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Вирішуються питання реформування ризикоорієнтованої системи митного та 
податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації. Аналізується правове 
регулювання інформатизації та автоматизації фіскальних органів. Пропонуються певні 
заходи для підвищення ефективності застосування системи аналізу та управління 
ризиками при здійсненні митного і податкового контролю в умовах створення єдиної 
системи управління ризиками в органах ДФС України. 
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Решаются вопросы реформирования рискоориентированной системы таможенного и 
налогового контроля в части информатизации и автоматизации. Анализируется правовое 
регулирование информатизации и автоматизации фискальных органов. Предлагаются 
определенные меры для повышения эффективности применения системы анализа и 
управления рисками при осуществлении таможенного и налогового контроля в условиях 
создания единой системы управления рисками в органах ГФС Украины. 
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REFORM OF RISK-ORIENTED SYSTEM OF CUSTOMS AND TAX 

CONTROL IN THE PART OF INFORMATIZATION AND AUTOMATION 
 

The article addresses the issues of reforming the risk-oriented system of customs and tax 
control in the part of informatization and automation. It is analyzed the legal regulation of 
informatization and automation of fiscal bodies. Some measures are proposed to increase the 
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efficiency of application of the system of analysis and risk management in the implementation 
of customs and tax control in the context of creating a unified risk management system in the 
bodies of the state fiscal service of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Останніми роками багатьом країнам досягти позитивних результатів 

у оптимізації сплати податків, зборів, мита та інших обов’язкових платежів стало можливим із 
запровадженням і розбудовою ризикоорієнтованої системи адміністрування, мета якої полягає у 
забезпеченні найвищого можливого рівня виявлення порушень фіскального законодавства та 
запобігання їм у такий спосіб, який би підтримував довіру суспільства до системи сплати 
обов’язкових платежів. Такий підхід спрямований насамперед на забезпечення прозорості 
фіскальної діяльності та на мінімізацію впливу людського чинника на процес прийняття 
адміністративних рішень. Ризикоорієнтована система адміністрування податків та зборів має 
відповідати інтересам як держави у особі фіскальних органів, так і платників податків, зборів, мита 
та інших обов’язкових платежів. Лише за виконання цих умов фіскальна функція не спричинятиме 
несприйняття й активної протидії з боку суб’єктів підприємницької діяльності та інших платників. 

Сьогодні за наявності передумов для впровадження ризикоорієнтованої системи 
адміністрування податків і зборів в Україні є певні проблеми і складнощі, які спричиняють значну 
розбіжність між теорією ризиків і реальною практикою їхнього моніторингу. Тому є необхідність у 
реформуванні ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю, яке неможливе 
зокрема і без істотних змін у частині інформатизації та автоматизації. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Аналізу ризикоорієнтованої системи митного та податкового 

контролю в українській правовій науці було присвячено праці таких дослідників, як 
Ю. М. Акчуріна, В. Л. Андрущенко, А. І. Брендак, Я. Г. Бучковська, Л. В. Ващенко, О. М. Десятнюк, 
О. А. Долгий, І. В. Жадан, О. В. Жигаленко, Г. В. Коловоротна, Т. С. Кузмінська, Г. Ю. Кулик, 
Л. Г. Кургіна, В. П. Науменко, В. М. Покинтелиця, С. А. Попель, М. М. Степура, Т. В. Тучак, 
В. Г. Харченко, К. О. Шеруділо та інші вчені. Проте кардинальне реформування фіскального 
законодавства України призводить до того, що певною мірою їх роботи втратили свою новизну, 
тоді як законодавчі новели, практика їх застосування вимагають постійного комплексного 
наукового вивчення, а отже, аналіз реформування ризикоорієнтованої системи митного та 
податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації наразі набуває особливої 
актуальності. 

 
Метою статті є дослідження правових основ реформування ризикоорієнтованої системи 

митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації. 
 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Митного кодексу України [1] 

(МК України) органи доходів і зборів інформують зацікавлених осіб про митні правила у 
встановленому законом порядку, тому необхідною умовою ефективного функціонування органів 
доходів і зборів є організація автоматизованого інформаційного обміну як у межах самих органів 
доходів і зборів, так і з іншими міністерствами та відомствами України, а також з фізичними та 
юридичними особами. Ст. 71 Податкового кодексу України [2] (ПК України) передбачає 
запровадження інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів як 
комплексу заходів, що координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику, щодо збирання, опрацювання та 
використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій. 

Основу для вироблення сучасних концептуальних підходів до вирішення проблем 
ефективного запровадження програмно-інформаційних систем з метою прискорення та оптимізації 
ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю, розширення доступу громадян до 
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світових інформаційних ресурсів під час інформатизації становлять основні положення Конституції 
України, ряду міжнародних документів з розвитку інформаційного суспільства (Женевська, 
Окинавська хартії й ін.), закони України й інші нормативно-правові акти, що регламентують 
питання розвитку інформатизації й використання інформаційних технологій у митній сфері [3]. 

Відповідно до ст. 11 МК України інформація, що стосується державної митної справи, 
отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не 
може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, 
передаватися третім особам, зокрема іншим органам державної влади, крім випадків, визначених 
МК України та іншими законами України. Інформація щодо підприємств, громадян, а також 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний 
кордон України, що збирають, використовують та формують органи доходів і зборів, вноситься до 
інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для 
інформації з обмеженим доступом. За розголошення цієї інформації посадові особи органів доходів 
і зборів несуть відповідальність згідно із законом. 

Інформація щодо законодавства України з питань ризикоорієнтованої системи митного 
контролю надається у встановленому законом порядку. Так, відповідно до ст. 20 МК України 
органи доходів і зборів надають не тільки інформацію, яку запитувала зацікавлена особа, але й 
будь-яку іншу інформацію, яка стосується запиту, якщо її доведення до відома зацікавленої особи 
вважається органом доходів і зборів доцільним. 

Згідно з ч. 2 ст. 19 МК України для спрощення доступу зацікавлених осіб до інформації про 
митні правила органи доходів і зборів застосовують інформаційні технології. Так, 
Ю. В. Ульяновська, аналізуючи моделі та методи обробки даних в єдиній автоматизованій 
інформаційній системі митної служби, зазначає: “…Важливим напрямком розвитку інформаційних 
технологій є розробка систем, призначених для підтримки процесів прийняття рішення, зокрема 
дорадчих і експертних систем” [4]. 

Порядок застосування таких технологій у ризикоорієнтованій системі митного контролю 
визначено у ст.ст. 31–35 МК України. Так, згідно з нормами ст. 31 МК України, проведення 
передбачених цим Кодексом митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення здійснюється з використанням інформаційних технологій, 
зокрема основаних на інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
системах, і засобів їх забезпечення. 

Впровадження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
систем здійснюється відповідно до міжнародних стандартів та стандартів України. Так, основні 
стандарти України щодо телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем 
визначено у Законі України “Про телекомунікації” від 18 листопада 2003 року № 1280-ІV [5]. 
Відповідно до ст. 25 цього Закону метою стандартизації у сфері телекомунікацій є створення єдиної 
системи державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають 
вимоги до телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг, а 
також гармонізація цих вимог з вимогами міжнародних нормативних документів. Вимоги 
державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів щодо технічних засобів 
телекомунікацій є обов’язковими для всіх виробників і постачальників технічних засобів, науково-
дослідних, проектних та будівельних організацій, а також для операторів, провайдерів 
телекомунікацій. Вимоги до якості послуг є обов’язковими для операторів, провайдерів 
телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги на території України. 

Можливість використання для здійснення державної митної справи інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, а також 
порядок і умови їх застосування визначає Міністерство фінансів. Так, Наказом Міністерства 
фінансів України від 10 лютого 2016 року № 43 затверджено Положення про інформаційно-
телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної фіскальної служби України [6], спільним 
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби 
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, 
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Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, 
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 3 квітня 2008 року – Положення 
про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, 
транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон від 3 квітня 2008 року 
№ 284/287/214/150/64/175/266/75 [7]. 

Система відеоконтролю (СВК) – це сукупність технічних, програмних та логіко-
математичних засобів, зокрема механізмів семантичного/логічного виведення, та бази знань щодо 
відеоконтролю, яка ведеться і зберігається в пам’яті такої системи та призначена для реалізації 
основного завдання: підтримки діяльності людини в певних ситуаціях як у дорадчому режимі, так і 
в режимі автоматичного вжиття заходів відповідно до заздалегідь визначеного сценарію, який 
складається з інтегрованих систем, що необхідно встановити на контрольованій території, які 
забезпечать контроль з моніторингового центру ДФС за проходженням транспортними засобами 
митних формальностей у режимі “реального часу”. 

СВК створюють з урахуванням перспектив розвитку ДФС та базується на таких принципах, 
які відображають основні вимоги до функціонування СВК: функціонування СВК на законних 
підставах і відповідно до законодавства України; побудова високотехнологічної й ефективної СВК 
за централізовано встановленої координації і управління всіма її складовими та елементами. Така 
координація забезпечується наявністю єдиного центру управління; використання інформації СВК 
як для прийняття оперативних рішень, так і для тактичного планування на основі її аналізу; 
готовність СВК відображати та фіксувати в режимі “реального часу” порушення та поточні процеси 
одночасно на всіх контрольованих територіях; використання інтелектуальних компонентів СВК для 
протидії можливим порушенням. 

Відповідність національним стандартам інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення підтверджується відповідно до 
законодавства (ст. 32 МК України). 

Необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено 
МК України, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із 
застосуванням засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між 
органами доходів і зборів та іншими державними органами за допомогою електронних засобів 
передавання інформації визначає Кабінет Міністрів України. 

Сьогодні чинний Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими 
державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням 
електронних засобів передавання інформації затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-
епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та 
інших видів державного контролю” від 25 травня 2016 року № 364 [8]. 

Цей Порядок визначає організаційні засади інформаційного обміну між митними та іншими 
державними органами, які відповідно до законодавства видають документи, необхідні для 
здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів, або здійснюють 
контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері видачі таких документів, з використанням 
ресурсів спеціальної телекомунікаційної системи “е-Документ”. Взаємодія інформаційних систем 
користувачів і системи “е-Документ” забезпечується за допомогою абонентських пунктів – 
комплексу певних програмно-технічних засобів. Інформаційний обмін електронними дозволами 
здійснюють з використанням засобів системи “е-Документ” у режимі реального часу надсиланням 
електронного повідомлення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке 
взаємодіє з надійними засобами електронного цифрового підпису та може бути автономним або 
інтегрованим у внутрішню систему електронного документообігу як його складова. Електронне 
повідомлення (XML-документ, до якого вкладають електронний дозвіл та метадані) підписується 
електронним цифровим підписом відповідно до норм законів України “Про електронні документи 
та електронний документообіг” від 22 травня 2003 року № 851-ІV [9] та “Про електронний 
цифровий підпис” від 22 травня 2003 року № 852-ІV [10]. 
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Фіскальні органи використовують відомості, зазначені в електронному повідомленні, під час  
митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів шляхом їх автоматизованого 
порівняння з інформацією, що міститься в митних деклараціях. Користувачами системи “е-
Документ” визначається щонайменше по дві особи, які відповідають за здійснення інформаційного 
обміну електронними дозволами, та по два адміністратори, які забезпечують безперебійне 
функціонування системи “е-Документ”. Користувачі системи “е-Документ” обмінюються за 
допомогою електронної пошти інформацією про відповідальних осіб та адміністраторів. 

Порядок використання інших інформаційних ресурсів, що знаходяться у віданні органів 
доходів і зборів, визначається ПК України, МК України та відповідними законодавчими актами 
України. 

Інформаційне забезпечення ризикоорієнтованої системи податкового контролю здійснюється 
безпосередньо самою ДФС України відповідно до її адміністративних актів, наприклад, Наказу 
ДФС України “Про затвердження Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних 
розробок у Державній фіскальній службі України” від 30 грудня 2014 року № 410 [11]. 

Відповідно до Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними 
підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної 
інформації, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2014 року 
№ 1154 [12], розпорядниками публічної інформації є ДФС України, головні управління ДФС 
України в областях, місті Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС України – Центральний 
офіс з обслуговування великих платників, митниці ДФС України, спеціалізовані державні податкові 
інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), 
об’єднані державні податкові інспекції. Органи ДФС України не є розпорядниками інформації за 
запитами на отримання публічної інформації (далі – запити на інформацію) стосовно: інформації 
інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; 
інформації, яку можна отримати шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує 
створення в інший спосіб. 

Організацію та координацію роботи з надання публічної інформації щодо ризикоорієнтованої 
системи митного та податкового контролю, зокрема попереднє опрацювання, аналіз, 
систематизацію, консультації під час оформлення запитів на інформацію, а також контроль за 
виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДФС України вимог закону здійснює 
структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, що організовує 
доступ до публічної інформації (Суб’єкт координації). 

Інформація, яку використовує ДФС України у сфері ризикоорієнтованої системи податкового 
контролю, великого обсягу, розгалужена та різноманітна. Таку інформацію потрібно зосередити в 
спеціальних автоматизованих базах і банках даних, за допомогою яких її можна легко отримати. 

Зазначена інформація пов’язана із змістом і результатами фінансово-господарської діяльності 
платників податків, звітними даними, змістом взаємовідносин з іншими суб’єктами 
господарювання, даними, які характеризують наявність ліцензій та дозволів на здійснення тих чи 
інших видів підприємницької діяльності тощо. Сукупність визначеної вище інформації 
застосовують у механізмі контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків, проведення 
перевірок суб’єктів господарювання, при встановленні змісту податкових взаємовідносин між 
суб’єктами оподаткування при виявленні правопорушень у сфері оподаткування [13]. 

Так, з метою мінімізації витрат часу у 2014 було запущено Загальнодоступний інформаційно-
довідковий ресурс “ЗІР”. Він замінив колишній сервіс “Єдина база податкових знань”. 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс створено у рамках Електронного Уряду 
з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері побудови веб-ресурсу та 
розглядається як інтегрований ресурс в інформаційне середовище органів ДФС України, у якому 
уся направленість діяльності Державної фіскальної служби України, як внутрішня так і зовнішня, а 
також усі відповідні процеси інформаційно-довідкових ресурсів підтримуються та забезпечуються 
відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями. Робота “ЗІР” скерована на забезпечення 
суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією. Інформаційне наповнення 
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“ЗІР” здійснюється на підставі функціональних повноважень ДФС України, з урахуванням 
результатів всебічного аналізу інформації про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру 
(щорічно понад 1 млн. звернень) та з метою мінімізації витрат часу представників бізнесу на 
спілкування з державою. 

Наслідком роботи з податковими ризиками є також створення єдиної бази податкових 
порушень, яка узагальнює результати контролю, систематизує недоліки податкового законодавства 
і порушення податкових нормативно-правових актів суб’єктами господарювання у процесі 
господарської діяльності, схем ухилень від оподаткування, загальних критеріїв, що можуть 
вказувати на наявність таких порушень, які сьогодні відомі податківцям. 

У межах інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДФС України передбачено 
розроблення та впровадження системи “Податковий блок”. Впровадження нової системи 
“Податковий блок” у межах виконання Контракту надасть можливість удосконалити роботу органів 
ДФС України в таких частинах: автоматизації процесів та процедур; спрощення відбору платників 
податків для перевірок; індивідуалізації процесу складання програми проведення перевірок; 
стандартизації процесів перевірок, підвищення їх якості та скорочення термінів проведення 
перевірок; зведення до мінімуму випадків апеляцій та використання наявної інформації при 
апеляційних узгодженнях податкових зобов’язань та розгляді справ у судах; мінімізації часу на 
оформлення актів перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства; 
підвищення професійного рівня працівників органів ДФС України. 

Тому найближчим часом очікується істотне поліпшення організації роботи за рахунок 
автоматизації процесів контрольно-перевіркової роботи та ефективного розповсюдження його у 
всіх підрозділах органів ДФС України, застосування індивідуалізації складання програм 
проведення перевірок (єдиного підходу до проведення перевірок), а також створення системи 
контролю якості контрольно-перевіркової роботи [14]. 

 
Висновоки. У результаті удосконалення процесів автоматизації контрольно-перевіркової 

роботи з урахуванням ризикоорієнтованої системи адміністрування податків у межах реалізації 
Контракту з “Податкового блоку” стане можливим: визначення основних критеріїв (індикаторів) 
для віднесення платників податків до відповідної категорії уваги з боку органів ДФС України та 
формування Плана-графіка проведення перевірок;  цілеспрямована діяльність із запобігання 
виникненню податкової недоплати на основі аналізу причин виникнення окремих видів ризиків, їх 
зв’язків та взаємних впливів; визначення порогу значимості податкових ризиків з урахуванням 
співвідношення між сукупним ризиком та наявними ресурсами ДФС України; оптимальний 
розподіл наявних ресурсів між різними напрямками адміністрування податків з урахуванням 
пріоритетності окремих видів ризиків; визначення пріоритетних напрямків та конкретних 
протиризикових заходів з метою зменшення, нейтралізації або свідомого прийняття ризику за усіма 
напрямками діяльності – від внесення законодавчих ініціатив до поточних заходів на різних 
ділянках адміністрування податків; своєчасне застосування затверджених засобів щодо 
попередження можливості спрацювання ризику. 

Для підвищення ефективності застосування системи аналізу та управління ризиками при 
здійсненні митного та податкового контролю в умовах створення єдиної системи управління 
ризиками в системі ДФС України є доцільним: удосконалення роботи структурних підрозділів ДФС 
України в напрямі поліпшення аналітичної складової їх роботи і наповнення профілями ризиків; 
розроблення єдиних підходів щодо інтегрованого управління податковими та митними ризиками; 
розвиток інформаційно-технічного забезпечення – основний чинник, який визначає ступінь 
ефективності системи управління ризиками; подальша інтеграція наявних баз даних фіскальних 
органів та баз даних інших органів державної влади, міжнародних організацій; впровадження 
системи попереднього інформування як чинника підвищення ефективності функціонування 
системи управління ризиками; удосконалення системи електронного декларування. 

Отже, сьогодні немає практичного способу звести ризики фіскального контролю до нуля. 
Однак проведення їхнього постійного моніторингу дасть змогу на найбільш ранній стадії отримати 
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інформацію про можливі випадки порушення фіскального законодавства та відповідно реагувати на 
них, передбачати і випереджати. Реалізація розглянутих дій щодо реформування ризико-
орієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації 
забезпечить максимальне зменшення втрат від надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів. 
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