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Загальнодержавною програмою адаптації законо-
давства України до ЄС сфера митного права визначена 
однією з пріоритетних, що вимагає поступового приве-
дення національного митного законодавства у відповід-
ність до норм і стандартів Європейського Союзу. Митне 
законодавство ЄС знаходиться у стані постійного вдосконалення. 
Наразі відбувається процес переходу від модернізованого Митного 
кодексу Європейського Співтовариства до нового Митного кодексу 
Європейського Союзу (який набере чинності найближчим часом). 

Не менш важливим фактором для ефективного розвитку фіскаль-
ної політики України є автоматизація процедур митного оформлення 
товарів та забезпечення ефективного контролю у сфері митного 
оподаткування, що опирається на інноваційний та кадровий потен-
ціал. У кадровій роботі існує багато недоліків, які здебільшого вияв-
ляються в некваліфікованих способах 
керівництва цією сферою. Це негативно 
позначається не тільки на стані справ 
із кадрами, а й у цілому на результатах 
роботи, міжнародному престижі митної 
системи України. 

Мета статті полягає в обґрунту-
ванні впровадження курсу «Практичні 
основи професійної діяльності» в митно-
податкову сферу задля налагодження 
дієвого механізму взаємодії суб’єктів 
фіскальної політики та формування 
кваліфікованого кадрового потенціалу 
митно-податкової галузі. 

Перехід до проєвропейської моделі 
здійснення державної митної справи ви-
магає  автоматизації процедур митного 
оформлення товарів та забезпечення 
ефективного контролю у сфері мит-
ного оподаткування, що опирається 
на професійно здатний до інновацій 
кадровий потенціал. Результатом осво-
єння інновацій в розвиток митної справи 
має стати підвищення рівня інформа-

ційного та техніко-технологічного забезпечення діяль-
ності митниць Державної фіскальної служби України [1] 
(далі – ДФС). Рівень успішного формування кадрового 
забезпечення митних органів у структурі ДФС залежить 
від науково-теоретичних знань і практичних навиків 

та вмінь майбутніх митників-професіоналів. Запровадження Моделі 
митних компетенцій ЄС є механізмом, що може забезпечити основу 
дотримання високих стандартів професійних знань і навиків співро-
бітників митниці.

За основу для розробки Моделі взято добре відомі стандарти 
PICARD ВМО [2], які прийняті митними адміністраціями у всьому 
світі, в тому числі у країнах ЄС.

Мета реалізації Моделі – підвищення митних професійних стан-
дартів у Європейському Союзі. Крім того, це полегшить впровадження 

нових митних заходів та положень Мит-
ного кодексу ЄС на території всього Єв-
ропейського Союзу та на національному 
рівні в окремих країнах – членах ЄС. 

Така модель забезпечить гармо-
нізований підхід до розробки спільних 
стандартів навчання та професійної 
митної підготовки у державах-членах 
ЄС [3, с. 268].  Модель митних компе-
тенцій ЄС містить опис:

 � шкали цінностей на горизон-
тальному рівні організаційної структури 
митниці, що стосується кожної окремої 
особи – співробітника митниці;

 � рівнів професійної кваліфікації 
(спеціальної підготовки) – загальних 
знань, що використовуються для вста-
новлення кваліфікаційних вимог до від-
повідного профілю посади;

 � митних професійних компетен-
цій, які застосовуються в широкому про-
фесійному контексті і не лише митному, 
однак визнаються актуальними в галузі 
митної справи;
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Досліджено роль фахівців із питань митної спра-
ви у формуванні ефективної фіскальної політики та 
економічної безпеки України. Доведено необхідність 
підвищення професійних стандартів та навичок робо-
ти фахівців митно-податкової сфери на базі освоєн-
ня курсу «Практичні основи професійної діяльності». 
Проаналізовано результати впровадження пілотного 
проекту щодо вивчення слухачами курсу (студента-
ми) практичних основ професійної діяльності митника. 
Сформовано перспективи імплементації курсу «Практичні 
основи професійної діяльності» у вітчизняну фіскальну 
практику в контексті підвищення рівня професійної 
підготовки працівників митно-податкового профілю.

The article deals with the role of specialists on customs 
affairs in formation of effective fiscal policy and economic 
security of Ukraine. The necessity for strengthening profes-
sional standards and working skills of specialists on customs 
and tax affairs based on familiarization with the course 
“Practical basis for professional activities” was justified. 
Results of a pilot project on studying the course for train-
ees (students) of practical basis for professional activities 
of a customs officer are analysed. The perspectives on 
implementation of the course “Practical basis for profes-
sional activities” into domestic fiscal practice in the context 
of raising the level of professional training of specialists 
on customs and tax affairs are formed. 
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 �митних операційних компетенцій, важли-
вих на операційному та функціональному рівнях 
організації, ті знання та навики, які необхідні для 
виконання основних і додаткових функцій митниці;

 �митних управлінських компетенцій, необ-
хідних як для керівників оперативних підрозділів 
митниць, так і для керівників зі стратегічного 
планування. 

Огляд Моделі професійних компетентностей, 
відображеного на рис. 1, засвідчує що митник 
– це посадова особа з навичками фінансиста, 
економіста, юриста, психолога, лінгвіста, в деякій 
мірі науковця, яка має достатню фізичну підго-
товку. Професію митного спрямування можна 
отримати у вищих навчальних закладах, з якими 
ДФС укладено договори про підготовку фахівців 
для територіальних органів ДФС. До таких за-
кладів належить Тернопільський національний 
економічний університет, на базі якого можна 
здобути освіту за спеціальністю «Фінанси в сис-
темі митних органів».

Проте здобуття престижного фаху можна 
підсилити за рахунок розвитку практичних про-
фесійних навиків. Така функція на сьогодні харак-
теризується як одна з пріоритетних у діяльності 
Департаменту спеціалізованої підготовки та кіно-
логічного забезпечення ДФС України.

У 2015 році згадані структури розпочали 
втілення в реальність пілотного проекту щодо 
збагачення теоретичних та практичних навиків 
студентів, що здобувають фах митного спря-
мування.

Основна мета такого проекту полягає в озна-
йомленні студентів з практичними основами 
професійної діяльності митника, а головне – 
формуванні цілісної картини про кадровий резерв 
перспективних працівників органів ДФС України. 
Алгоритм реалізації проекту у 2014-2015 році охо-
плював різні рівні, що починалися з формування 
аудиторії слухачів (у звітному періоді за рахунок 
студентів на базі кафедри податків та фіскальної 
політики ТНЕУ), а далі після узгодження з Депар-
таментом персоналу ДФС України розпочиналося 
втілення курсу «Практичні основи професійної 
діяльності» на базі Департаменту спеціалізованої 
підготовки та кінологічного забезпечення (рис. 2).

Зазначений курс передбачає 72 години комп-
лексу тем, що охоплюють основи збагачення 
теоретико-практичних знань майбутніх праців-
ників фіскальної сфери діяльності (переважно 
митного напрямку):

 �міжнародні стандарти митного контролю;
 �митний контроль;
 �митне оформлення;
 �митні формальності;
 � основи кінологічного забезпечення;
 � боротьба з контрабандою та порушеннями 

митних правил;
 � основи податкового законодавства;
 � аналіз ризиків;
 � практика спілкування іноземною мовою;
 � застосування фізичної сили, спеціальних 

засобів та зброї посадовими особами ДФС;
 � технічні засоби митного контролю;
 � основи професійного спілкування;
 �митне та податкове консультування та ін.
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Рис. 2. Алгоритм реалізації курсу «Практичні основи професійної діяльності»
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За результатами проведення проекту 
у 2014-2015 роках було сформовано рейтинг 
слухачів та оцінено їхні професійні здібності. 
Зокрема, на етапі вхідного контролю середній 
показник володіння інформацією становив 65% 
(найвищий – 87%, найнижчий – 30%), проте 
ефективність курсу далася взнаки вже на вихід-
ному контролі, коли середній показник володіння 
інформацією збільшився на 9% і становив 74% 
(найвищий – 93%, найнижчий – 38%) (див. рис. 3).

Рис. 3 свідчить про те, що слухачі краще 
володіють знаннями англійської мови, ніж ко-
ристуванням комп’ютерної техніки (60% та 48% 
відповідно).

Для оцінювання комунікативних здібностей 
використовувалася інша шкала (рис. 4). Із 30 рес-
пондентів майже половина показала результат 
високого показника (14 слухачів), що є досить 
позитивною характеристикою групи в загально-
му вимірі.

Поряд із цим варто зазначити про перевір-
ку організаційних схильностей. Результати за-
значеного контролю засвідчили також хороші 
можливості слухачів, оскільки більшість із них 
продемонстрували високі показники (19 слухачів) 
(див. рис. 5).

У цілому втілення курсу «Практичні основи 
професійної діяльності» відмінно оцінили 23 учас-
ники, а добре – 7. Слухачі отримали бажані ре-
зультати від проведення такого проекту, а також 
вказали на найбільш актуальну на їхній погляд 
тематику курсу:

 � застосування фізичної сили, спеціаль-
них засобів та зброї посадовими особами ДФС 
України; 

 � порядок застосування митної декларації, 
заповненої у звичайному порядку, попередньої, 
тимчасової, періодичної та додаткової декларацій; 

 � основні положення Конвенції про тимчасове 
ввезення. Книжка (карнет) АТА [4];

 � спеціальні та технічні засоби митного контр-
олю, структура та застосування;

 � порядок здійснення митного контролю 
та пропуску через митний кордон України куль-
турних цінностей; 

 � знайомство з основними пакетами при-
кладних програм, якими користуються органи 
ДФС (ПІК Інспектор – 2006) [5];

 � практика професійного спілкування іно-
земною мовою;

 � УКТЗЕД.
Також в органах державного управління 

важливо розглядати тему корупції, оскільки 
таке явище породжує дисбаланси ефективного 
соціально-економічного розвитку України. З цією 
метою пілотний проект передбачав проведення 
анкетування учасників на тему «Ставлення до ко-
рупції». Серед 30 респондентів 93% опитаних 
вказали на негативне ставлення до корупційних 
дій, а 79% висловили думку про те, що з корупцією 
необхідно обов’язково боротися.

У загальному під корупцією розуміють про-
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економічного прибутку (ренти), пов’язаного 
з використанням владних повноважень, а голо-
вним стримуючим чинником є ризик викриття 
і покарання.

На думку слухачів курсу – майбутніх фахівців 
з питань митного та податкового оподаткуван-
ня, найбільше сприяє відмові від корупційного 
вчинку гідна заробітна плата митника, податківця 
чи держслужбовця (рис. 6).

З урахуванням потреби щонайшвидшого 
викорінення корупційних проявів протидія цьому 
явищу має здійснюватися за безпосередньої 
участі як бізнесу (через процедури громадського 
контролю), так і фіскальних органів, у тому числі 
шляхом створення системи оперативного реагу-
вання на випадки порушень митно-податкового 
законодавства.

Не менш важливим є питання кадрового очи-
щення лав фіскальних органів, які були залучені 
до корупційних схем. З науково-практичної точки зору можливим 
шляхом досягнення позитивного ефекту в цьому напрямку має бути:

 � залучення випускників вищих навчальних закладів з метою їх 
навчання та надання їм реальних перспектив кар’єрного зростання;

 � кадрові підвищення діючих співробітників, які не заплямували 
себе в корупційних оборудках;

 � створення ефективної системи кадрового резерву;
 � належна оплата праці співробітників митниць [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, оновлення митної системи є комплексним та вкрай 

складним завданням, реалізація якого неможлива без системних 
законодавчих перетворень. Упровадження запропонованих ініціатив 
стане відображенням найкращого європейського та світового досвіду 
в галузі митної справи й сприятиме значною мірою інтегруванню 
положень європейського права в національне законодавче поле.

Крім, того запровадження курсу «Практичні основи професійної 
діяльності» на постійній основі дозволить:

 � сформувати дієвий кадровий резерв ДФС;
 � знизити коефіцієнт плинності кадрів;
 � зменшити період адаптації новопризначених до територіальних 

органів працівників.
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