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АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано варіанти підвищення ефективності 

застосування технічних засобів митного контролю, що охоплю-
ють різні аспекти їх використання. Для досягнення мети запро-
поновано комплекс заходів фінансового, юридичного, органі-
заційного, технічного та інформаційного напрямів. 
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АННОТАЦИЯ
В статье предложены варианты повышения эффективно-

сти применения технических средств таможенного контроля, 
которые охватывают различные аспекты их использования. 
Для достижения цели предложен комплекс мер финансового, 
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The article suggests options for improving efficiency of 
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Постановка проблеми. Активність зовніш-
ньоекономічної діяльності суб’єктів господарю-

вання збільшує навантаження на працівників 
державних органів, які контролюють перемі-
щення товарів через митний кордон. Для забез-
печення результативного митного контролю у 
світовій практиці застосовуються різноманітні 
види технічних засобів, використання яких дає 
змогу запобігати незаконному переміщенню 
через митний кордон різноманітних товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи застосування різноманітних технічних 
засобів розглянуто у навчальних посібниках 
українських та зарубіжних авторів [1–4]. У них 
характеризуються вимоги для результативного 
застосування технічних засобів митного контр-
олю (ТЗМК), що можна розглядати як переду-
мову ефективності митного контролю. Однак 
праць, що присвячені ефективності застосу-
вання технічних засобів та враховують постійну 
зміну правового середовища, обмаль, а отже, це 
й визначає напрям дослідження. 

Огляд зазначених публікацій дає змогу кон-
статувати необхідність урахування особливос-
тей вітчизняного регулювання та практичного 
застосування ТЗМК для пошуку варіантів під-
вищення ефективності їх використання. 

Мета статті полягає у формуванні переліку 
заходів щодо підвищення ефективності застосу-
вання ТЗМК.
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Рис. 1. Декомпозиція цілі «підвищення ефективності застосування  
технічних засобів під час здійснення митного контролю»
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для структурування заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності застосування ТЗМК, 
пропонуємо скористатися методом побудови 
«дерева цілей», що дасть можливість чіткіше 
диференціювати заходи й охопити різні аспекти 
здійснення митного контролю.

Загальну ціль – підвищення ефективності 
застосування ТЗМК – пропонуємо декомпону-
вати на підцілі (рис. 1).

Підцілі виділено відповідно до передумов, 
які, на нашу думку, дають змогу ефективно 
використовувати ТЗМК. В окрему підціль, що 
дасть змогу досягти загальної цілі, необхідно 
віднести вдосконалення правового регулювання 
відносин із застосування ТЗМК. Фінансові 
передумови забезпечення ефективності застосу-
вання ТЗМК доцільно розглядати як оптиміза-
цію витрат на їх придбання та експлуатацію. 
Організаційні передумови охоплюють великий 
спектр завдань, які можна подати у вигляді 
підцілі «впорядкування управління ТЗМК». 

Інформаційний елемент забезпечення функ-
ціонування ТЗМК пропонуємо представити 
у вигляді підцілі: формування інформацій-
ної бази застосування ТЗМК. Своєю чергою, 
кадрові передумови для забезпечення ефектив-
ності застосування ТЗМК пропонуємо подати 
у вигляді максимальної реалізації трудового 
потенціалу працівників ДФС. Технічні переду-
мови забезпечення ефективності митного контр-
олю із застосуванням технічних засобів можна 
представити у вигляді підцілі «зростання рівня 
технічної оснащеності митниць ДФС». 

Підвищення ефективності застосування тех-
нічних засобів, що використовуються під час 
здійснення митного контролю, можливе за реа-
лізації відповідних заходів. Під заходом про-
понуємо розуміти певну організовану послідов-
ність дій, які спрямовані на усунення наявного 
недоліку або закріплення набутої переваги, що 
виявлена під час дослідження практики засто-
сування працівниками ДФС ТЗМК. Заходи, що 
передбачають вирішення одного типу завдань, 
доцільно об’єднати за напрямами. 

Відповідно до зазначеного, можна виділити 
такі блоки – функціональні напрями підви-
щення ефективності застосування технічних 
засобів під час здійснення митного контролю:

1) юридичний – комплекс дій, спрямованих 
на врегулювання правових аспектів застосу-
вання ТЗМК, що передбачають розробку відсут-
ніх та усунення дублювань або ж протиріч між 
нормативними актами, зокрема невідповідність 
окремих із них змінам у законодавстві в цілому 
т в Митному кодексі України;

2) фінансовий – комплекс дій, спрямованих 
на оптимальне використання ресурсів держави, 
що виділяються для фінансування витрат на 
придбання та експлуатацію ТЗМК, у тому числі 
через уточнення потреби у різних видах техніч-
них засобів, урахування доцільності витрат на 
експлуатацію технічних засобів;

3) організаційний – комплекс дій, спрямо-
ваних на усунення недоліків, пов’язаних із 
координацією дій між суб’єктами, що задіяні в 
управлінні ТЗМК та коригуванні усіх аспектів 
використання ТЗМК;

4) кадровий – комплекс дій, спрямованих на 
підвищення якості роботи працівників митниць 
ДФС із технічними засобами, зокрема через під-
вищення рівня їх підготовки;

5) технічний – комплекс заходів, спрямова-
них на максимальне використання технічних 
можливостей наявних ТЗМК, підбір найбільш 
ефективних технічних засобів для окремих 
структурних підрозділів, урахування особли-
востей застосування різних груп ТЗМК під час 
їх експлуатації, у тому числі ймовірності вияв-
лення правопорушень;

6) інформаційний – комплекс дій, спрямо-
ваних на формування єдиного інформаційного 
середовища застосування ТЗМК, а саме побудова 
інформаційної бази достатньої для прийняття 
рішень з управління технічними засобами; усу-
нення дублюючих документів, які завантажу-
ють працівників, але не приносять бажаних 
результатів, для забезпечення якісного управ-
ління, налагодження необхідних інформаційних 
зв’язків між різними відомствами та органами 
ДФС, зарубіжними партнерами та зв’язків між 
структурними підрозділами для формування 
єдиних реєстрів, а отже, інформаційних умов 
необхідних для застосування ТЗМК.

Усі запропоновані напрями тісно пов’язані 
між собою та спрямовані на вирішення комп-
лексних завдань, що на рис. 1 подані як під-
цілі. Заходи різних напрямів відрізняються за 
складністю, рівнем реалізації, строком вико-
нання. Заходи фінансового напряму є найменш 
релевантними від управлінських рішень ДФС, 
адже залежать від фінансових можливостей 
держави та пріоритетності фінансування потреб 
суспільства у певний проміжок часу. Відпо-
відно, для удосконалення фінансування потреб 
ДФС у ТЗМК може бути застосовано обґрунту-
вання витрат на придбання технічних засобів 
під час здійснення митного контролю з ураху-
ванням різних факторів; придбання більш уні-
версальних технічних засобів для зменшення 
витрат на придбання однакових технічних засо-
бів у межах ДФС із дотриманням вимог законо-
давства щодо державних закупівель.

Аналіз нормативного забезпечення вико-
ристання органами ДФС ТЗМК проілюстрував 
наявність недоліків у нормативно-правовому 
регламентуванні цієї діяльності, усунення яких 
дасть змогу підвищити ефективність їх вико-
ристання. Для досягнення цієї підцілі пропо-
нуємо реалізовувати заходи, наведені у табл. 1. 

Причиною невикористання технічних засо-
бів під час здійснення митного контролю часто 
виступає їх несправність, зокрема у тих випад-
ках, коли окремі зовнішньоекономічні опера-
ції підпадають під категорію «обов’язкова» за 
результатами аналізу ризиків.
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З огляду на це, покращення стану технічних 
засобів під час здійснення митного контролю 
може бути здійснене не лише за рахунок при-
дбання нового обладнання, а й завдяки дієвій 
системі профілактичних та ремонтних робіт.

У діючих нормативних актах, зокрема у 
Порядку використання, забезпечення та обліку 
технічних засобів митного контролю в мит-
ницях ДФС [6], не регулюються питання їх 
ремонту та не регламентовано функціонування 
системи проведення профілактичних робіт. 

Управління експлуатацією технічних засо-
бів, що використовуються під час здійснення 
митного контролю, об’єднує діяльність із пла-
нування, обліку, контролю їх застосування.

Важливим елементом управління технічними 
засобами, що використовуються під час здій-
снення митного контролю, які є у розпорядженні 
митниць ДФС, є впорядкування діяльності із 
здійснення профілактичних та ремонтних робіт 
для підвищення рівня їх працездатності. Цього 
можна досягти шляхом розробки сукупності 
взаємопов’язаних положень та норм, що визна-
чають організацію і виконання робіт із техніч-
ного обслуговування і ремонту обладнання. 

Налагодження роботи з технічного обслу-
говування та ремонту технічних засобів, що 
використовуються під час здійснення митного 
контролю, потрібно здійснити шляхом:

1) розробки Положення про проведення тех-
нічного обслуговування та проведення профі-
лактичних та ремонтних робіт на рівні ДФС; 

2) розробки Типових схем технічного обслу-
говування та проведення профілактичних і 
ремонтних робіт для різних видів технічних 
засобів (класів) відповідним департаментом;

3) прийняття положень у структурних підроз-
ділах із призначенням відповідальних осіб, визна-
ченням їх обов’язків та затвердженням графіків.

Підвищення ефективності ТЗМК може бути 
досягнуто шляхом реалізації заходів управ-
лінського напряму, у тому числі методичного 
характеру, які спрямовані на підвищення рівня 
керованості технічними засобами, що викорис-
товуються під час здійснення митного контр-
олю митницями ДФС:

– уточнення понятійного апарату, що вико-
ристовуються в нормативних актах, для виправ-
лення неточностей та протиріч, зокрема що 
стосується термінів «технічні засоби митного 
контролю», «технічні системи митного контр-
олю», «митна техніка»;

– виокремлення ознак класифікації та їх 
видів, закріплення групування технічних засо-
бів у відповідних методичних рекомендаціях, 
зокрема для використання групування у звіт-
ності, що подається митницями ДФС. Це дасть 
змогу оптимізувати та структурувати масив 
отримуваної інформації від митниць ДФС;

– оновлення методики розрахунку норм 
оснащення структурних підрозділів ДФС ТЗМК 
для врахування різноманітних факторів, що 
впливають на потребу в окремих групах. Так, 
має бути врахована і поточна ситуація на схід-
ному кордоні держави, і необхідність змін у 
місці розташування пунктів пропуску та мит-
них постів;

– розробка рекомендацій для розрахунку 
ефективності застосування технічних засобів, 
що використовуються під час здійснення мит-
ного контролю.

Ґрунтуючись на можливостях сучасних 
інформаційних систем, у тому числі впровадже-
них у діяльність ДФС, необхідно здійснити такі 
заходи:

– сформувати масиви даних, необхідних для 
управління технічними засобами, що викорис-
товуються, з урахуванням рекомендацій щодо 
оцінювання ефективності їх використання;

– розробити шаблони електронної звітності 
для структурних підрозділів (митниць) ДФС із 
метою універсалізації інформації і мінімізації 
впливу суб’єктивного фактору під час їх запо-
внення;

– передбачити можливості консолідації 
інформації щодо технічних засобів із суміжних 
сфер діяльності органів ДФС.

Висновки. Заходи, спрямовані на підви-
щення ефективності застосування технічних 
засобів, що використовуються під час здій-
снення митного контролю, доповнюють одне 
одного. Водночас потрібно врахувати, що окремі 

Таблиця 1 
Заходи правового напряму

Недолік, який потрібно усунути Форма втілення (реалізації)
Невідповідність норм забезпечення структурних 
підрозділів ДФС технічними засобами, що викорис-
товуються під час здійснення митного контролю, 
сучасній структурі та функціям підрозділів ДФС

Оновлення Типових норм оснащення підрозді-
лів митних органів технічними засобами митного 
контролю [5]

Відсутність порядку навчання працівників роботі із 
технічними засобами, що використовується під час 
здійснення митного контролю

Розробка Порядку підготовки та допуску працівни-
ків до роботи з технічними засобами, що використо-
вуються під час здійснення митного контролю

Відсутність нормативно-правового акту, що регулює 
проведення профілактичних та ремонтних робіт 
технічних засобів, що використовуються під час 
здійснення митного контролю

Розробка Положення про систему профілактичних 
та ремонтних робіт технічних засобів, що викорис-
товуються під час здійснення митного контролю

Відсутність вимог до форми та порядку заповнення 
електронного Журналу обліку використання техніч-
них засобів під час здійснення митного контролю

Доповнення Порядку використання, забезпечення 
та обліку технічних засобів митного контролю в 
митницях ДФС [6]
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з них можуть реалізовуватися паралельно, а 
деякі – тільки після здійснення інших. Так, 
заходи методичного напряму є підґрунтям для 
формування інших напрямів, наприклад інфор-
маційного. Однак перед розробкою методичних 
рекомендацій необхідно створити нормативну 
основу та зробити необхідні доповнення відпо-
відно до зазначених пріоритетів. Так, потрібно 
зауважити необхідність розробки алгоритму 
оцінювання ефективності застосування техніч-
них засобів, що використовуються під час здій-
снення митного контролю. 
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