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продукції, умови гарантії (80%), якість сервісних послуг (67%). Рекламу і
стимулювання збуту та марку продукту важливими для забезпечення
конкурентоздатності на цьому ринку вважають 60% опитаних. Половина
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ПРОФІЛЮВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ
Світові інтеграційні процеси потребують постійного наукового
переосмислення та розробки ефективних шляхів удосконалення митної
політики, які враховуватимуть сучасні умови розвитку економічних систем та
орієнтуватимуться на підвищення рівня національної безпеки держави.
Ґрунтовний аналіз наукових джерел з проблем функціонування державних
органів управління та, власне, аналіз їх діяльності, свідчить про активне
впровадження досягнень ризикології в практиці їх господарювання. Наукові
досягнення ризикології як напряму наукових досліджень поширюються в усіх
сферах державного регулювання, зокрема, сформовано підходи до розуміння
категорій "бюджетний ризик", "валютний ризик", "воєнно-політичний ризик",
"ризик, пов’язаний з управлінням боргом", "митний ризик", "податковий ризик"
та ін.

22

Практика функціонування митних та податкових органів розвинутих
країн світу свідчить про використання ступеня ризику як головного
інструмента, що дозволяє перевіряючим органам відмовлятися від тотальних
перевірок та концентрувати свою увагу лише на недобросовісних платниках
податків та суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, Стратегічним
планом розвитку, затвердженим Всесвітньою митною організацією,
рекомендується уникати введення нових торговельних бар’єрів, які можуть
викликати додаткові затримки на кордоні. Тому, митним органам пропонується
використовувати систему управління ризиками, яка є основним елементом
сучасної системи митного контролю [1].
Аналіз досвіду розвинутих країн вказує на впровадження в практику
нових інструментів виявлення правопорушень в сфері митного законодавства, а
саме впровадження систем управління ризиками. Зауважимо, Всесвітня митна
організація визначає управління ризиками як систематичне застосування
процедур і методів управління, що забезпечують митні органи необхідною
інформацією для запровадження відповідних заходів щодо переміщення
вантажів з високим рівнем ризику. В основі будь-якої системи управління
ризиками покладено процес їх профілювання. В теорії ризиків, профіль ризику
- це залежність зміни економічного показника від зміни впливу чинника.
Слід зазначити, що під профілем ризику слід розуміти не лише певну
сукупність даних. Очевидно, що в разі виявлення потенційних ризиків в
результаті аналізу документів, відомостей та іншої інформації, наявної в
розпорядженні митних органів різних рівнів, митні органи законодавчо
затверджує профіль ризику, що є підставою для застосування певних форм
митного контролю у відношенні тих чи інших товарів або осіб. Далі профіль
ризику доводиться до відома посадових осіб, які здійснюють митне
оформлення та митний контроль, і є підставою застосування до суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності зазначених форм та обсягів митного
контролю.
Треба врахувати, що після формалізації, профілі ризику можуть
проходити процедуру актуалізації - зміну області ризику діючих профілів
ризиків, переліку заходів з мінімізації ризиків, а також продовження терміну дії
профілів ризиків. Всі профілі повинні постійно розглядатися та коригуватись
відповідно до нових загроз. Крім того, передумовою ефективності
використання профілів ризику є врахування заходів безпеки відносно того, хто
може змінювати профілі на обох рівнях. Іншим важливим елементом в побудові
системи є необхідність забезпечення моніторингу питань координованої
взаємодії між усіма трьома рівнями вибірковості, щоб не перевищувати
загальні цільові показники оглядів.
Зауважимо, що профілі ризику видаються з грифом "ДСК" (для
службового користування) і призначені винятково для внутрішнього
користування відповідно до [2]. Доступ до даної інформації учасників ЗЕД
неприпустимий, що виправдано правом держави застосовувати приховані
механізми забезпечення економічної безпеки. Значна частина профілів ризику,
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присвячена аспектам митної вартості переміщуваних товарів. Можна сказати,
що система управління ризиками в рамках профілів ризиків замінила існуючу
систему митного адміністрування, що використала встановлення контрольних
значень митної вартості за окремими категоріями товарів. Таким чином,
профілі ризику виконують такі функції:
• джерело інформації про діяльність конкретного учасника ЗЕД або
перевезення конкретних видів товарів;
• застосовуються у визначених областях ризику;
• застосовуються при оцінці ступеня ризиків в межах певної області
ризику шляхом використання індикаторів ризику;
• використовуються при складанні плану дій та визначенні типів
перевірок, що повинні бути проведені (наявна інформація може
використовуватися для гарантії оптимального розподілу ресурсів);
• застосовуються для визначення ефективності перевірок.
Одне з проблемних питань полягає у відокремленні профілів ризиків від
процесу профілювання ризиків. На відміну від профілю ризику, під яким
найчастіше розуміють певну сукупність інформації, профілювання - це певна
методика аналізу ризиків, яка полягає у виявленні за встановленими профілями
ризиків або відповідними ознаками суб’єктів, з боку яких існує висока
ймовірність протиправних дій (правопорушень), для проведення вибіркової
(поглибленої) перевірки осіб і транспортних засобів.
Найефективнішим джерелом інформації для формування профілів ризику
є стандартизовані звіти про порушення митних правил. Профілювання
допомагає класифікувати вантажі,
фізичні
особи за загальними
характеристиками, що пов’язані з можливістю порушення митного
законодавства в тому чи іншому напрямку. Однак їх кількість може бути
занадто великою для того, щоб здійснити більш глибокий контроль. В такій
ситуації використовується принцип вибірковості контролю, тобто визначаються
додаткові індикатори ризику, що дозволяють виявити товари з високим
ступенем ризику. Наприклад, профілювання імпорту комерційних вантажів
може проводитись за країною походження і способом перевезення, в той час як
додатковими індикаторами ризику можуть служити декларована вартість
товару або репутація імпортера.
Отже, профіль ризику - це певна інформація, що може бути побудована
різними
способами
(використовуватись
в
документарному
чи
автоматизованому вигляді) і повинна містити опис сфери ризику, його оцінку,
необхідні заходи з протидії ризику, терміни запровадження таких заходів, а
профілювання ризиків є основним інструментом системи управління митними
ризиками в системі забезпечення економічної безпеки держави з відповідними
індикаторами ризику. Під час розробки профілів ризику слід враховувати також
особливості митних органів (пропускну здатність тощо), визначити очікувані
результати й критерії оцінки ефективності вжитих заходів. Після розробки
профільні характеристики разом з іншою інформацією й оперативними даними
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повинні забезпечувати основу для виявлення потенційних переміщень
вантажів, транспортних засобів або фізичних осіб з високим рівнем ризику.
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ВПЛИВ ГЛОКАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК
РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Регіон є базовим елементом, підсистемою соціально-економічної системи
країни, ключовим рівнем економічного зростання і розвитку. Як система він
складається з великого числа компонентів, підсистем, елементів, взаємодіючих
між собою, що утворюють сукупність відносин (економічних, політичних,
соціальних, екологічних), кінцевою метою яких є найбільш ефективне
використання регіонального потенціалу для забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку та підвищення якості життя населення. Саме на
локалізованих територіях створюється значна частка доданої вартості країни і
регіональні умови багато в чому визначають конкурентоспроможність
вироблених товарів та наданих послуг.
Найважливішими ознаками регіону як соціально-економічної системи
виступають: цілісність; комплексність, яка досягається за допомогою
збалансованого і пропорційного розвитку продуктивних сил регіону; наявність
політико-адміністративних органів управління, що, у свою чергу,
безпосередньо пов’язано з територіально-адміністративним поділом України;
економічна самостійність регіону.
Основними ознаками самостійності регіону як економічної системи є:
1) наявність прямих і зворотних зв’язків з єдиною економічною системою
держави; 2) здійснення повних циклів відтворення трудових ресурсів, основних
і оборотних засобів, грошового обігу, відносин з приводу виробництва,
розподілу, обміну та споживання продукції; 3) взаємодія органів управління
підприємств та їх об’єднань з регіональними органами управління та місцевого
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