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РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

У науковій публікації досліджується питання реалізації антикорупційної стратегії 
в процесі функціонування митних режимів в Україні в контексті впровадження в юри-
дичну практику Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2020–2024 роки.

Методологія цієї публікації ґрунтується на комплексному поєднанні філософських 
(законів діалектики та метафізики), загальнонаукових (прийомів логічного методу, 
системного та структурно-функціонального методів) та спеціально-юридичних методів 
дослідження (методології порівняльного правознавства, методу юридичного моделю-
вання тощо), принципів об’єктивності та історизму.

Зазначається, що у відповідності до чинного законодавства митний режим є комп-
лексом взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення 
товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, 
їх правовий статус, умови оподаткування і зумовлюють їх використання після митного 
оформлення.

До найбільш оптимальних та ефективних засобів запобігання та протидії корупції в 
процесі функціонування митних режимів в Україні віднесено максимальну автомати-
зацію та інформатизацію митних процедур у процесі митного оформлення товарів та 
здійснення митного контролю дотримання норм митного та податкового законодавства 
(за аналогією із системою електронного митного оформлення в США), а також встанов-
лення роботизованого обладнання для перевірки товарів, сканування всієї супровідної 
документації та проведення неупередженого аналізу відповідності кількості та якості 
товарів заявленим у декларації характеристикам, визначення митної вартості товарів 
штучним інтелектом з аналізом усіх інформаційних ресурсів.

Зазначається, що роль суб’єктів владних повноважень органів Державної митної 
служби України в процесі прийняття рішення щодо пропуску товарів та транспортних 
засобів через митний кордон повинна бути зведена до мінімуму. Використання техно-
логій штучного інтелекту дасть змогу мінімізувати корупційні ризики в роботі органів 
публічної адміністрації та неупереджено виявляти факти порушення митного законо-
давства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Перспективність подальшого дослідження такої тематики обґрунтовується необхід-
ністю удосконалення теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 
в Україні, приведенням їх у відповідність до міжнародних стандартів, а також норм і 
принципів права ЄС.

Ключові слова: митні режими, корупція, запобігання, стратегія, автоматизація, 
митний кордон, митна справа, митні процедури, митне оформлення, митний контроль, 
адміністративне право, публічна адміністрація, удосконалення.

Вступ. Запобігання корупції є одним 
з основних завдань органів публічної 
адміністрації на шляху формування Укра-
їни як соціальної правової держави з пер-
спективою набуття повноправного член-
ства в Європейському Союзі. Корупція за 

своєю сутністю є антиподом права, адже 
порушує його фундаментальний, систе-
моутворюючий принцип – принцип рів-
ності всіх перед законом та судом. Осо-
бливе значення запобігання корупції має 
у сфері здійснення митної справи, а саме 
в діяльності суб’єктів владних повно-
важень Державної митної служби Укра-
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їни. Корупція в митних органах завдає 
нищівного удару по національній еко-
номіці, призводить до ненадходження 
до бюджету митних платежів та інших 
податків, порушує інтереси національних 
виробників та несе загрозу життю і здо-
ров’ю громадян у разі переміщення через 
митний кордон недоброякісної продукції, 
предметів контрабанди тощо.

Результати соціологічних досліджень 
засвідчують, що частка громадян, які 
мають безпосередній досвід корупції, 
протягом останніх років суттєво змен-
шилася (якщо у 2013 році такий досвід 
мало близько 60%, то станом на початок 
2020 року – не більше 40% громадян). Спо-
стерігається також поступове покращення 
порівняльних показників рівня корупції 
в Україні. Згідно з даними міжнародної 
організації “Transparency International”, 
у період з 2013 по 2019 роки Індекс 
сприйняття корупції в Україні зріс із 25 
до 30 балів. Однак результати цих дослі-
джень свідчать, що досягнутий останніми 
роками прогрес не задовольняє суспіль-
ство, оскільки є надто повільним. Загаль-
ний рівень сприйняття корупції в Укра-
їні залишається високим (у 2019 році, 
набравши 30 балів зі 100 можливих, Укра-
їна за Індексом сприйняття корупції посіла 
126-е місце серед 180 країн). Корупція, як 
і раніше, залишається однією з найваж-
ливіших проблем (згідно з опитуванням, 
проведеним на початку 2020 року, важ-
ливість проблеми корупції залишається на 
одному рівні з питанням вирішення кризи 
на Донбасі). Низькі темпи реалізації анти-
корупційної політики в Україні суттєво 
сповільнюють її економічне зростання [1].

 За результатами соціологічного дослі-
дження Європейської Бізнес-Асоціації 
36,2% опитаних представників бізнесу 
стверджують, що не задоволені якістю 
митних послуг та професіоналізмом осіб, 
з якими вони взаємодіють на митниці. 
58,6% вважають, що корупція в митних 
органах залишається на тому ж рівні. Такі 
дані було отримано в ході визначення 
Митного індексу України з січня по сер-
пень 2018 року. Так, за підсумками дослі-
дження Митний індекс сягає позначки 
2,91. У  другому півріччі 2017 року він 
становив 3,05 бала, а в першому пів-
річчі – 2,9 бала [2].

У першому півріччі 2020 року Митний 
індекс  (експертне дослідження, яке прово-
дить Європейська Бізнес-Асоціація двічі на 
рік) становив 3,37 бала за 5-бальною шка-
лою. Отже, інтегральний показник індексу 
концептуально не змінився, хоча й проде-
монстрував незначне погіршення порів-
няно з попереднім періодом (3,39 бала). 
Результати опитування демонструють, що 
оцінка роботи митниці експертами Асоці-
ації залишається концептуально незмін-
ною протягом останнього року. Так, 56% 
вважають, що корупція в митних органах 
залишається на тому ж рівні (54% у попе-
редньому періоді), хоча 31% опитаних 
помітили зменшення проявів корупції [3].

Таким чином, незважаючи на проведені 
реформи, адміністративно-правові засади 
запобігання корупції в процесі функціону-
вання митних режимів в Україні потребують 
удосконалення у відповідності до Антико-
рупційної стратегії на 2020–2024 роки, що 
зумовлює як теоретичне, так і практичне 
значення цього дослідження.

Питання адміністративно-правового 
регулювання митних відносин в Україні 
досліджуються в роботах фахівців у сфері 
адміністративного права, серед яких – 
роботи О. Бандурки, В. Бевзенка, Н. Білак, 
М. Віхляєва, Н. Губерської, С. Гусарова, 
Р. Калюжного, Т. Коломоєць, В. Колпа-
кова, А. Комзюка, О. Кузьменко, В. Курила, 
Д. Лук’янця, Д. Лученка, П. Лютікова, 
М. Мельника, Р. Мельника, О. Миколенка, 
Я. Назарової, Н. Нижник, Д. Приймаченка, 
С. Стеценко, М. Тищенка, О. Чуприни, 
А. Школика та інших учених-адміністрати-
вістів. Із останніх досліджень слід відзначити 
дисертаційну роботу М. Мельника «Інститут 
митних режимів у митному праві України» 
[4], публікації І. Міщенко  «Новели інсти-
туту митного режиму в контексті реформу-
вання митного законодавства» [5], В. Хоми 
«Сучасний стан національного правового 
забезпечення митного режиму безмитної 
торгівлі та напрями його вдосконалення» [6] 
та О. Чуприни  «Класифікація митних режи-
мів у юридичній науці та законодавстві» [7].

Проте питання реалізації антикоруп-
ційної стратегії в процесі функціонування 
митних режимів в Україні ще не було 
предметом окремого дослідження, чим 
обґрунтовується актуальність підготовки 
цієї публікації.



2020 р., № 4

87

Методологія цього дослідження ґрунту-
ється на комплексному поєднанні філософ-
ських (законів діалектики та метафізики), 
загальнонаукових (прийомів логічного 
методу, системного та структурно-функ-
ціонального методів) та спеціально-юри-
дичних методів дослідження (методоло-
гії порівняльного правознавства, методів 
юридичної догматики та юридичного 
моделювання тощо), принципів об’єктив-
ності та історизму.

Постановка завдання. Метою науко-
вої публікації є дослідження питання реа-
лізації антикорупційної стратегії в процесі 
функціонування митних режимів в Укра-
їні в контексті впровадження в юридичну 
практику Засад державної антикорупцій-
ної політики (Антикорупційної стратегії) 
на 2020–2024 роки.

Результати дослідження. Корупція 
в Україні має свої глибокі історичні корені 
та зумовлена цілою низкою політичних, 
економічних та соціальних факторів. У спа-
док від радянського минулого та часів так 
званої «перебудови» громадянам України 
залишився високий рівень толерантності до 
проявів корупції. Надання або отримання 
неправомірної вигоди часто-густо сприй-
мається як природна та логічна «подяка» 
за надані адміністративні послуги або вирі-
шення юридично значимого питання. Але 
на практиці таке ставлення до корупції 
призводить до руйнації засад державності 
та фундаментальних правових принципів 
справедливості і рівності всіх перед зако-
ном і судом. Причиною високого рівня 
корупції в Україні, зокрема, і в сфері мит-
них відносин, є ключова роль суб’єктив-
ного фактора, коли від волі суб’єкта влад-
них повноважень залежить вирішення 
більшості питань. Дискреційні повнова-
ження представників публічної адміністра-
ції в особі посадових осіб Державної мит-
ної служби України дозволяють на власний 
розсуд тлумачити норми митного законо-
давства та вирішувати питання щодо про-
пуску товарів та транспортних засобів через 
митний кордон України. Відсутність інших 
об’єктивних засобів контролю кількості 
та якості товарів, які переміщуються через 
митний кордон, а також перевірки супро-
відної документації розкриває можливості 
щодо приховування суб’єктами владних 

повноважень порушень митного законо-
давства за певну неправомірну винагороду.

З метою визначення правових засад 
запобігання корупції Національним агент-
ством з питань запобігання корупції за 
результатами публічного обговорення 
розроблено Засади державної антикоруп-
ційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2020–2024 роки. Метою такої 
Антикорупційної стратегії названо досяг-
нення суттєвого прогресу у запобіганні 
та протидії корупції, а також забезпечення 
злагодженості та системності антикоруп-
ційної діяльності всіх органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

Попередня антикорупційна стратегія 
зосереджувалась на пріоритетах, пов’я-
заних зі створенням системи сучасних 
антикорупційних інструментів (правових 
інститутів), та розбудові системи антико-
рупційних органів, що мали забезпечити 
ефективну реалізацію цих інструментів. 
Водночас завдяки реалізації інших про-
грамних документів Урядом звужувалися 
можливості для корупції в окремих секто-
рах через проведення галузевих реформ.

Визначення пріоритетних сфер 
у запобіганні та протидії корупції на 2020–
2024 роки (розділ ІІІ) відбулося з огляду 
на підсумки стандартного опитування 
щодо рівня корупції в Україні, проведеного 
у 2020 році (яке включало опитування 
підприємців, експертів та населення зага-
лом), інших досліджень щодо стану, дина-
міки та поширеності корупції в Україні, а 
також за результатами аналізу ефектив-
ності реалізації антикорупційної політики. 
Так, згідно з даними стандартного опиту-
вання щодо рівня корупції, найбільш пріо-
ритетним напрямом боротьби з корупцією 
і для бізнесу (57% респондентів), і для 
населення України (52% респондентів) 
є очищення від корупції судової системи. 
Для населення України наступними за прі-
оритетністю (у порядку спадання) є охо-
рона здоров’я (38%), поліція і прокура-
тура (37%), державний сектор економіки 
(27%), податкова і митна сфери (25%), 
а також фінансування партій та передви-
борчих кампаній (21%). На думку пред-
ставників бізнесу, найбільш пріоритет-
ними напрямами у протидії корупції є: 
поліція і прокуратура (41%), податкова 
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і митна сфери (32%), фінансування партій 
та передвиборчих кампаній (25%), охо-
рона здоров’я (24%), оборона і безпека 
(23%). Схожими за змістом є оцінки бізнесу 
та експертів щодо найбільш корумпованих 
сфер на поточний момент. Ними є митниця, 
земельні відносини, містобудування, будів-
ництво великих інфраструктурних об’єктів, 
судочинство [1]. Таким чином, митниця 
названа однією з найбільш корумпованих 
сфер суспільних відносин, що актуалізує 
необхідність пошуку науково обґрунтова-
них засобів запобігання та протидії коруп-
ції у сфері митних відносин.

У відповідності до п. 3.3. Засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційної стратегії) на 2020–2024 роки 
першою проблемою реалізації антикоруп-
ційної стратегії у сфері податків та митниці 
є недостатня прозорість та ефективність 
роботи митних органів, надмірний обсяг 
дискреційних повноважень у працівни-
ків митниці. До очікуваних стратегічних 
результатів реалізації Антикорупційної 
стратегії віднесено таке: необґрунтова-
ний вплив суб’єктивних чинників під час 
митного оформлення мінімізовано завдяки 
автоматизації та цифровізації; під час роз-
робки та вжиття заходів із запобігання 
корупції у митних органах налагоджено 
ефективну співпрацю з громадськістю 
та бізнес-асоціаціями, а також регулярний 
моніторинг роботи митних органів шляхом 
проведення періодичних опитувань під-
приємців та працівників митних органів.

Другою проблемою в Антикорупцій-
ній стратегії названо непрозорість під-
ходів у класифікації товарів, визначенні 
їх митної вартості та призначенні пере-
вірок. Очікувані стратегічні результати: 
на офіційному вебсайті митного органу 
створена та функціонує відкрита знеосо-
блена онлайн-база даних усіх попередніх 
рішень митних органів про класифікацію 
товарів та визначення їх митної вартості; 
запроваджено режим спільного транзиту 
з країнами Європейського Союзу; запро-
ваджено спільний митний контроль із прі-
оритетними країнами; для визначення 
необхідності перевірок на всіх етапах 
митного контролю ефективно використо-
вується ризик-орієнтований підхід.

Третьою проблемою у сфері податків 
і митниці в Антикорупційній стратегії наз-

вано недосконалу процедуру адміністра-
тивного оскарження дій посадових осіб 
митних органів. До очікуваних стратегіч-
них результатів віднесено таке: запрова-
джено ефективний і прозорий механізм 
розгляду скарг на дії посадових осіб митних 
органів, а також моніторинг результатів 
їх розгляду; ефективно і прозоро працює 
механізм притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності працівників митних 
органів (включаючи звільнення з посади).

Четвертою проблемою в Антикорупцій-
ній стратегії названо втручання правоохо-
ронних органів у роботу митних органів 
та зловживання під час передачі орієнту-
вань про здійснення переогляду товарів. 
Очікувані стратегічні результати: мінімізо-
вано підстави для втручання поза межами 
кримінального провадження працівників 
правоохоронних органів у роботу митних 
органів та для їх перебування в зонах 
митного контролю [1].

З огляду на об’єктивні недоліки адмі-
ністрування митних режимів в Україні, 
доцільною видається правова регламента-
ція автоматизації та інформатизації митних 
процедур (процедури декларування, про-
цедури визначення митної вартості тощо) 
за допомогою технології штучного інте-
лекту, що виключить людський (часто-гу-
сто корупційний) фактор з процесу мит-
ного оформлення та контролю. Сучасні 
технології дозволяють встановити роботи-
зоване обладнання для перевірки товарів, 
сканування всієї супровідної документації 
та проведення неупередженого аналізу 
відповідності кількості та якості товарів 
заявленим у декларації характеристикам, 
а також визначення митної вартості това-
рів штучним інтелектом з аналізом усіх 
інформаційних ресурсів.

Яскравим прикладом успішного вико-
ристання автоматизованих систем мит-
ного оформлення та контролю є функціо-
нування митних режимів у США. Зокрема, 
у США створене якісне правове поле для 
електронного декларування товарів, 
тобто законодавчо вирішене питання про 
однакову відповідальність за деклару-
вання, в якому б вигляді його не органі-
зовували, в електронному чи паперовому 
(за паперовими носіями оформлюється 
1–2% товарів). Система митного оформ-
лення товарів у США будується на прин-
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ципах створення повного електронного 
опису товарів, тобто комп’ютеризації 
інформації про товар у процесі його тран-
спортування від пункту завантаження 
за кордоном до пункту розвантаження 
й випуску на території США. Однією 
з кращих технологічних розробок аме-
риканських спеціалістів є система BRASS 
(Border Release Screening and Selectivity), 
яка дозволяє проводити митне оформ-
лення й митний контроль імпортного 
відправлення протягом 5–10 секунд. Це 
одне з останніх досягнень американської 
митниці, яке винайшли спеціально для 
спрощення формальностей щодо вели-
кої кількості товарів. Основним досяг-
ненням технології з використанням сис-
теми BRASS є застосування спеціального 
штрих-коду та прийняття оперативного 
рішення в пункті пропуску місцевими під-
розділами митної служби США. Штрих-
код формується, як правило, митним бро-
кером і повторює основні характеристики 
відправлення [8, c. 64–68].

Таким чином, у США головним факто-
ром прискорення митного оформлення 
й митного контролю є повна комп’ютери-
зація та інформатизація всього митного 
процесу, а також накопичення й викори-
стання митної історії минулих років для 
ідентифікації товарів і учасників зовніш-
ньоекономічної діяльності, які створюють 
потенційну загрозу безпеці зовнішньоеко-
номічної діяльності. Вищеописаний пози-
тивний досвід США заслуговує на увагу 
та визначення можливостей його впро-
вадження в національне законодавство 
та юридичну практику.

Отже, до основних напрямів рефор-
мування української митниці відноситься 
автоматизація процедур митного оформ-
лення товарів та митного контролю, тобто 
максимальне виключення «людського фак-
тора» під час здійснення митних процедур 
(перевірки декларацій та товарів, здійс-
нення обліку, аналізу ризиків, визначення 
митної вартості товарів, відбору для пост- 
аудиту тощо), що має на меті значно змен-
шити корупційний складник у діяльності 
уповноважених посадових осіб митниць.

Як зазначають Ю. Коновалов та У. Рома-
нюк, натепер автоматизація процедур 
митного контролю та митного оформлення 
забезпечується за рахунок практичного 

застосування програмних продуктів: Єди-
ної автоматизованої інформаційної сис-
теми «Єдине вікно», АСМО «Інспектор», 
Системи аналізу та управління ризиками. 
Також запроваджуються у діяльність 
митниць прогресивні підходи до здійс-
нення аналізу та оцінки ризиків до при-
буття товарів у пункт пропуску на кордоні 
(Cargo Targeting System of World Customs 
Organization), розроблені Всесвітньою 
митною організацією. У Державній митній 
службі України створена Єдина автомати-
зована інформаційна система, яка об’єд-
нує у собі всі програмно-технічні склад-
ники, необхідні для автоматизації процесів 
митного оформлення та контролю. Діюча 
в її складі автоматизована система мит-
ного оформлення «Інспектор» (АСМО) 
охоплює всі процеси митного контролю 
як усередині країни, так і на митних кор-
донах. Одним з основних модулів АСМО 
«Інспектор» стала інтегрована в неї Авто-
матизована система аналізу й управління 
ризиками (АСАУР), яка дозволяє створю-
вати профілі ризику будь-якої складності 
з використанням таких інноваційних під-
ходів, як алгоритми нечіткої логіки і обліку 
позитивної і негативної історії попередніх 
митних оформлень. Система управління 
ризиками дає змогу разом з іншими пере-
вагами оптимізувати транспортно-митні 
технології та процедури забезпечення 
перевезення вантажів, що може полягати 
в обранні товарів і транспортних засобів 
із високим ступенем ризику для контр-
олю, у виборі найбільш доцільних форм 
митного контролю для підтвердження або 
спростування відомостей стосовно потен-
ційних ризиків [9, с. 195–196; 10].

У складі ЄАІС розроблено систему 
«Єдине вікно», яка впорядковує та спро-
щує комунікації перевізників та декларан-
тів з іншими контролюючими органами. 
Така система передбачає створення єди-
ної електронної бази даних, яка дозволяє 
різним службам контролю та митницям 
в автоматичному режимі обмінюватись 
інформацією про вантаж, який проходить 
через кордон України та про результати 
його державного контролю [9].

Система «Єдине вікно» функціонує 
на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
України № 364 від 25.05.2016 р. «Деякі 
питання реалізації принципу «єдиного 
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вікна» під час здійснення митного, сані-
тарно-епідеміологічного, ветеринарно-са-
нітарного, фітосанітарного, екологічного, 
радіологічного та інших видів державного 
контролю» (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 листопада 2017 р. 
№ 878), якою затверджено «Порядок 
інформаційного обміну між органами дохо-
дів і зборів, іншими державними органами 
та підприємствами за принципом «єди-
ного вікна» з використанням електронних 
засобів передачі інформації» [11].

Відповідно до ч. 3 ст. 246 Митного 
кодексу України митні формальності щодо 
товарів, транспортних засобів комерцій-
ного призначення, які декларуються шля-
хом подання митному органу електро-
нної митної декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа, заповне-
ної у звичайному порядку відповідно до 
ст. 258 Митного кодексу України [12], 
здійснюються автоматизованою системою 
митного оформлення (АСМО) в автома-
тичному режимі відповідно до розділу IV 
Порядку виконання митних формально-
стей при здійсненні митного оформлення 
товарів із застосуванням митної деклара-
ції на бланку єдиного адміністративного 
документа, затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 30 травня 
2012 р. № 631, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 10 серпня 2012 р. 
за № 1360/21672.

Попередній відбір митної декларації для 
здійснення митних формальностей АСМО 
в автоматичному режимі здійснюється 
після отримання митної декларації у складі 
електронного повідомлення, засвідченого 
кваліфікованим електронним підписом 
декларанта або уповноваженої ним особи 
у відповідності до рекомендацій [13].

У перспективі автоматизована система 
митного оформлення повинна включати не 
тільки перевірку декларацій за наявності 
пломб, але й передбачати технічну мож-
ливість контролю кількості, виду та якості 
товарів, які переміщуються через митний 
кордон України.

До позитивних змін в організації роботи 
Державної митної служби України, які 
покликані запобігати та протидіяти коруп-
ції, слід віднести запуск нового офіцій-
ного вебпорталу. Як зазначається на Уря-
довому порталі, всі сервіси, які надає 

Митниця, а також інформація про них 
містяться на офіційному вебпорталі Дер-
жавної митної служби України customs.
gov.ua. На вебпорталі є інтерактивна 
карта роботи пунктів пропуску. За допо-
могою фільтрів можна знайти місця мит-
ного оформлення в регіоні, який цікавить; 
переглядати пропускну здатність про-
пускних пунктів і навіть відслідковувати 
ситуацію на місці (приміром, із чергами) 
у режимі відеотрансляції (у разі наявності 
такої камери). За допомогою інтерактив-
ного модуля аналітики імпортно-експорт-
них операцій https://bi.customs.gov.ua/ 
дізнатися середню митну вартість імпорто-
ваного авто з різних країн. Досить просто 
на вебпорталі можна перевірити автомо-
біль за VIN-кодом та пересвідчитись, що 
він справді пройшов митне оформлення 
в Україні і завезений легально, зі спла-
тою всіх зборів. Крім того, на вебпорталі 
міститься вичерпна інформація, коли гро-
мадянам слід прямувати на зелений, а 
коли – на червоний коридори під час пере-
тину кордону; для бізнесу – які товари 
заборонені, а які мають обмеження (квоти) 
для переміщення. Для представників біз-
несу є корисним «Єдине вікно для між-
народної торгівлі», в особистому кабінеті 
якого вони можуть онлайн здійснити пере-
вірку митної декларації, отримати інфор-
мацію щодо класифікації товарів, рахунків 
для сплати митних платежів та ін. Працює 
на новому вебпорталі й онлайн-система 
скарг на роботу митниць, де можна пові-
домити про проблему і відстежувати статус 
обробки звернення [14].

Таким чином, важливим напрямом 
удосконалення правового регулювання 
та адміністрування митних режимів з метою 
запобігання корупції є також розвиток 
сервісних служб та можливостей офіцій-
ного вебпорталу Державної митної служби 
України, а саме: створення інтерактив-
ного сервісу щодо вибору митного режиму 
та поміщення в нього товарів з можливістю 
заповнення декларації онлайн та вико-
нання інших митних формальностей, спо-
стереження в режимі онлайн за переміщен-
ням товарів через митний кордон тощо.

Висновки. Проведене дослідження 
дає змогу сформулювати висновок про те, 
що найбільш ефективним та оптимальним 
засобом запобігання та протидії коруп-
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ції (в рамках реалізації Антикорупційної 
стратегії на 2020–2024 роки) в процесі 
функціонування митних режимів в Укра-
їні є максимальне виключення «людського 
фактора» під час здійснення митних про-
цедур (перевірки декларацій та товарів, 
здійснення обліку, аналізу ризиків, визна-
чення митної вартості товарів, відбору для 
пост-аудиту тощо) завдяки автоматизації 
та інформатизації митних процедур у про-
цесі митного оформлення товарів та здійс-
нення митного контролю дотримання норм 
митного та податкового законодавства 
(за аналогією із системою електронного 
митного оформлення в США).

За допомогою сучасних технологій 
доцільно розмістити роботизоване облад-
нання для перевірки товарів, сканування 
всієї супровідної документації та прове-
дення неупередженого аналізу відповід-
ності кількості та якості товарів заявленим 
у декларації характеристикам, а також 
визначення митної вартості товарів штуч-
ним інтелектом з аналізом усіх інформа-
ційних ресурсів.

Роль суб’єктів владних повноважень 
органів Державної митної служби Укра-
їни в процесі прийняття рішення щодо 
пропуску товарів через митний кордон 
повинна бути зведена до мінімуму. Вико-
ристання технологій штучного інтелекту 
дозволить мінімізувати корупційні ризики 
в роботі органів публічної адміністрації 
та неупереджено виявляти факти пору-
шення митного законодавства суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності.

Перспективність подальшого науко-
вого дослідження такої тематики зумов-
лена поступовим розвитком технологій, 
які розширюють можливості автоматизації 
та інформатизації процесів митного оформ-
лення та контролю, необхідністю удоско-
налення адміністративно-правових засад 
та технологій Автоматизованої системи 
митного оформлення (АСМО), Автоматизо-
ваної системи аналізу й управління ризи-
ками (АСАУР) та системи «Єдине вікно» 
у складі Єдиної автоматизованої інформа-
ційної системи Державної митної служби 
України. Практична реалізація Антикоруп-
ційної стратегії на 2020–2024 роки дасть 
змогу підвищити ефективність роботи 
національної митниці та сприятиме мінімі-
зації проявів корупції в діяльності суб’єк-

тів владних повноважень Державної мит-
ної служби України.
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Lemekha R. Implementation of the anti-corruption strategy in the process 
of practical functioning of customs regimes in Ukraine

The scientific publication is devoted to the implementation of the anti-corruption strategy 
in the process of practical functioning of customs regimes in Ukraine in the context of the 
implementation of the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anti-Corruption 
Strategy) for 2020–2024.

The methodology of this publication is based on a complex combination of philosophical 
(laws of dialectics and metaphysics), general scientific (methods of logical method, system 
and structural-functional methods) and special legal research methods (methodology of 
comparative law, method of legal modeling, etc.) and principles of objectivity and historicism. 

It is noted that in accordance with current legislation, the customs regime is a set of 
interrelated legal norms that in accordance with the stated purpose of moving goods across 
the customs border of Ukraine determine the customs procedure for these goods, their legal 
status, tax conditions and determine their use after customs clearance. 

Prevention of corruption is one of the main tasks of public administration bodies on 
the way to the formation of Ukraine as a social state governed by the rule of law with the 
prospect of full membership in the European Union.

The most optimal and effective means of preventing and combating corruption in the 
process of functioning of customs regimes in Ukraine need to include maximum automation 
and informatization of customs procedures in the process of customs clearance of goods 
and customs control of compliance with customs and tax legislation (by analogy with the 
electronic customs clearance system in the US), and installation of robotic inspection 
equipment goods, scanning of all accompanying documentation and impartial analysis 
of compliance of quantity and quality of goods with the declared characteristics of the 
declaration, determination of customs value of goods by artificial intelligence with analysis 
of all information resources.

It is noted that the role of the subjects of power of the State Customs Service of Ukraine 
in the decision-making process on the passage of goods and vehicles across the customs 
border should be minimized. The use of artificial intelligence technologies will minimize 
corruption risks in the work of public administration bodies and impartially detect violations 
of customs legislation by foreign economic entities.

The prospects for further research on this topic are justified by the need to improve the 
theoretical and methodological and legal framework of customs regimes in Ukraine, bringing 
them into line with international standards and norms and principles of EU law.

Key words: customs regimes, corruption, prevention, strategy, automation, customs 
border, customs procedures, customs clearance, customs control, administrative law, public 
administration, improvement.


