потрібно
розмитнювати. (У брокера не виникає необґрунтованих питань, лояльне та доброзичливе
ставлення до осіб, які здійснюють розмитнення товарів);
 Оскільки в опитуванні брали участь транспортні компанії, які здійснюють лише
транспортування товарів, то митні процедури (замитнення і розмитнення товарів) зручніше
здійснювати на території тієї області, де знаходить ся підприємство яке експортує чи
імпортує дані товари.
Щодо проблемності проходження митних процедур для підприємств, то тут
результати наступні (табл. 6, 7).
Таблиця 6
Види контролю, які проходили суб’єкти ЗЕД
у рамках проведення глибинного інтерв’ю

-

-
























-

–



–
–
–
–

Щодо проблемності проходження митних операцій, а саме «Чи виникали у Вас
проблеми із регулюючими органами на митному пункті?», ми отримали наступні
результати (табл. 10, рис. 4).
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Таблиця 7
Розподіл відповідей респондентів на запитання
«Оцініть проблемність проходження наведених нижче процедур для підприємств, з якими ви співпрацюєте за шкалою від 0 до 5»
Шифр
респондента
П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
Види
контролю
Митний
0
0
0
0
0
0
0
2
4
1
контроль
балів
балів
балів
балів
балів
балів
балів
бали
бали
бал
Санітар-ноепідемі0
0
0
0
4
0
2
2
2
ологіч-ний
балів
балів
балів
балів
бали
балів
бали
бали
бали
контроль
Ветери0
0
0
2
нарний
–
–
балів балів
балів
бали
контроль
Фітоса0
0
0
3
3
4
0
1
2
нітарний
0 балів
–
балів балів
балів
бали
бали
бали
балів
бал
бали
контроль
Еколо0
0
1
3
3
0
2
2
2
гічний
0 балів
балів
балів
бал
бали
бали
балів
бали
бали
бали
контроль
Радіоло0
0
0
3
2
0
1
1
гічний
0 балів
–
балів
балів
балів
бали
бали
балів
бал
бал
контроль
Примітка: використано наступні позначення: П-1….П-16 – коди респондентів, що взяли участь у глибинному інтерв’ю.

П-12

П-13

П-14

П-15

П-16

2
бали

0
балів

1
бал

0
балів

2
бали

2
бали

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2
бали

–

–

–

–

1
бал

0
балів

3
бали

–

2
бали

–

–

–

–

–
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Таким чином, можемо зробити висновок, що лише п’ять з опитаних суб’єктів ЗЕД
вказали на наявність незначних проблем у сферах митного, санітарно-епідеміологічного,
фіто санітарного, екологічного та радіологічного контролів. Щодо решти респондентів, то
їхні відповіді свідчать про те, що проблемних ситуацій при проходженні різних видів
контролю у їх діяльності не було.
Найбільш типові проблеми, що виникають у суб’єктів ЗЕД (табл. 8).
Таблиця 8
Типові проблеми, що виникають у суб’єктів ЗЕД із регулюючими органами на
митному пункті Тернопільської митниці ДФС
Кількість
№
респондентів, що
Типові проблеми
стикнулися із цією
з/п
проблемою
Уніфікація УКТЗЕД відповідно митних тарифних ставок на
1
2
товари по цих кодах.
Незрозуміла недовіра митних органів до суб’єктів ЗЕД,
2
можливо це загальна проблема культури комунікації між
3
людьми.
Необґрунтоване дублювання паперових варіантів
документації (фітосанітарний, екологічний та радіологічний
3
3
контролі), при тому, що дані версії є у базі даних.
Необґрунтоване визначення митної вартості товарів, тобто
деякі товари, одні і ті ж, транспортуючи у різних рейсах,
4
3
можуть оцінюватися на митниці по різному.
Необґрунтовані перевірки, інколи приїздить машина і
влаштовуються додаткові огляди на контрабанду,
5
1
долучається СБУ, починають детальний огляд.
Затягування часу оформлення митної документації
6
4
Немає орієнтації на споживача, його інтереси і потреби
7
3
ігноруються
Непрозора процедура розгляду скарг споживачів, суб’єктів
ЗЕД, які часто розглядаються в тих самих відділах, на які
8
1
була написана скарга
Деякі респонденти виокремили коло проблем, які на сьогодні не мають
практичного вирішення, а саме:
 робочий графік на Тернопільській митниці ДФС (вихідні дні на митниці). Якщо ти
не встиг оформити машину до вихідних, то на вихідних у нас митниця зачинена, і відповідно
товар неможливо забрати, а це уже простій, штрафні санкції (усі 8 суб’єктів ЗЕД зазначили
дану проблему як суттєвий дискомфорт, що перечить їх ефективній діяльності);
 часом недовірливе ставлення митних органів до суб’єктів ЗЕД, можливо це
загальна проблема культури комунікації між людьми;
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 сплата додаткової плати за години роботи посадової особи митниці після 18 год.
або у вихідні дні. У суботу чи неділю, за роботу митного працівника підприємство додатково
сплачує 40 євро/год., якщо ж вантаж потрібно розмитнити опісля 18 год. (кінець робочого
часу на митниці у м. Тернопіль), то кожна додаткова година роботи їх спеціалістів коштує
для суб’єкта ЗЕД - 20 євро (20 євро/год.).
 затягування часу на виготовлення певних сертифікатів у відповідних органах.
(Наприклад, беруть пробу із цистерни і затягують у часі видачу результатів, при цьому нічого
не обґрунтовують);
 персонал митних постів затягує в часі виконання своїх службових обов’язків, що
призводить до формування черг;
 байдужість до потреб споживачів послуг митних постів.
Опитані респонденти зазначили, що інколи проблеми із проходженням митних
процедур впливають певним чином на рівень ефективності їх діяльності. Вони полягають
у фінансових втратах підприємства при різноманітних ситуація, а саме:
 при простоях продукції;
 при сплаті штрафних санкцій;
 коли підприємство змушене витрачати кошти і час на те щоб довести на митницю
паперовий варіант документації (Необґрунтоване дублювання паперових варіантів
документації (фітосанітарний, екологічний та радіологічний контролі), при тому, що дані
версії є у базі даних).
Дані витрати та втрати можуть проявлятися у диференційованих розмірах.
Необхідно зазначити, що усі опитані суб’єкти ЗЕД (100%) зазначили наявність досвіду
проходження митних процедур через «єдине вікно».
На запитання «Чи вважаєте ви, що впровадження «єдиного вікна» спростило
проходження митних процедур?», практично усі суб’єкти ЗЕД, відповіли однозначно
«так», проте ті респонденти, які мають справу із проходженням фіто санітарного та
радіологічного контролю, зазначили, що проходження митних процедур дещо
ускладнились, адже окрім того, що ти повинен працювати у єдиному вікні, ти повинен
фізично бути присутнім на митниці. Тобто задачі в дечому дублюються.
На запитання «Чи змінились, на Вашу думку, умови ведення бізнесу протягом двох
останніх років?» було отримано наступні дані (табл. 9).
Таблиця 9
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи змінились, на Вашу думку, умови
ведення бізнесу протягом двох останніх років?»
Варіанти
1–
0 – Не
-1 –
-99 – Не знаю /
відповіді
Покращились
змінились
Погіршились
Важко сказати
Шифр
респондента
П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
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Варіанти
відповіді

1–
Покращились

0 – Не
змінились

-1 –
Погіршились

-99 – Не знаю /
Важко сказати

Шифр
респондента
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
П-12
П-13
П-14
П-15
П-16













Отже, результати дослідження засвідчили, що більшість опитаних респондентів
(50%) схиляються до думки про покращення умов ведення бізнесу протягом останніх двох
років (рис. 8). У значній мірі вони регламентують це процесами спрощення проходження
багатьох адміністративних процедур та переведенням усіх процедур через принцип
«Єдиного вікна». 37,5.% вважають, що ситуація не змінилася, а 6,25 % респондентів
стверджують про погіршення умов ведення бізнесу.
покращились
не змінились
погіршились
важко сказати

6,25%

6,25%

50,00%
37,50%

Рис. 8. Діаграма результатів опитування суб’єктів ЗЕД щодо зміни умов ведення
бізнесу протягом останніх двох років
Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють виокремити ряд
позитивних сторін роботи митного органу з позицій суб’єктів ЗЕД:
1. Перехід на оформлення усіх процедур через систему «Єдиного вікна»,
покращенням можна назвати - обмеження часу митного оформлення, митниця дійсно
цього дотримується.
2. Запровадження автоматизованої системи оцінки ризиків, яка трактує який саме
товар потрібно оглянути. Саме тому, щодо кількості митного огляду, ситуація покращилась.
Адже раніше оглядали усе по усіх деклараціях, зараз один огляд на 15 чи 20 надісланих
декларацій.
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3. Якщо суб’єкт ЗЕД чітко формує пакет необхідних документів, і дотримується усіх
норм та правил, то проблем із проходженням митних операцій не виникає;
4. Належне інформаційне забезпечення учасників митного процесу на сайті
Тернопільської митниці ДФС щодо:
– нових правил імпорту та експорту продукції;
– форм документів, необхідних для імпортування, експортування чи транзиту
товарів;
– чинних ставок мит та податків, які застосовуються або пов’язані з імпортуванням
чи експортуванням товарів через державний кордон;
– правил класифікації або визначення вартості товарів для митних цілей;
– законів, підзаконні акти і адміністративно-правові норми загального
застосування, які стосуються правил визначення походження;
– обмежень або заборон імпорту, експорту чи транзиту.
Також, необхідно виокремити ряд негативних моментів роботи митного органу з
позицій суб’єктів ЗЕД:
1. Дублювання операцій та процедур при проходженні фітосанітарного,
екологічного та радіологічного контролю;
2. Немає довірливих стосунків працівників митниці до суб’єктів ЗЕД. Часом мають
місце необґрунтовані, на думку суб’єктів ЗЕД, перевірки, інколи приїздить машина і
влаштовуються додаткові огляди на контрабанду, долучається СБУ, починають детальний
огляд.
3. Довготривалість виготовлення певних сертифікатів у відповідних інстанціях
(наприклад, підтвердження проб із цистерн);
4. Необґрунтоване визначення митної вартості товарів, тобто деякі товари, одні і ті
ж, транспортуючи у різних рейсах, можуть оцінюватись на митниці по різному;
5. Затягування часу оформлення митної документації;
6. Немає орієнтації на споживача, його інтереси і потреби часто ігноруються;
7. Непрозора процедура розгляду скарг споживачів, суб’єктів ЗЕД, які часто
розглядаються в тих самих відділах, на які була написана скарга.
У процесі глибинного інтерв’ю ми також отримали ряд пропозицій та рекомендацій
щодо підвищення ефективності діяльності Тернопільської митниці ДФС у співпраці з
суб’єктами ЗЕД:
1. Необхідно засвоювати та імплементовувати кращі світові практики митної справи.
2. Митниця повинна виконувати роль суб’єкта, який би намагався спростити та
сприяти процедурам митного оформлення, таким чином підтримувати бізнес. Стосунки
повинні розвиватися у площині довіри, розвивати культуру комунікації та взаєморозуміння,
що формуватиме нормальні стосунки між бізнесом та митницею.
3. Усунути дублювання електронної документації паперовими екземплярами при
проходженні фіто санітарного контролю. Необхідно працівнику митниці надсилати готовий
відсканований акт на списання коштів на електронну пошту суб’єкта ЗЕД для економії часу
та без фізичної присутності представника ЗЕД безпосередньо на митниці.
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4. Усунути дублювання електронної документації паперовими версіями документів
при проходженні екологічного та радіологічного контролів. Необхідно забезпечити
інспектору митниці інфраструктурну складову, а саме постійне безперебійне забезпечення
папером для друку, заправленим принтером для того, щоб він мав змогу видрукувати дані
документи, які уже є у базі даних.
5. Скоротити тривалість виготовлення певних сертифікатів у відповідних інстанціях,
налагодити роботу до автоматизму.
6. Створити відділи (сектори) з розгляду скарг юридичних і фізичних осіб, надавши
їм організаційну самостійність щодо підрозділів, які здійснюють митний контроль і митне
оформлення.
7. Уніфікувати роботу і обмін даними між митними базами України та країн ЄС, з тим
щоб обмін інформацією якомога більше сприяв міжнародному руху товарів.
8. Прискорити митні процедури та зменшити вплив людського фактору на прийняття
рішень в процесі їх здійснення.
9. Сприяти взаємному визнанню та координації товарних потоків між державами,
ліквідувати не завжди потрібне дублювання контролю в міжнародних ланцюгах поставок.
10. Спільно зі стороною ЄС розробити єдині правила, які регулюють обмін
інформацією між митними органами різних країн, у тому числі правила щодо захисту даних.
11. Доцільно здійснити керування якістю надання послуг суб’єктам ЗЕД за системою
ISO 9001 і підтримувати цей стандарт якості в подальшому, оскільки він орієнтований на
клієнта і передбачає постійне покращення послуг, які надаються.
12. Підвищити рівень професійності, що означає не лише необхідність мати високий
теоретичний рівень підготовки, але й уміння працювати з людьми, психологічно правильно
застосовувати ці знання.
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5. Аналіз результатів проведеного опитування та формування пропозицій щодо
підвищення ефективності діяльності регіонального митного органу з позицій інших
учасників взаємовідносин (митних брокерів, представників ТПП, контролюючих органів,
центрального офісу та митних постів).
Опитування проводилося у межах м. Тернополя та Тернопільської області. У рамках
даного проекту було проведено опитування методом глибинного інтерв’ю кількох цільових
груп. До першої цільової групи входили суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (16 осіб);
друга цільова група – працівники регіональної митниці (2 – митні пости, 1 – центральний
офіс регіональної митниці); третя цільова група – працівники контролюючих служб. Також
до опитування було залучено працівників Тернопільської торгово-промислової палати і
митних брокерів. У процесі дослідження було виявлено ряд проблемних моментів, з якими
зіткнулася кожна зі сторін та проведено аналіз запропонованих методів їх вирішення.
Розглянемо результати проведеного анкетування митних брокерів.
На запитання «Чи надаєте Ви послуги митного оформлення вантажів при експорті
або імпорті?» усі опитані митні брокери обрали варіант «Так, і при експорті, і при імпорті».
Також у процесі глибинного інтерв’ю вони зазначили, що митний брокер – це посередник
між фірмою або фізичною особою і, відповідно, державною структурою – митним органом.
Тому брокерські фірми мають досвід діяльності у сфері юридичного супроводу та надання
інформаційної підтримки у сфері розмитнення товарів суб’єктів ЗЕД, які працюють у різних
галузях. Також вони здійснюють оформлення вантажно-митних декларацій будь-якого
товару, котрий проходить через митний кордон України.
Щодо здійснення митних операцій на митному пункті Тернопільської чи інших
областей, то, згідно заповнених анкет, дві третіх кількості опитаних митних брокерів
(близько 67%) здійснюють митні операції лише у своїй області. Лише третина опитаних
частково здійснює митні операції в інших областях.
Щодо проблемності проходження митних процедур для підприємств, з якими
співпрацюють митні брокери, то тут думки розділилися (рис. 9).
Таким чином, можемо зробити висновок, що лише один з опитаних брокерів вказав
на наявність незначних проблем у сферах митного та ветеринарного контролю. Щодо
решти брокерів, то їхні відповіді свідчать про те, що проблемних ситуацій при проходженні
різних видів контролю у їх діяльності не було.
Усі опитані митні брокери зазначили наявність досвіду проходження митних
процедур через «єдине вікно», а також однозначно підтвердили покращення умов ведення
бізнесу протягом останніх двох років.
У процесі глибинного інтерв’ю митні брокери вказали також на основні аспекти
підвищення ефективності їх роботи, до яких віднесли:
 зростання обсягу електронного документообігу та значне зниження «контактного
спілкування» з клієнтами;
 можливість надсилання інформації на електронну пошту, через мобільні пристрої;
 пришвидшення опрацювання інформаційних ресурсів шляхом застосування
спеціалізованого програмного забезпечення;
 можливість опрацювання значних інформаційних масивів за короткий період
часу;
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Рис. 9. Результати опитування митних брокерів щодо проблемності проходження різних
видів контролю
Джерело інформації: результати проведених досліджень.

 наявність широкої комунікації між клієнтами, що дає змогу залучення нових
клієнтів та підвищення ефективності роботи з уже існуючими суб’єктами ЗЕД;
 скасування ряду дозвільних документів та зменшення кількості контролюючих
інстанцій, що дозволило значно спростити процедури митної реєстрації;
 прийняття Митного кодексу України, що дало змогу звести основні правові
аспекти діяльності в один законодавчий акт;
 технічно злагоджена робота «єдиного вікна»;
 уніфікація українського та європейського законодавства у митній сфері.
У процесі глибинного інтерв’ю було задано питання стосовно того, з якими
підприємствами митним брокерам простіше працювати: з великими, чи з малими. У
цьому питанні думки розділилися. Один із опитаних брокерів зазначив, що легше
працювати із великими підприємствами, оскільки вони, як правило, мають у своєму складі
кваліфікований персонал та юридичний підрозділ, наявність яких забезпечує більш якісну
підготовку документів. У той час інший респондент констатував, що великі підприємства, як
правило, мають велику кількість ієрархічних рівнів управління, що значно збільшує час
проходження документації. Як наслідок, затягується виконання різного роду операцій, які
пов’язані з процесом митного оформлення. Усі опитані брокери зазначили, що якщо
підприємство проходить процес розмитнення товару не вперше, то працювати з ним
набагато легше, незважаючи на його розмір та сферу діяльності. Важливо, щоб керівництво
суб’єкта ЗЕД розуміло логіку цього процесу та було готове іти назустріч. Добре також, щоб
на підприємстві був підготовлений митний брокер, який зможе значно пришвидшити
окремі процеси співпраці з митним органом та сторонніми брокерами.
Цікавим аспектом роботи брокерів у процесі проведення глибинного інтерв’ю
виявилось те, що, як вони стверджують, найбільше проблем, як правило, виникає у
суб’єктів ЗЕД не при проходженні митного контролю, а на етапі підготовки документів.
Особливо це стосується операцій, пов’язаних з імпортом, де багато речей залежить від
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продавця. Європейські продавці часом легковажно до цього відносяться, документи
заповнюються незадовільним чином, із великою кількістю помилок. Наприклад, навіть
сертифікати Євро-1, які заповнюються європейськими партнерами та звільняють тут
суб’єкта ЗЕД від сплати мита, також заповнюються не завжди грамотно. Буває, що десь не
ставлять печатки, немає відповідних підписів, а для підприємства це може стати досить
вагомою проблемою при проходженні митного оформлення.
Стосовно питання уніфікації українського та європейського законодавства, а також
впливу цього процесу на роботу митних брокерів, то глибинне інтерв’ю дало змогу
виявити наступні моменти. Такі процеси, на думку брокерів, є досить цікавими для суб’єктів
ЗЕД. Справа в тому, що ця уніфікація якраз і призвела до визнання української продукції у
країнах Європейського Союзу по сертифікатах Євро-1. Відповідно сьогодні стало дешевше
розмитнювати продукцію з Європи. Також стало більш вигідно здійснювати експортноімпортні операції, бо у Європі дешевше розмитнення. Вже зараз на теренах Тернопільської
області є багато підприємств та підприємців, які свою продукцію ввозять у Європейський
Союз, виготовляють відповідні сертифікати та усі потрібні документи, і там сертифікують
продукцію. Таким чином вони дістають допуск до Європейського ринку. Отже, їм значно
легше працювати в Європі, маючи європейські сертифікати, у тому числі Євро-1. Проте у
Європі все ще досить важко працювати та конкурувати, хоча є чимало прикладів успішного
бізнесу українських підприємств у Європі. Дослідження їхньої продукції відбувалося досить
ретельно у декількох країнах, але в кінцевому результаті ці підприємства працюють на
Європейському ринку. Отже, на думку брокерів, все що виходить на ринок Європейського
Союзу, зрештою, як і на український ринок, стикається із досить потужним законодавством,
що захищає національного товаровиробника, адже національний товаровиробник формує
бюджет, створює нові робочі місця, утримує робочу силу тієї чи іншої європейської країни.
Але, якщо Україні вступить до Європейського Союзу, то ці бар’єри частково повинні бути
зняті.
Ще одним важливим моментом, який було виявлено при проведенні глибинного
інтерв’ю, стала наявність кадрової проблеми. Незважаючи на велику кількість фахівців для
роботи у сфері надання брокерських послуг, яку готує Тернопільський національний
економічний університет та інші вищі навчальні заклади, брокерські контори відчувають
нестачу кадрів. Часто молоді фахівці не витримують навантаження та не затримуються
надовго у брокерських фірмах. Крім того, тривалий період часу таких фахівців необхідно
навчати «тонкощам» практичної діяльності, оскільки теорія у вишах часто є досить
віддаленою від практичних аспектів роботи. У той же час самі брокери не мають змоги
поєднувати практичну та викладацьку діяльність, зважаючи на нестачу часу та щільний
графік роботи.
У процесі опитування митні брокери висловили ряд пропозицій щодо підвищення
ефективності їхньої роботи. Серед цих пропозицій були такі:
 зняття обмеження щодо ввезення імпортних автомобілів. Повинні бути введені
фіксовані ставки мита, які залежатимуть від обсягу двигуна та віку автомобіля. Кожен
бажаючий має мати змогу ввести автомобіль, за який він може заплатити усі необхідні
митні платежі. Проте ставки розмитнення мають бути доступними;
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 отримання суб’єктами ЗЕД статусу «уповноваженого економічного оператора».
Для цього необхідно підвищити рівень відкритості та прозорості діяльності суб’єктів ЗЕД з
метою передачі їм частини повноважень у сфері митного оформлення. У цьому аспекті, на
думку брокерів, дуже важливим є досягнення рівності у діяльності суб’єктів ЗЕД перед
законом у різних регіонах України, незалежно від сфери та обсягів їхньої діяльності, а також
готовність підприємств надавати доступ до відповідних інформаційних ресурсів митним
органам і брокерам;
 введення процедури митного пост-аудиту − форми митного контролю, яка
здійснюється митними адміністраціями для перевірки правильності та достовірності даних,
указаних у митних деклараціях, шляхом вивчення бухгалтерських документів, рахунків,
систем управління бізнесом. Митний пост-аудит проводиться після завершення митного
оформлення з метою перевірки діяльності осіб, які беруть участь у зовнішньоекономічній
діяльності. Така процедура вже давно використовується митними системами розвинутих
країн. Перевагою її є здійснення фактичного примусу декларанта до дисципліни та
самоконтролю. Адже своєчасне проведення самоперевірки підприємств-учасників ЗЕД, на
думку брокерів, рятуватиме підприємство від донарахування податків та штрафних санкцій.
Процеси розмитнення у цьому випадку здійснюються досить швидко та безперешкодно, а
вже на наступній стадії пост-аудит виявляє порушення та дає змогу внести відповідні
корективи.
Розглянемо результати проведеного анкетування представників Тернопільської
торгово-промислової палати, митних та контролюючих органів.
У таблиці 10 здійснено представлення розподілу відповідей респондентів на
запитання «Оцініть проблемність проходження наведених нижче процедур для
підприємств, з якими ви співпрацюєте за шкалою від 0 до 5».
Таблиця 10
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Оцініть проблемність
проходження наведених нижче процедур для підприємств, з якими ви співпрацюєте за
шкалою від 0 до 5»
Шифр респондента
Види контролю
Митний контроль
Санітарноепідеміологічний
контроль
Ветеринарний
контроль
Фітосанітарний
контроль
Екологічний
контроль
Радіологічний
контроль

ТПП-1

СК-1

СК-2

ФСК-1

1 бал
1 бал

ЦО-1

МП-1

МП-2

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

Примітка: використано наступні позначення: ТПП – представник Тернопільської торгово-промислової
палати, СК – представники служби санітарно-епідеміологічного контролю, ФСК – представник служби
фітосанітарного контролю, ЦО – представник центрального офісу регіональної митниці, МП – представники
митних постів.
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За даними таблиці можемо визначити, що у представників контролюючих служб,
митниці та торгово-промислової палати виникали окремі проблеми у процесі здійснення
діяльності у професійній сфері, проте ці труднощі були незначними. У процесі глибинного
інтерв’ю було зосереджено увагу на виявленні причин та наслідків проблемних ситуацій.
Систематизуємо ці проблемні моменти відносно суб’єктів опитування.
1. Представником Тернопільської торгово-промислової палати було зазначено ряд
таких проблемних моментів:
1.1. На сьогодні торгово-промислова палата не має брокерів у штаті працівників. І
хоча були спроби налагодити роботу митних брокерів, але ці спроби були невдалими.
Спочатку брокери розміщувалися безпосередньо у приміщенні регіональної торговопромислової палати, але це було незручно, бо далеко від митниці. Потім було здійснено
оренду приміщення митниці, але мали місце деякі зловживання та неетична поведінка з
боку брокерів. Тому цей вид діяльності було припинено. У той же час робота брокерів «на
місці» була б дуже зручною для суб’єктів ЗЕД, які звертаються у торгово-промислову палату.
1.2. Бувають окремі моменти, коли підприємці скаржаться на те, що митниця
встановлює досить високу митну вартість товару. Часто вони не розуміють, чому
встановлено саме таку вартість. Адже суб’єкти ЗЕД сплачують мито у відсотковому
співвідношенні до митної вартості товару. Отже, чим вища вартість, тим більша ставка мита.
Хоча, з іншого боку, є цілком зрозумілим, що ці нормативи встановлено міжнародними
угодами ГАТТ і СОТ. І фактично, митні інспектори керуються цими міжнародними нормами.
Можливо, в очах суб’єктів ЗЕД такі нормативи не завжди виглядають справедливими. Це
саме стосується і процесу сплати мита на ввезення вживаного обладнання. Часто за таке
обладнання у процесі розмитнення потрібно сплачувати досить високе мито, хоча реально
знос є значним і невідомо скільки це обладнання ще відпрацює часу на Україні. Можливо,
варто частіше проводити роз’яснювальну роботу серед суб’єктів ЗЕД з метою інформування
їх про окремі спірні аспекти діяльності.
2. Представниками служби санітарно-епідеміологічного та фітосанітарного
контролю було виокремлено ряд таких проблемних моментів:
2.1. Щомісяця організовуються та проводяться спільні наради, до участі в яких
запрошуються представники суб’єктів ЗЕД, митних органів, контролюючих служб та митні
брокери. Усі сторони збираються разом, щоб дійти спільного бачення, попередити майбутні
або вирішити наявні проблемні ситуації. Брокери і постачальники можуть відкрито
висловити один одному свою думку, і, якщо якісь проблеми є, то знайти їх вирішення. Проте
при тому, що на наради запрошуються багато суб’єктів ЗЕД, приходять далеко не усі. Часто
представники контролюючих органів не мають змоги поспілкуватися, скажімо, з
безпосередніми власниками бізнесу, бо приходять їх представники або посередники. І це
дещо ускладнює ефективну співпрацю.
2.2. При роботі із малими підприємствами у сфері здійснення фітосанітарного
контролю часто має місце низький рівень компетенції працівників таких підприємств, що
призводить до окремих непорозумінь та збільшення терміну надання необхідної
документації суб’єктом ЗЕД і, як наслідок, видачі відповідних дозвільних документів
контролюючим органом.
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2.3. Ще одна проблема полягає у тому, що суб’єкти господарювання часто не хочуть
уважно вивчати діюче законодавство та не дотримуються термінів, які там прописані,
натомість висловлюючи думку, що контролюючі служби упереджено до них відносяться.
Проте не слід забувати, що є питання безпеки держави, які стосуються сфери
фітосанітарного контролю. І є окремі речі, які можуть нанести надто велику шкоду для
господарства держави в цілому. Це часто не хочуть розуміти суб’єкти ЗЕД, які скаржаться на
роботу контролюючих служб.
3. Представниками митної служби (центрального офісу та митних постів) було
зазначено ряд таких проблемних моментів:
3.1. Недостатній рівень кваліфікації тих осіб, які здійснюють декларування, у
більшості випадків – звичайна неуважність. Тому близько 2,5% від кількості поданих
декларацій за місяць отримують від митниці відмови.
3.2. На сьогодні лише близько 4-5% товарів проходять безпосередній огляд на
митниці. Тому часто логіка митного брокера є такою: якщо митниця не проводить огляд, то
і брокер не повинен здійснювати огляд цих товарів. У результаті можуть бути розбіжності у
фактичному стані товарів та їх оформленні.
3.3. Часто суб’єкти ЗЕД мають труднощі з оформленням вживаного товару та техніки,
коли немає документів про оплату. Тоді суб’єкт ЗЕД має подати додаткові документи, щоб
підтвердити вартість товарів або митні інспектори застосовують складніші методи
визначення вартості.
3.4. Часом бувають випадки ускладнень із проходженням коштів по банківських
рахунках: банк не пропускає трансакцію. Коли здійснюються затримки, то необхідно
вносити зміни у декларацію, писати заяву. У цьому випадку ускладнення спричиняють
технічні проблеми.
3.5. Сьогодні навантаження на митного інспектора є досить значним, він виконує
багато функцій. Так, ще декілька років тому інспектор оформляв 1-2 декларації на день, у
той час у кожному відділі митниці працювало близько 30 осіб. Зараз обсяги роботи
зростають, тоді як працівників скорочують, і це створює певні складнощі із кадровим
забезпеченням, зростає плинність кадрів. Слід зазначити, що мотивація молодих людей до
роботи є досить слабкою. Заробітна плата є не надто високою, адже у молодому віці є
багато можливостей, які дозволяють заробити більше. Робота на митниці передбачає
постійну напругу, опрацювання великої кількості документів, високий рівень
відповідальності. Тому на сьогодні на митниці працює багато працівників старшого віку, які
зберігають досить консервативний підхід до роботи і не дуже позитивно реагують на зміни.
3.6. Часом має місце конфлікт інтересів суб’єктів ЗЕД та митних інспекторів. Так,
суб’єкти ЗЕД не завжди розуміють, як задекларувати товар в тій чи іншій позиції. Логіка зі
сторони декларанта: задекларувати товар по меншій вартості. Натомість логіка митника:
задекларувати товар правильно. Тобто виникають певні моменти, коли субʼєкти ЗЕД
відчувають труднощі. Аналогічна ситуація має місце тоді, коли відбувається розмитнення
вживаного обладнання. У певних проблемних моментах митниця спрямовує запит до
торгово-промислової палати з метою отримання заключення відносно окремих вартісних
характеристик, а також залучаються інші експерти. У даному випадку конфлікт інтересів
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полягає у тому, що суб’єкт ЗЕД зацікавлений сплатити якнайменшу суму мита, тоді як
митний інспектор намагається зробити все вірно, щоб не втратити платежів до бюджету.
3.7. На сьогодні є досить багато контролюючих органів, які перевіряють діяльність
митного поста, зокрема це служба безпеки, прокуратура, відділ внутрішньої безпеки,
поліція. Часто це в деякій мірі навіть заважає працювати, оскільки ці контролюючі органи
вимагають досить широкої звітності по роботі митниці. У той же час взаємної співпраці
немає, оскільки контролюючі структури не надають інформаційної чи будь-якої іншої
підтримки.
3.8. Повна процедура контролю проходить на даний під час митного оформлення.
Часто це займає досить багато часу та вимагає ретельної роботи від митного інспектора. За
кордоном цей процес значно спрощується, оскільки існує пост-аудит. Така процедура
дозволила б спростити процес митного оформлення та дала б змогу суб’єктам ЗЕД швидше
проходити митний контроль.
3.9. Незважаючи на те, що сьогодні законодавство дозволило здійснювати надання
статусу уповноваженого економічного оператора, підприємства зараз практично не
користуються цим спрощенням. Труднощі полягають у тому, що вони повинні надавати
повний доступ до всієї своєї документації та бухгалтерії органами митного контролю.
Більшість суб’єктів ЗЕД не готові це робити сьогодні.
Розподіл відповідей представників Тернопільської торгово-промислової палати,
митних та контролюючих органів на запитання «Чи змінились, на Вашу думку, умови
ведення бізнесу протягом двох останніх років?» представлено у таблиці 11.
Таблиця 11
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи змінились, на Вашу думку,
умови ведення бізнесу протягом двох останніх років?»
ТПП-1

СК-1

СК-2

1–
Покращились

99 - Не
знаю /
Важко
сказати

1–
Покращились

Шифр респондента
ФСК-1
ЦО-1
1–
Покращились

1–
Покращились

МП-1

МП-2

1–
Покращились

1–
Покращились

Отже, результати дослідження засвідчили, що більшість опитаних респондентів
схиляються до думки про покращення умов ведення бізнесу протягом останніх двох років.
У значній мірі вони регламентують це процесами спрощення проходження багатьох
адміністративних процедур та переведенням їх в електронний формат.
У процесі проведення глибинного інтерв’ю представники Тернопільської торговопромислової палати, митних та контролюючих органів висловили ряд пропозицій щодо
підвищення ефективності співпраці з суб’єктами ЗЕД. Серед цих пропозицій були такі:
 Раціональним було б створення єдиної інформаційної системи для податкової
адміністрації, митних органів, банківських структур та інших регулюючих органів.
Наявність системи єдиного електронного документообігу значно спростила б роботу
митних органів.
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 Слід було б зробити більший наголос у системі підготовки фахівця митної
служби на вивчення іноземних мов, оскільки для багатьох документів необхідно
здійснювати переклад. І хоча декларант зобовʼязаний подавати переклад, але цей
переклад часто є недосконалим.
 Хорошим кроком було б створити на кордоні спільні або суміжні митниці. Ця
ідея вже обговорювалась, але залишилась тільки на словах. У цьому випадку митний
контроль будуть здійснювати митні інспектори з двох сторін, наприклад, з польської
сторони та з української. Відповідно тоді існувала б єдина електронна база і кожна сторона
могла б чітко бачити, за якими документами, фактурами та експертними деклараціями
товар виїжджає і в’їжджає на митну територію України. Таким чином, це б значно спростило
процес визначення митної вартості товару.
 Важливим є отримання суб’єктами ЗЕД статусу «уповноваженого економічного
оператора» не лише формально, у законодавчому полі, але й фактично. Це значно
спростило б роботу митного органу та дозволило б підприємству брати частину
відповідальності за правильність митного оформлення на себе.
 Актуальним є введення процедури митного пост-аудиту, яка дала б змогу
пришвидшити процес проходження митного контролю та зменшити навантаження на
митного інспектора.
 Необхідним є проведення постійних навчань та семінарів для митних брокерів
і суб’єктів ЗЕД з метою надання їм інформаційної підтримки у сфері змін законодавства,
процедур і правил формування митних декларацій і процесів розмитнення товарів з метою
підвищення їх кваліфікаційного рівня та набуття важливих компетенцій у сфері брокерської
діяльності. Це значно знизило б рівень помилок та проблемних ситуацій при здійсненні
експортно-імпортних операцій.
Результати проведених досліджень дозволяють виокремити ряд позитивних
моментів у діяльності Тернопільської митниці ДФС. Зокрема до них можемо віднести:
 Фахівцями митниці у 2017 році оформлено 29 589 митних декларацій (ІМ – 19 002,
ЕК – 10 577, ТР – 10), що на 24% більше, ніж у 2016 році. Така кількість є досить значною і це
свідчить про зростання обсягу митних операцій в регіоні. Крім того, позитивним є те, що
100% декларацій було оформлено в електронному вигляді.
 Найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з країн Європейського
співтовариства (84%), причому імпорт становив 348,4 млн дол. США та збільшився на 23%,
а експорт склав 346,1 млн. дол. США та збільшився на 23%. Проте зростання обсягу
експортно-імпортних операцій не призвело до труднощів роботи митниці. Протягом 2017
року не спостерігалося значних технічних або іншого проблем при здійсненні митного
оформлення.
 Завдяки професійній роботі Тернопільської митниці ДФС до державного бюджету
у 2017 році було адміністровано 1,2 млрд. грн. (115,5% від планового показника), причому
загальна сума додаткових надходжень від контролю за визначенням митної вартості,
класифікацією та країною походження склала 51,3 млн. грн. (4,2% від адміністрованої суми
податків). У порівнянні із 2016 роком відбулося зростання на 13,8 млн. грн, або на 37%. Такі
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показники свідчать про важливий внесок досліджуваного органу у формування державного
бюджету України.
 Відділ адміністрування митних платежів у 2017 році опрацював 1 825 запитів від
підрозділів митного оформлення щодо правильності визначення митної вартості, в
основному на ввезені громадянами транспортні засоби. Винесено 49 рішень про
коригування митної вартості, додаткові надходження від прийнятих рішень склали 1,3
млн гривень. У інших випадках вартість визнавалась митницею, оскільки база
оподаткування визначалась декларантом на підставі попередніх консультацій з митним
органом з врахуванням висновків автотоварознавчої експертизи. Таким чином, можемо
зазначити високий професійний рівень працівників відділу при здійсненні їх професійної
діяльності, а також у сфері надання постійної консультаційної допомоги декларантам і
підрозділам митного оформлення.
 Досить ефективно на Тернопільській митниці ДФС функціонує принцип «єдиного
вікна». Так, у 2017 році митницею здійснено оформлення 10 880 митних декларацій (та
подано 7 546 заявок) за принципом «єдиного вікна», що становить 49,1% від загальної
кількості оформлених митних декларацій.
 Досліджуваний регіональний митний орган є достатньо відкритим для надання
інформаційних ресурсів, оскільки упродовж року інформаційні матеріали про діяльність
митниці та митне законодавство висвітлювалися у засобах масової інформації та
телеефірах. Таким чином, субєкти ЗЕД мали змогу отримати необхідну інформацію «із
перших уст» та використовувати її у своїй роботі.
 Робота Тернопільської митниці ДФС є достатньо автоматизованою. Так, загальна
кількість комп’ютерів на балансі митниці та використовувалася структурними підрозділами
– 107: з них 98 - автоматизовані робочі місця та 9 - виділені сервери. Протягом року
здійснювалася підтримка працездатності техніки та забезпечувалася її безперебійна
робота, при необхідності здійснювався ремонт. Також проводилося супроводження та
налагодження нових версій програмного забезпечення, поновлювалися бази даних
документів, які використовуються структурними підрозділами митниці (АСМО “Інспектор”
та інші).
 Позитивним є те, що освітній рівень посадових осіб митниці становить 100 % (73
ос.) з вищою освітою. Це свідчить про високий рівень компетенції працівників та їх
спроможність працювати кваліфіковано.
Проте, слід зазначити, що робота митних органів сьогодні є дещо ускладненою,
зважаючи на ряд несприятливих моментів, до яких можемо віднести:
 У 2017 році проведено лише 6 робочих протокольних зустрічей керівництва
митниці з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларантами, митними
брокерами, керівниками (власниками) місць доставки товарів транспортними засобами та
представниками контролюючих Державних служб Тернопільської області з метою
обговорення проблемних питань, які виникають при реалізації окремих норм
законодавства з питань державної митної справи. На нашу думку, кількість таких зустрічей
доцільно збільшити з метою попередження проблемних ситуацій у сфері митного
оформлення, враховуючи думку різних сторін.
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 Незважаючи на задовільну роботу митного органу, сальдо торгового балансу у
2017 році було негативним та склало 2,3 млн. дол. США. Це може означати, що поки що не
створено достатньо сприятливих умов для зростання обсягу експортної діяльності в регіоні.
Можливо, наявними є й окремі проблеми у митній сфері, що не дають змоги в достатній
мірі експортувати вітчизняні товари за кордон.
 У 2017 році керівництвом митниці здійснено лише 5 особистих прийомів за
зверненнями громадян. Громадяни зверталися з питаннями працевлаштування у митниці;
стосовно надання роз’яснення щодо проведення митного оформлення товарів у митному
режимі «експорт» та щодо оформлення сертифікату EUR.1 при експорті товарів. Громадяни
отримали роз’яснення усно, за результатами розгляду звернень прохання громадян
задоволено. На нашу думку, робота зі зверненнями є задовільною, проте кількість звернень
є надто малою. Це може означати низький рівень ефективності зворотного зв’язку між
суб’єктами ЗЕД та митним органом.
 На сервіс «Пульс» надійшла лише 1 скарга на незадовільну роботу працівників
митниці щодо затримки митного оформлення. Це може свідчити про недостатню
ефективність роботи зазначеного сервісу та потребу проведення певних змін.
 Зважаючи на те, що близько 2,5% від кількості поданих декларацій за місяць
отримують від митниці відмови, можемо констатувати наявність окремих проблемних
моментів у співпраці митниці та суб’єктів ЗЕД.
 Часто суб’єкти ЗЕД мають труднощі з оформленням вживаного товару та техніки.
Це свідчить про потребу удосконалення нормативно-законодавчої бази у цьому аспекті
діяльності, необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів ЗЕД.
 Зважаючи на високий рівень навантаження на митного інспектора, значно зростає
імовірність виникнення суб’єктивних помилок та неточностей, що може призвести до
зниження результативності діяльності митного органу. Порівняно низький розмір оплати
праці не є достатнім матеріальним стимулом, про що свідчить висока плинність кадрового
складу досліджуваного регіонального митного органу.
 Не зважаючи на велику кількість структур, які контролюють митний орган,
можемо зазначити, що ці структури не надають жодної інформаційної підтримки щодо
діяльності, наприклад, митного поста. Необхідність формування різного роду звітності
ускладнює роботу митного органу та відволікає фахівців від виконання їх безпосередніх
завдань та функцій.
 Повна процедура контролю проходить на даний під час митного оформлення.
Часто це займає досить багато часу та вимагає ретельної роботи від митного інспектора.
 Незважаючи на те, що сьогодні законодавство дозволило здійснювати надання
статусу уповноваженого економічного оператора, підприємства зараз практично не
користуються цим спрощенням. Труднощі полягають у тому, що вони повинні надавати
повний доступ до всієї своєї документації та бухгалтерії органами митного контролю.
Більшість суб’єктів ЗЕД не готові це робити сьогодні. Як наслідок, «левова частка» процесу
митного оформлення і надалі залишається за митним органом.
Зважаючи на окремі проблемні моменти у діяльності досліджуваного митного
органу, можемо внести ряд наступних пропозицій:
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 отримання суб’єктами ЗЕД статусу «уповноваженого економічного оператора».
Для цього необхідно підвищити рівень відкритості та прозорості діяльності суб’єктів ЗЕД з
метою передачі їм частини повноважень у сфері митного оформлення. У цьому аспекті, на
думку брокерів, дуже важливим є досягнення рівності у діяльності суб’єктів ЗЕД перед
законом у різних регіонах України, незалежно від сфери та обсягів їхньої діяльності, а також
готовність підприємств надавати доступ до відповідних інформаційних ресурсів митним
органам і брокерам.
 введення процедури митного пост-аудиту − форми митного контролю, яка
здійснюється митними адміністраціями для перевірки правильності та достовірності даних,
указаних у митних деклараціях, шляхом вивчення бухгалтерських документів, рахунків,
систем управління бізнесом. Митний пост-аудит проводиться після завершення митного
оформлення з метою перевірки діяльності осіб, які беруть участь у зовнішньоекономічній
діяльності. Така процедура вже давно використовується митними системами розвинутих
країн. Перевагою її є здійснення фактичного примусу декларанта до дисципліни та
самоконтролю. Адже своєчасне проведення самоперевірки підприємств-учасників ЗЕД, на
думку брокерів, рятуватиме підприємство від донарахування податків та штрафних санкцій.
Процеси розмитнення у цьому випадку здійснюються досить швидко та безперешкодно, а
вже на наступній стадії пост-аудит виявляє порушення та дає змогу внести відповідні
корективи.
 забезпечення вищого рівня відкритості та прозорості діяльності митного органу,
підвищення ефективності процесу зворотного зв’язку. Кількість протокольних зустрічей та
особистих прийомів, проведених у 2017 році, є невеликою. На нашу думку, необхідно
збільшити обсяг спілкування у тристоронньому форматі: митні органи – контролюючі
служби – суб’єкти ЗЕД. Також необхідно оптимізувати роботу сервісу «Пульс» для того, щоб
він виконував свої функції фактично, а не лише формально.
 більш детальне вивчення проблемних моментів у експортній сфері з метою
забезпечення додатного торгового балансу регіону. Підвищення ефективності експортної
діяльності може бути досягнуто шляхом розроблення стратегічних документів, які були б
орієнтовані на розвиток найважливіших сфер промисловості, продукція яких може бути
експортована за кордон, особливо у країни Європейського Союзу.
 ідентифікація найважливіших проблем у сфері митного оформлення та
зменшення обсягу відмов до 1% від кількості поданих декларацій за місяць.
 проведення роз’яснювальної роботи із суб’єктами ЗЕД щодо процесів
оформленням вживаного товару та техніки, розміщення відповідних інформаційних
ресурсів на сайті митного органу та інших регулюючих структур.
 зниження високого рівня навантаження на митних інспекторів шляхом
розширення кадрового складу, а також підвищення рівня оплати праці з метою
зменшення плинності кадрових ресурсів. Також необхідним є залучення практиків у
процес викладання спеціалізованих предметів у вишах для студентів спеціальностей, що
пов’язані з митною справою. Це дозволить підвищити рівень підготовки майбутніх
випускників з позиції застосування практичних аспектів діяльності митного органу та
брокерських фірм.
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 зменшення кількості структур, які контролюють митний орган та забезпечення
надання ними відповідної інформаційної підтримки у випадку її необхідності. Велика
кількість звітності для відповідних контролюючих органів заважає митниці працювати та
виконувати свої безпосередні функції.
Як підсумок отриманих результатів дослідження, систематизуємо отримані
пропозиції за допомогою таблиці 12.
Таблиця 12
Систематизований перелік пропозицій, сформований за результатами досліджень
проекту «Громадська оцінка роботи регіонального митного органу та розроблення
сучасних орієнтирів вдосконалення митного контролю
на рівні області»
№
з/п

1

2

3

4

5

6

Суть пропозиції

Сторона, якої безпосередньо стосуються дані пропозиції
ТорговоСуб’єкти
Митні
Контролюючі
Митні
промисЗЕД
органи
служби
брокери
лова
палата

Імплементація кращої
європейської та світової
практики ведення митної
справи
Підвищення культури
спілкування, рівня довіри та
удосконалення комунікації у
взаємовідносинах між бізнесом
та митними органами,
спрощення митних процедур
Уникнення дублювання
електронної документації
паперовими носіями при
проходженні різних видів
контролю, використання
сканованих копій та
налагодження дистанційної
роботи.
Скорочення тривалості
виготовлення певних
сертифікатів у відповідних
інстанціях
Створення відділів (секторів) з
розгляду скарг юридичних і
фізичних осіб, надавши їм
організаційну самостійність
щодо підрозділів, які
здійснюють митний контроль і
митне оформлення
Зміна робочого графіку
роботи митного органу з метою
недопущення простою товару
та призначення суб’єктам ЗЕД
штрафних санкцій
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№
з/п

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

Суть пропозиції

Сторона, якої безпосередньо стосуються дані пропозиції
ТорговоСуб’єкти
Митні
Контролюючі
Митні
промисЗЕД
органи
служби
брокери
лова
палата

Відміна сплати додаткової
оплати за години роботи
посадової особи митниці після
18 год. або у вихідні дні
Уніфікація роботи та обміну
даними між митними базами
України та країн ЄС, з тим щоб
обмін інформацією якомога
більше сприяв міжнародному
руху товарів
Прискорення митних
процедур та зменшення впливу
людського фактору на
прийняття рішень в процесі їх
здійснення
Сприяння взаємному
визнанню та координації
товарних потоків між
державами, ліквідація
дублювання різних видів
контролю в міжнародних
ланцюгах поставок
Спільно з Європейським
Союзом розроблення єдиних
правил, які регулюватимуть
обмін інформацією між
митними органами різних
країн, у тому числі правила
щодо захисту даних
Здійснення керування якістю
надання послуг суб’єктам ЗЕД
за системою ISO 9001
Підвищення рівня
професійності працівників
митних органів, митних
брокерів та представників
суб’єктів ЗЕД
Отримання суб’єктами ЗЕД
статусу «уповноваженого
економічного оператора»
Введення процедури митного
пост-аудиту
Вирішення кадрової
проблеми у сфері надання
послуг митного брокера
Створення єдиної
інформаційної системи для
податкової адміністрації,
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№
з/п

18
19

20

21

22

23

24

25

26

Суть пропозиції

Сторона, якої безпосередньо стосуються дані пропозиції
ТорговоСуб’єкти
Митні
Контролюючі
Митні
промисЗЕД
органи
служби
брокери
лова
палата

митних органів, банківських
структур та інших регулюючих
органів
Вивчення іноземних мов
фахівцями митної служби
Створення спільних або
суміжних митних органів
держав-сусідів на кордоні
Проведення постійних
навчань та семінарів для
митних брокерів і суб’єктів ЗЕД
Забезпечення вищого рівня
відкритості та прозорості
діяльності митного органу,
підвищення ефективності
процесу зворотного зв’язку
Більш детальне вивчення
проблемних моментів у
експортній сфері з метою
забезпечення додатного
торгового балансу регіону
Ідентифікація найважливіших
проблем у сфері митного
оформлення та зменшення
обсягу відмов
Проведення роз’яснювальної
роботи із суб’єктами ЗЕД щодо
процесів оформленням
вживаного товару та техніки
Зниження високого рівня
навантаження на митних
інспекторів шляхом
розширення кадрового складу,
а також підвищення рівня
оплати праці з метою
зменшення плинності кадрових
ресурсів
Зменшення кількості структур,
які контролюють митний орган
та забезпечення надання ними
відповідної інформаційної
підтримки
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Додаток А

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблиця А1
Співвідношення кількості працівників опитуваних суб’єктів ЗЕД
Код респондента згідно
Кількість працівників,
маршрутного листа
осіб
П-1
500
П-2
104
П-3
170
3800
П-4
П-5
250
П-6
84
П-7
135
П-8
100
П-9
45
П-10
4600
П-11
25
П-12
140
П-13
100
П-14
21
П-15
500
П-16
15
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