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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ СПРОЩЕНОГО 

МИТНОГО КОНТРОЛЮ ДО ПІДПРИЄМСТВ-

СУБ’ЄКТІВ ЗЕД 

 
 

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації 
економічних відносин, а також інтеграції української економіки до світової економічної 
та фінансової системи, проблема забезпечення економічної безпеки нашої 
держави набула особливої актуальності. Тому виникає низка завдань, що 
потребують нагального вирішення. Одним із головних питань є наближення 
митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, у тому 
числі визначення рiвня довiри митного органу до пiдприємств-резидентiв, до яких 
пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi митними органами можуть бути 
встановленi форми й обсяги митного контролю та митного оформлення, якi 
сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур. Проблеми засто-
сування процедури спрощеного митного контролю в практичній діяльності митних 
органів та напрями їх вирішення розкрито в статті. 

Ключові слова: спрощений митний контроль, підприємство-резидент, об’єкт 
митного контролю, митне оформлення, «білий» список, «зелений» список, зона 
спрощеного митного контролю. 

 

В условиях становления и развития рыночных отношений в Украине, 
глобализации экономических отношений, а также интеграции украинской экономики 
в мировую экономическую и финансовой системы, проблема обеспечения 
экономической безопасности нашего государства приобрела особую актуальность. 
Поэтому возникает ряд задач, требующих неотложного решения. Одним из 
главных вопросов является приближение таможенного законодательства с 
международными нормами, правилами и стандартами, в том числе определение 
уровня доверия таможенного органа к предприятиям-резидентов, к которым при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности таможенными органами 
могут быть установлены формы и объемы таможенного контроля и таможенного 
оформления, которые будут способствовать упрощению и ускорению таможенных 
процедур. Проблемы при-менения процедуры упрощенного таможенного контроля в 
практической деятельности таможенных органов и направления их решения 
раскрыто в статье. 

Ключевые слова: упрощенный таможенный контроль, предприятие-резидент, 
объект таможенного контроля, таможенное оформление, «белый» список, 
«зеленый» список, зона упрощенного таможенного контроля. 

 

At the circumstances of becoming and development of market relations in Ukraine, 
globalizations of economic relations, and also integrations of the Ukrainian economy in 
the world economic and financial system, the problem of providing of economic security 
of our state purchased the special actuality. Therefore there is a row of tasks that need 
an urgent decision. One of main questions there is approaching of customs legislation to 
the international norms, rules and standards, including determination of level of custom 
authority to enterpises – resident’s, to that for time of making extemal relations custom 
authorities can be fixed forms and volumes of custom control and custom registration, 
whein will assist simplification and acceleration of custom procedures. The problems of 
application of procedure of the simplified custom control in practical activity of custom 
authorities and directions of their decision are exposed in this article. 

Key words: simplified custom control, enterprise-resident, object of custom control, 
custom registration, «white» list, «green» list, zone of the simplified custom control. 

 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Входячи у систему міжнародних економічних 
відносин, зокрема у СОТ, в умовах інтенсивного 

формування глобалізації та інтеграційних процесі, 
Україна має враховувати сучасні тенденції світового 
розвитку. Важливим елементом державного управ-
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ління ЗЕД є здійснення митного контролю, який 
відповідно до законодавства України покладається 
на митну службу. За погодженням зi спецiально 
уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади в галузi митної справи митницi можуть 
застосовувати порядок визначення пiдприємств-
резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких 
може встановлюватися спрощений порядок засто-
сування процедур митного контролю та митного 
оформлення. Цей Порядок встановлює механiзм 
визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i 
транспортних засобiв яких пiд час здiйснення 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi митними органами, 
з урахуванням рiвня довiри митного органу до 
пiдприємства, можуть бути встановленi форми й 
обсяги митного контролю та митного оформлення, 
якi сприятимуть спрощенню та прискоренню митних 
процедур. 

Аналіз останніх публікацій та наукових 
досліджень. Проблеми організації та здійснення 
спрощеного митного контролю досліджували такі 
українські науковці та практики митної справи: 
В. А. Аргунова, В. П. Батіг, Є. М. Березного, 
Ю. П. Соловкова, П. В. Пашка, А. Д. Войцещука, 
О. Б. Єгорова, Ю. М. Дьоміна, І. Г. Калєтніка та 
інших учених і практиків у сфері митної справи. 
Проте вплив належної організації митного контролю 
в умовах інтеграції до світового економічного 
простору та сучасних методів контролю в цих 
роботах розкрито недостатньо повно.  

Особливої уваги заслуговують питання удоско-
налення системи митного контролю шляхом 
введення в практику діяльності митних органів 
здійснення митного пост-аудиту у вигляді виїздного 
та невиїздного документального контролю. Цими 
проблемам присвячені роботи П. В. Пашка та 
Л. М. Івашової, Т. С. Єдинак, О. М. Вакульчик.  

Виділення невирішених раніше аспектів 

загальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Проте, незважаючи на досить широке висвітлення 
проблем щодо здійснення митного контролю, в 
наукових працях наразі залишилося багато 
невирішених проблем, пов’язаних з однозначністю 
розуміння його ролі та місця в системі державного 
управління та розмежування понять митного 
контролю та митного пост-аудиту. Незважаючи на 
досить широке висвітлення проблем щодо здійсне-
ння спрощеного митного контролю, в наукових 
працях наразі залишилося багато невирішених 
проблем, пов’язаних з однозначністю розуміння його 
ролі та місця в системі державного управління. 

Формулювання мети статті (постановка 
завдання). Основна мета даної статті полягає в 
узагальненні та поглибленні теоретичних підходів 
до організації та здійснення спрощеного митного 
контролю підприємств, що здійснюють зовнішньо-
економічну діяльність, та розробці пропозицій з 
удосконалення форм його проведення з метою 
захисту національних інтересів держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. У світі відбуваються глибинні об’єк-

тивні процеси формування єдиного торгівельного 

простору, орієнтованого на все світове товариство. 

Міжнародна торгівля – це вельми важливий чинник 

економічного процвітання. Система світової 

торгівлі є уразливою з погляду її використання для 

потреб терористичної діяльності, що може істотно 

зашкодити розвитку усієї світової торгівлі. Митні 

органи, які контролюють і скеровують міжнародний 

рух товарів, мають виключні можливості для 

посилення безпеки міжнародного торговельного 

ланцюга постачання та сприяння соціально-

економічному розвитку своїх держав шляхом 

збільшення надходжень до бюджетів і спрощення 

процедур міжнародної торгівлі. Діяльність митних 

органів України пов’язана із здійсненням митного 

контролю та митного оформлення товарiв, речей, 

валюти, цінностей, транспортних засобiв, які 

переміщуються через митний кордон України. У 

будь-якій державі формується єдина система мит-

ного контролю, яка має відповідати тим завданням, 

що ставить перед собою країна. При цьому митному 

контролю пiдлягають усi товари i транспортнi 

засоби, що перемiщуються через митний кордон 

України. 

Сучасний митний контроль передбачає прове-

дення митними органами мiнiмуму митних про-

цедур, необхiдних для забезпечення додержання 

законодавства України з питань митної справи. 

Обсяг таких процедур та порядок їх застосування 

визначаються вiдповiдно до Митного кодексу, iнших 

нормативно-правових актiв, а також мiжнародних 

договорiв України, укладених в установленому 

законом порядку. 

Із метою визначення рiвня довiри митного органу 

до пiдприємств-резидентiв, до яких пiд час здiй-

снення зовнiшньоекономiчної дiяльностi митними 

органами можуть бути встановленi форми й 

обсяги митного контролю та митного оформлення, 

якi сприятимуть спрощенню та прискоренню митних 

процедур встановлено «Порядок визначення 

пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних 

засобiв яких може встановлюватися спрощений 

порядок застосування процедур митного контролю 

та митного оформлення». Цей Порядок встановлює 

механiзм визначення пiдприємств-резидентiв, до 

товарiв i транспортних засобiв яких пiд час здiй-

снення зовнiшньоекономiчної дiяльностi митними 

органами, з урахуванням рiвня довiри митного 

органу до пiдприємства, можуть бути встановленi 

форми й обсяги митного контролю та митного 

оформлення, якi сприятимуть спрощенню та приско-

ренню митних процедур. Визначення рiвня довiри 

забезпечується митним органом, у зонi дiяльностi 

якого знаходиться це пiдприємство, шляхом 

оцiнювання його дiяльностi на вiдповiднiсть 

Критерiям оцiнки пiдприємств-резидентiв, до товарiв 

i транспортних засобiв яких може встановлюва-

тися спрощений порядок застосування процедур 

митного контролю та митного оформлення, затверд-

женим Державною митною службою України. 

З метою визначення рiвня довiри митного 

органу керiвник пiдприємства (особа, яка його 

замiщує) звертається до митницi iз заявою 
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довiльної форми. Митним органам забороняється 

вимагати надання додаткових документiв. 

Оцiнювання проводиться у мiсячний строк з 

дати надходження заяви пiдприємства про можли-

вiсть встановлення до нього рiвня довiри. Про 

визначений рiвень довiри пiдприємство повiдом-

ляється митним органом письмово. 

Перелiк пiдприємств, яким встановлений 

вiдповiдний рiвень довiри, затверджується наказом 

митного органу та розмiщується на офiцiйному 

сайтi Держмитслужби України. Переведення пiд-

приємства до перелiку, що вiдповiдає бiльш висо-

кому або бiльш низькому рiвню довiри, затверд-

жується наказом митного органу iз зазначенням 

пiдстав для прийняття такого рiшення. 
Для визначення рiвня довiри в митному органi 

створюється постiйно дiюча комiсiя з оцiнювання 
дiяльностi пiдприємств вiдповiдно до Критерiїв 
оцiнки. Очолює Комiсiю керiвник митного органу 
або його заступник. До складу Комiсiї включаються 
керiвники пiдроздiлiв, перелiченi в Картцi визна-
чення рiвня довiри митного органу до пiдприємства-
резидента. У разi потреби голова Комiсiї може 
надсилати запити до iнших митних органiв для 
отримання iнформацiї, що може вплинути на 
визначення рiвня довiри. Якщо протягом року, що 
передує датi проведення оцiнки дiяльностi пiдприєм-
ства, ним здiйснювалося митне оформлення товарiв i 
транспортних засобiв у iншому митному органi у 
випадках, визначених частиною третьою статтi 71 
Митного кодексу України, то Комiсiя надсилає 
запит до такого митного органу про вiдповiднiсть 
пiдприємства Критерiям оцiнки. Комiсiя митного 
органу, до якого надiйшов запит, у двотижневий 
строк з дня його отримання здiйснює перевiрку 
вiдповiдностi пiдприємства Критерiям оцiнки i 
заносить данi про результати перевiрки до Картки 
та надсилає її митному органу – вiдправнику 
запиту. 

За результатами оцiнювання пiдприємства, 
Комiсiя, керуючись кiлькiстю отриманих балiв 
вiдповiдно до Критерiїв оцiнки, приймає рiшення 
про вiднесення його до «бiлого» чи «зеленого» списку 
або про невiдповiднiсть пiдприємства Критерiям 
оцiнки. 

У разi прийняття рiшення про невiдповiднiсть 
пiдприємства Критерiям оцiнки в роздiлi «Пiдстава 
для вiдмови щодо внесення пiдприємства до 
Реєстру» Картки головою Комiсiї або його заступ-
ником учиняється вiдповiдний запис iз роз’ясненням 
пiдстав щодо унесеннi пiдприємства до Реєстру 
пiдприємств, до товарiв i транспортних засобiв яких 
установленя спрощений порядок застосування 
процедур митного контролю та митного оформле-
ння, визначених нормативно-правовими актами 
Державної митної служби України. 

Протягом доби пiсля прийняття рiшення про 
невiдповiднiсть пiдприємства Критерiям оцiнки 
митний орган письмово iнформує пiдприємство про 
вiдмову в унесеннi його до Реєстру iз зазначенням 
причин такої вiдмови. 

У разi одержання пiдприємством позитивної 

оцiнки за результатами оцiнювання, голова Комiсiї 

надсилає Держмитслужбi України для аналiзу та 

контролю в електронному виглядi повiдомлення про 

наданий пiдприємству вiдповiдного рiвня довiри 

разом з його обґрунтуванням. Держмитслужба 

України в двотижневий строк з дня надходження 

до неї зазначеного повiдомлення приймає рiшення 

про пiдтвердження встановленого митним органом 

рiвня довiри до пiдприємства або про непiдтвердже-

ння встановленого рiвня довiри до пiдприємства iз 

зазначенням причин такого рiшення. 

У разi одержання позитивного результату оцiню-

вання пiдприємства, голова Комiсiї готує проект 

наказу про внесення пiдприємства до «бiлого» або 

«зеленого» списку Реєстру. 

Завiрена митним органом копiя наказу протягом 

доби надсилається ним пiдприємству. Оригiнал 

наказу разом з Карткою та заявою пiдприємства 

передається Комiсiєю в установленому порядку до 

загального вiддiлу митного органу, копiї зазначених 

документiв залишаються у вiддiлi (секторi) органi-

зацiї митного контролю митного органу. 

Електронна копiя наказу надсилається митним 

органом засобами електронного зв’язку Департа-

менту органiзацiї митного контролю, Департаменту 

аналiтичної роботи та iнформацiйного монiторингу, 

митним органам, а данi пiдприємства вносяться 

керiвником ВОМК (або, за його вiдсутностi, 

посадовою особою ВОМК, визначеною керiвником 

митного органу) до вiдповiдного програмно-

iнформацiйного комплексу Єдиної автоматизованої 

iнформацiйної системи Державної митної служби 

України, пiсля чого вiдображається в колонцi 6 

Реєстру шляхом унесення до неї реквiзитiв наказу 

та короткої iнформацiї про його змiст. 

При цьому встановленi вiдповiдно до 

визначеного рiвня довiри форми й обсяги митних 

процедур, у тому числi зазначенi в Перелiку кодiв 

нормативно-правових актiв Державної митної 

служби України, окремi положення яких не 

застосовуються пiд час митного контролю та 

митного оформлення до товарiв i транспортних 

засобiв пiдприємств, що внесенi до «бiлого»/ 

«зеленого» списку Реєстру, застосовуються до 

товарiв i транспортних засобiв пiдприємства з дня 

набрання чинностi наказом митного органу про 

включення його до Реєстру. 

До товарiв i транспортних засобiв пiдприємств, 

унесених до «бiлого списку» Реєстру, не 

здiйснюється митний огляд у пунктi пропуску через 

державний кордон України, але здiйснюється 

вибiрковий митний огляд у митницi призначення/ 

вiдправлення, якщо безпосереднiм вiдправником 

або отримувачем таких товарiв i транспортних 

засобiв є це пiдприємство, а також не застосовуються 

положення нормативно-правових актiв, наведенi у 

Перелiку iнформацiйних кодiв нормативно-

правових актiв Державної митної служби України, 

окремi положення яких не застосовуються пiд час 

митного контролю та митного оформлення до 

товарiв i транспортних засобiв пiдприємств, що 

внесенi до «бiлого»/«зеленого» спискiв Реєстру. 

До товарiв i транспортних засобiв пiдприємств, 

унесених до «зеленого списку» Реєстру, не 
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застосовуються наведенi у Перелiку положення 

нормативно-правових актiв за iнформацiйними 

кодами, а також застосовується вибiрковий митний 

огляд у пунктi пропуску через державний кордон 

України та в митницi призначення/вiдправлення. 

Процедура встановлення форм i обсягiв митного 

контролю та митного оформлення, якi сприятимуть 

спрощенню та прискоренню митних процедур, до 

всiх унесених до Реєстру пiдприємств поширюється 

на митнi режими iмпорту, експорту, транзиту, 

митного складу, переробки на митнiй територiї 

України, переробки за межами митної територiї 

України. 

Вказана процедура за рiшенням митного 

органу поширюється також i на митний режим 

тимчасового ввезення (вивезення), у разi якщо 

пiдприємство є безпосереднiм виконавцем робiт, 

пов’язаних з ремонтом i будiвництвом морських i 

рiчкових суден, iнших плавучих засобiв i повiтряних 

суден, щодо яких може бути наданий дозвiл на 

тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням 

вiд оподаткування. 

Митний огляд у пунктi пропуску через 

державний кордон України товарiв i транспортних 

засобiв, що належать пiдприємствам, включеним 

до «бiлого» списку Реєстру, може здiйснюватися 

за наявностi обґрунтованих пiдстав i за письмовим 

рiшенням начальника митного органу або вповно-

важеної ним особи. 

Митнi органи здiйснюють постiйний контроль 

за дотриманням Критерiїв оцiнки пiдприємствами, 

унесеними до Реєстру. При цьому начальники 

митних органiв забезпечують безумовне дотримання 

вимог щодо внесення до ПIК «Боротьба з 

контрабандою та порушеннями митних правил» 

ЄАIС вiдповiдними пiдроздiлами повної та 

вичерпної iнформацiї про всi порушенi справи про 

контрабанду та/або справи про порушення митних 

правил протягом доби з часу їх порушення й 

опрацювання протягом доби з часу отримання вiд 

Держмитслужби України iнформацiї про засто-

сування до пiдприємств спецiальних санкцiй, 

передбачених статтею 37 Закону України «Про 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть». 

Із метою оперативного отримання Комiсiєю 

iнформацiї про порушення стосовно внесених до 

Реєстру пiдприємств справ про КБ та/або ПМП 

наказом начальника митного органу керiвнику 

ВОМК – члену Комiсiї (або, за його вiдсутностi, 

посадовiй особi ВОМК, визначенiй керiвником 

митного органу) надається доступ до роздiлу 

«Боротьба з контрабандою» ЄАIС. Зазначенi 

посадовi особи на початку кожного робочого дня 

здiйснюють перегляд зазначеного роздiлу ЄАIС. У 

разi виявлення iнформацiї про порушення 

стосовно унесеного до Реєстру пiдприємства 

справи про КБ та/або про ПМП керiвник ВОМК 

(посадова особа ВОМК) негайно iнформує про це 

Комiсiю. Одночасно з цим посадова особа ВОМК 

невiдкладно вносить до колонки 8 Реєстру номер 

справи про КБ та/або про ПМП, результат її 

розгляду. В разi наявностi iнформацiї про 

застосування до пiдприємства спецiальних санкцiй, 

iнформацiя про це також невiдкладно уноситься 

посадовою особою ВОМК до Реєстру [3, с. 1–4]. 

Комiсiя протягом двох годин, з часу отримання 

зазначеної iнформацiї, приймає рiшення про призу-

пинення дiї наказу про включення пiдприємства до 

«бiлого»/«зеленого» списку Реєстру. Рiшення комiсiї 

вiдображається в Картцi, пiсля чого протягом двох 

годин видається вiдповiдний наказ. Завiрена митним 

органом копiя наказу надсилається ним пiдприєм-

ству. Оригiнал наказу долучається до Картки та 

заяви пiдприємства i здається до загального вiддiлу 

митного органу. Копiї зазначених документiв 

залишаються у ВОМК. 

Протягом чотирьох годин з моменту направле-

ння пiдприємству копiї наказу його електронна копiя 

надсилається посадовою особою ВОМК засобами 

електронного зв’язку до Департаменту органiзацiї 

митного контролю, Департаменту аналi-тичної 

роботи та iнформацiйного монiторингу, митних 

органiв. Одночасно iнформацiя про це протягом 

чотирьох годин уноситься цiєю посадовою особою 

до ЄАIС, пiсля чого вiдображається в Реєстрі 

шляхом унесення до неї реквiзитiв наказу та 

короткої iнформацiї про його змiст. 

У разi закриття провадження у справi про КБ 

та/або про ПМП стосовно посадової особи 

пiдприємства чи скасування спецiальної санкцiї 

стосовно пiдприємства, наказ про вiдновлення дiї 

наказу про включення пiдприємства до «бiлого»/  

«зеленого» списку Реєстру видається митним 

органом з дня набрання законної сили вiдповiдним 

рiшенням. Завiрена митним органом копiя наказу 

надсилається ним пiдприємству. Оригiнал наказу 

долучається до Картки та заяви пiдприємства i 

здається до загального вiддiлу митного органу. 

Копiї зазначених документiв залишаються у 

ВОМК. Протягом чотирьох годин з моменту направ-

лення пiдприємству копiї наказу його електронна 

копiя надсилається посадовою особою ВОМК 

засобами електронного зв’язку до Департаменту 

органiзацiї митного контролю, Департаменту 

аналiтичної роботи та iнформацiйного монiторингу, 

митних органiв. Одночасно iнформацiя про це 

протягом чотирьох годин уноситься цiєю 

посадовою особою до ЄАIС, пiсля чого у колонцi 6 

Реєстру пiд реквiзитами наказу про призупинення 

дiї наказу про включення пiдприємства до 

«бiлого»/«зеленого» списку зазначаються реквiзити 

наказу про скасування цього наказу. При цьому 

номер справи про КБ та/або ПМП та/або 

iнформацiя про застосування спецiальної санкцiї з 

Реєстру видаляється. 

Переведення пiдприємства з «бiлого» списку в 

«зелений» або виключення пiдприємства з Реєстру 

вирiшується митним органом за результатами 

розгляду справи про КБ та/або про ПМП стосовно 

посадової особи пiдприємства та/або застосування 

спецiальної санкцiї до пiдприємства. При цьому 

вiдповiдний наказ видається з дня набрання законної 

сили вiдповiдним рiшенням. Пiдприємство, 

переведене з «бiлого» списку в «зелений» список 
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Реєстру, може бути повернуто до «бiлого» списку 

не ранiше нiж через рiк за умови його 

вiдповiдностi Критерiям оцiнки. 

Пiдприємство, виключене з Реєстру, може 

повторно бути внесене лише у «зелений» список 

не ранiше одного року з дати його виключення i за 

умови його вiдповiдностi Критерiям оцiнки. 

Завiрена митним органом копiя наказу про 

переведення пiдприємства у «бiлий» або «зелений» 

список надсилається митим органом пiдприємству. 

Оригiнал наказу долучається до ранiше виданого 

оригiналу наказу про переведення пiдприємства до 

«зеленого» списку або про виключення з Реєстру, 

Картки та заяви пiдприємства, що зберiгаються в 

загальному вiддiлi. Копiї зазначених документiв 

залишаються у ВОМК. Протягом чотирьох годин з 

моменту направлення пiдприємству копiї наказу 

його електронна копiя надсилається посадовою 

особою ВОМК засобами електронного зв’язку до 

Департаменту органiзацiї митного контролю, 

Департаменту аналiтичної роботи та iнформацiйного 

монiторингу, митних органiв i вноситься цiєю 

посадовою особою до вiдповiдного програмно-

iнформацiйного комплексу ЄАIС, пiсля чого 

вiдображається в колонцi Реєстру шляхом унесення 

до неї реквiзитiв наказу та короткої iнформацiї про 

його змiст. У разi змiни найменування, мiсцезна-

ходження, органiзацiйно-правової форми пiдприєм-

ства, змiни керiвникiв пiдприємства, iдентифiка-

цiйного коду за ЄДРПОУ пiдприємство протягом 

доби пiсля здiйснення таких змiн зобов’язане 

повiдомити про них митний орган. Митний орган 

протягом доби, наступної за днем отримання 

iнформацiї, приймає рiшення про виключення 

такого пiдприємства iз Реєстру. Комiсiя митного 

органу протягом тижня з дня отримання iнформацiї 

вiд такого пiдприємства про згаданi змiни повторно 

у першочерговому порядку здiйснює його оцiню-

вання вiдповiдно Критерiям оцiнки [2, с.7-4]. 

Ще одним кроком до спрощення митного 

оформлення є право митниці на здійснення митного 

контролю після закінчення експортно-імпортної 

операції підприємця (тобто пост-аудит контроль) 

[6, с. 7]. Cтатею 345 МК України визначено, що 

митні органи мають право здійснювати митний конт-

роль шляхом проведення документальних виїзних 

(планових або позапланових) та документальних 

невиїзних перевірок дотримання законодавства 

України з питань державної митної справи щодо: 

1) правильності визначення бази оподаткування, 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування 

та сплати митних платежів; 

2) обґрунтованості та законності надання 

(отримання) пільг і звільнення від оподаткування; 

3) правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД 

товарів, щодо яких проведено митне оформлення; 

4) відповідності фактичного використання 

переміщених через митний кордон України товарів 

заявленій меті такого переміщення та/або відпо-

відності фінансових і бухгалтерських документів, 

звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших 

документів підприємства, що перевіряється, 

інформації, зазначеній у митній декларації, декла-

рації митної вартості, за якими проведено митне 

оформлення товарів у відповідному митному 

режимі; 

5) законності переміщення товарів через митний 

кордон України, у тому числі ввезення товарів на 

територію вільної митної зони або їх вивезення з 

цієї території [1, с. 174]. 

Запроваджуються спеціальні спрощені митні про-

цедури для добросовісних конкурентів. Українські 

підприємці, які тривалий час працюють на ринку, не 

мають заборгованостей, не допускають суттєвих 

порушень зможуть отримати статус уповноваженого 

оператора економічної діяльності. Статус уповнова-

женого економічного оператора надається 

підприємству митницею шляхом видачі сертифіката 

уповноваженого економічного оператора та вклю-

чення його до Єдиного реєстру уповноважених 

економічних операторів матимуть один із дозволів 

на:  

– спрощення митних процедур; 

– спрощення митного контролю щодо надій-

ності і безпеки; 

– спрощення митних процедур і митного 

контролю щодо надійності і безпеки. 

Поняття уповноваженого економічного опера-

тора відносно нове для державної політики у сфері 

митної справи України. Чинний на сьогодні Митний 

кодекс України надає певні пільги уповноваженому 

економічному оператору під час проходження 

митного контролю. Уповноважений економічний 

оператор – це підприємство, створене відповідно 

до законодавства України, яке відповідає умовам, 

встановленим статтею 14 Митного кодексу, та має 

право користуватися спеціальними спрощеннями 

відповідно до статті 15 Митного кодексу. На даний 

час функціонує обмежений за формою та проце-

дурою механізм застосування «режиму сприяння 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності». 

Новий Митний кодекс України дозволяє 

підприємцям самостійно обирати митницю, в якій 

вони декларуватимуть товари. Що дозволить 

підприємцям зменшити витрати на перевезення – 

після перетину кордону ці товари можна відразу 

везти на адресу кінцевого споживача, «по дорозі», 

заїхавши до найближчої митниці для їх митного 

оформлення. Вводиться нове поняття «Компроміс 

у митній справі». Це встановлення випадків, коли 

при виявленні порушення митних правил товари 

можуть бути пропущені через митний кордон 

України до завершення розгляду справи про це 

порушення. Але це за умови, що такі товари не 

підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі 

в процесі провадження у справі або у випадку коли 

декларант сплачує всі податки чи представляє 

гарантію їх сплати. 

Скорочено перелік видів порушень митних 

правил та переглянуто стягнення, які застосовуються 

за їх вчинення. Так, ст. 468-485 нового МКУ 

встановлено 18 видів правопорушень, за вчинення 

5 з яких передбачено стягнення у вигляді конфіс-

кації. Наразі переглянуто правила вилучення 
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транспортних засобів у зв’язку із порушеннями 

митних правил. Залишено тільки 3 випадки, коли 

такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.  

Це може статися тільки коли: 

– на них переміщувалися заборонені до 

ввезення в Україну товари, 

– ці транспортні засоби переміщувались між 

пунктами пропуску, 

– в транспортних засобах спеціально виготов-

лено сховища.  

В інших випадках транспортні засоби комер-

ційного призначення вилученню не підлягають [1, 

с. 238-244]. 

Висновки дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 

чином, з метою визначення рiвня довiри митного 

органу до пiдприємств-резидентiв, до яких пiд час 

здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

митними органами можуть бути встановленi форми 

й обсяги митного контролю та митного оформлення, 

якi сприятимуть спрощенню та прискоренню 

митних процедур встановлено порядок визначення 

пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних 

засобiв яких може встановлюватися спрощений 

порядок застосування процедур митного контролю 

та митного оформлення. Запроваджуються спеціа-

льні спрощені митні процедури для добросовісних 

конкурентів. Українські підприємці, які тривалий 

час працюють на ринку, не мають заборгова-

ностей, не допускають суттєвих порушень зможуть 

отримати статус уповноваженого оператора еконо-

мічної діяльності. Серед очікуваних результатів 

реформування митної служби саме це є головною 

стратегічною метою діяльності митної служби 

України та метою максимального забезпечення 

національних інтересів та успішної інтеграції до 

ЄС, а також забезпечить безперебійне переміщення 

вантажів з належною швидкістю та якістю, скоро-

чення витрат часу на митний контроль та митне 

оформлення, удосконалення організації системи 

митного контролю та розробка методології його 

здійснення, має значно спростити справляння 

митних процедур, забезпечити їх прозорість і глас-

ність, гармонізацію митного законодавства України 

до міжнародних стандартів, а також посилити роль 

митних органів у забезпеченні захисту еконо-

мічних інтересів держави в процесі реалізації митної 

політики. 
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