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Однією із визначальних особливостей 

сьогодення є масштабне застосування сучасних 

електронних технологій в усіх сферах 

суспільного життя. У загальноекономічних 

процесах це дозволило значно спростити 

документообіг, вдосконалити процеси вироб-

ництва та оптимізувати методи прийняття 

рішень. Сьогодні держава приділяє значну 

увагу до формування новітнього інформацій-

ного суспільства, розширення сфери інформа-

ційно-комунікаційних технологій. 

Дослідженню поняття, характеристики 

електронного декларування та стану 

впровадження його і роботи в Україні 

присвячені роботи таких провідних фахівців, 

як: І. О. Бондаренко, Є. В. Додін, П. В. Пашко, 

Д. В. Приймаченко, О.П. Федотов та інші. 

Основним нормативно правовим документом 

у цій сфері є Закон України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [1], а 

спеціальними є Постанова Кабінету Міністрів 

України «Питання, пов’язані із застосуванням 

митних декларацій» [2]. Під час митного оформ-

лення також діє Закон України «Про електрон-

ний цифровий підпис». Документ, підписаний з 

допомогою електронного цифрового підпису, 

повністю прирівнюється до документа, підписа-

ного власноручно уповноважених особою. Тому, 

електронна митна декларація, за своєю юридич-

ною силою, повністю ідентична митній деклара-

ції, оформленій в «паперовому» вигляді [3]. 

Беручи до уваги досвід розвинених країн, 

варто зауважити, що подача електронної 

декларації має численні переваги. 

Впровадження будь-чого нового передбачає 

відмову від звичного, усталеного процесу і 

охоплює величезну кількість користувачів 

(декларантів, митних брокерів). Запровадження 

автоматизованої подачі звітності до митних 

органів не є винятком. Саме тому необхідно 

чітко виділити переваги та недоліки 

електронної системи подачі документів. 

До переваг подання митної декларації в 

електронній формі слід віднести: 

- економію часу та коштів на придбання 

бланків документів; 

- цілодобова можливість подання декларацій; 

- оперативність обробки інформації та 

оновлення форматів подання документів; 

- автоматична перевірки документів на 

наявність помилок та описок. 

- можливість виправлення помилок та 

відправлення нового файлу (автоматичне 

скасування старого); 

- не вимагає присутності декларанта при 

подачі декларації; 

- дозволяє контролювати процес 

оформлення на всіх етапах, а також 

обмінюватися інформацією з митними 

органами, не виходячи з офісу; 

- відсутність потреби дублювання на 

паперових носіях; 

- підтвердження доставки документів [4]; 

Паралельно з очевидними перевагами варто 

зазначити і недоліки такої форми подачі 

документів, а саме: 

- необхідність доступу до мережі Інтернет; 

- програмне забезпечення виявляє не усі 

помилки; 

- невисокий рівень програмного 

забезпечення призводить до непередбачуваних 

фактів неприйняття документів, наслідком 

яких стає застосування санкцій; 

- необхідність зберігання архіву 

електронної документації; 

- відсутність паперового примірника зі 

штампами; 
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- необхідність платного придбання 

програмного забезпечення. 

Необхідно зазначити і про необхідність 

підвищення фахового рівня спеціалістів з 

електронної документації та потреба додаткових 

фінансових вкладень у процес автоматизації 

електронного декларування. Також в законодавстві 

виникає колізія яка призводить до того, що виникає 

потреба в поданні паперової та електронної митної 

декларації, що призводить до подвійного ведення 

документації. Як наслідок виникають проблеми у 

правильності подання цих документів. 

Для подання електронних документів 

декларант чи митний брокер повинен 

дотримуватись ряду необхідних процедур 

(отримати програмне забезпечення, електронні 

ключі, укласти необхідний договір). 

Метою запроваджена система електронного 

декларування як інструменту, який підвищує 

ефективність і керованість нашої держави, є 

усунення корупційних ризиків у роботі 

працівників правоохоронних органів. 

Система електронного декларування 

позитивно вплине на авторитет та роботу 

правоохоронних органів. Таким чином 

українське суспільство отримає дієвий 

контроль за правоохоронцями, що 

закономірно, усуне їхню безвідповідальність та 

ефективно позначається на стані забезпечення 

фінансової безпеки нашої держави. 

Отже, подання електронної документації – 

це пріоритетний напрям у розвитку 

партнерських стосунків між центральними 

органами виконавчої влади та суб’єктами 

господарювання. Таким чином, з метою 

вдосконалення взаємовідносин між митницею 

та декларантами (митими брокерами) 

створюються максимальні можливості для 

подання електронної документації. 
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