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лізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму чи фінансу-
вання розповсюдження зброї масового знищення. 
У кінцевому рахунку перспектива виявлення, засу-
дження та покарання змушує відмовитись потен-
ційних злочинців від скоєння злочинів, визначених 
Кримінальним кодексом України.

Висновки. Задекларовані параметри системи 
фінансового моніторингу в цілому визначають усі 
ключові елементи фінансової безпеки. Результати 
проведеного дослідження свідчать про значне коло 
суб’єктів, які задіяні у формуванні інформаційних 
потоків, для забезпечення сталого функціонування 
системи фінансового моніторингу. Чинним зако-
нодавством у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення на достат-
ньому рівні врегульовано питання функціонування 
системи фінансового моніторингу та суб’єктів фінан-
сового моніторингу.

Ієрархія суб’єктів фінансового моніторингу має 
чітку та логічну структуру, яка на принципах опера-
тивності, надійності та захищеності дає змогу здій-
снювати обмін інформацією з питань фінансового 
моніторингу. 

Водночас варто звернути увагу на те, що Спеці-
ально уповноважений орган більше інформації про 

фінансові операції отримує за ознаками обов’язкового 
моніторингу, що може свідчити про недостатню увагу 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо 
проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Таким чином, постає перспективне питання дослі-
дження механізму формування інформації про фінан-
сові операції відповідно до ознак обов’язкового та 
внутрішнього фінансового моніторингу та її подаль-
шого аналізу в рамках ризикоорієнтовного підходу.
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Постановка проблеми. Зовнішня торгівля висту-
пає важливою сферою національної економіки Укра-
їни, залежність від якої з кожним роком зростає та 
визначає необхідність формування стратегій безпеки 
світової торгівлі для усунення перешкод в її розви-
тку. Важливим чинником, що впливає на безпеку 
переміщення товарів через митний кордон держави, 
є здійснення надійного митного контролю, що забез-

печують органи ДФС України. Їх основна функція – 
побудова системи контролю, яка дає змогу усунути 
протиправні дії як із боку суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності, так і з позиції організації діяль-
ності митниць. При цьому втручання митних органів 
у процесі здійснення митного контролю у зовнішньо-
торговельні операції повинне бути зведено до міні-
муму. Це головна умова в усуненні перешкод на 
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шляху міжнародного обміну товарів.
Однак, нові виклики та загрози у зовнішньое-

кономічній сфері, такі як терористичні акти, між-
народна організована злочинність та ін., вимагають 
посилення заходів і методів митного контролю для 
виявлення ризикових поставок товарів, що призво-
дить до непорозумінь між суб’єктами ЗЕД і органами 
ДФС України. Усунення наявних протиріч вимагає 
пошуку нових митних технологій, які можуть бути 
реалізовані через державно-приватне партнерство, 
визначаючи баланс інтересів між державою та біз-
несом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічною наукою визначено різні підходи до дослі-
дження сутності митного контролю як важливої 
складової частини державного контролю. Вагомий 
внесок у створення наукового підґрунтя здійснення 
митного контролю у контексті реалізації економіч-
них і фіскальних інтересів держави зробили такі 
науковці: І. Бережнюк, М. Білуха, Ю. Гупанова, 
А. Єршов, А. Крисоватий, В. Мартинюк, Т. Мики-
тенко, П. Пашко. Проте дослідження науковців роз-
кривають загальні питання організації та визначають 
проблемні аспекти у здійсненні митного контролю в 
умовах спрощення митних процедур. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Митний контроль у багатьох науко-
вих публікаціях розглядають фрагментарно, як еле-
мент забезпечення економічної безпеки, важливий 
чинник реалізації фінансової політики держави, вид 
державного контролю, залишаючи поза увагою роз-
гляд сутності та економічного змісту даної категорії. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності та зна-
чення митного контролю як сукупності заходів, 
направлених на усунення фіскальних ризиків під час 
переміщення суб’єктами ЗЕД товарів через митний 
кордон України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливою системою економічних і правових заходів 
забезпечення економічної безпеки та національних 
інтересів України виступає система митного контр-
олю, яка відіграє важливу роль у формуванні мит-
ної системи країни. Митна система, як і податкова, 
є своєрідним дзеркалом, що відображає процес ста-
новлення кожної держави, суперечливі і специфічні 
умови формування її фінансової сфери, рівень розви-
тку національної економіки, зовнішньої і внутріш-
ньої політики [1, с. 32].

Митний контроль займає важливе місце у загаль-
ній ієрархії митної системи, яка, своєю чергою, пред-
ставляє сукупність тарифних і нетарифних інстру-
ментів, принципів, форм і методів їх встановлення, 
зміни чи відміни, механізм, який забезпечує своє-
часну та повну сплату митних платежів, відповідаль-
ність за порушення митного законодавства, а також 
державні органи, на які покладено обов’язки реалізо-
вувати політику у сфері державної митної справи [2, 
с. 145]. Митному контролю як високоефективному 
і всеохоплюючому інструменту забезпечення націо-
нальних інтересів держави відведено важливе місце.

Попри важливе значення митного контролю у 
реалізації політики у сфері державної митної справи 
у наукових дослідженнях відсутня єдність у визна-
ченні даної економічної категорії. Одні автори схи-
ляються до розуміння митного контролю як системи 
законодавчо встановлених заходів, здійснюваних 
митними органами для забезпечення дотримання 
вимог митного та податкового законодавства, охо-
рони державної і суспільної безпеки, економічних 
інтересів, а також виявлення і попередження проти-

правних дій фізичних і юридичних осіб [3, с. 136]. 
Інші автори обґрунтовують митний контроль як засіб 
реалізації державної митної справи, що представляє 
собою сукупність заходів для забезпечення учасни-
ками митних відносин вимог митного законодав-
ства [4, с. 14]. М. Білуха і Т. Микитенко визначають 
митний контроль як функцію управління митними 
операціями підприємств, що здійснюють зовнішньо-
економічну діяльність із метою забезпечення дотри-
мання вимог нормативно-правових актів із питань 
державної митної справи та міжнародних договорів 
України [5, с. 182]. Серед багатоваріантності підхо-
дів до визначення сутності митного контролю можна 
виділити одну спільну рису: це система або сукуп-
ність заходів, дія яких направлена на запобігання 
переміщенню товарів через митний кордон із пору-
шенням вимог митного законодавства.

Виходячи із цього, для конкретизації поняття 
«митний контроль» слід виокремити ознаки його 
здійснення. До таких ознак можна віднести основні 
і доповнюючі: 1) основні: митний контроль є діяль-
ністю митних органів, яка виражається через форми 
системи контрольно-перевірочних заходів; 2) допо-
внюючи: мета контролю над діяльністю суб’єктів 
ЗЕД – виявлення і попередження порушень суспіль-
ної моралі та вимог митного законодавства; об’єкт 
контролю – предмети та дії суб’єктів митних відно-
син, їх відповідність вимогам законодавства з питань 
регулювання ЗЕД.

Митний контроль як важливий функціональний 
складник митної системи реалізується органами 
ДФС України на етапі переміщення товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України, здійснення митних проце-
дур щодо об’єктів контролю у процесі їх випуску у 
вільний обіг на митну територію країни і реаліза-
ція контрольно-перевірочних заходів після випуску 
товарів у вільний обіг. Під митний контроль підпада-
ють усі товари, які переміщуються через кордон для 
забезпечення не тільки економічних інтересів і без-
пеки держави, але й захисту споживачів від контр-
афактної продукції та унеможливлення здійснення 
митного комерційного шахрайства.

Митний контроль утворює цілісну систему захо-
дів, невід’ємною складовою частиною якої виступає 
система управління ризиками. Введення у митну 
практику ризикорієнтованого митного контролю дало 
змогу сформувати систему контролю, яка базується 
на позитивному досвіді діяльності митних адміні-
страцій зарубіжних країн. Елементи митного контр-
олю та основні його складники показано на рис. 1.

В окрему підсистему виділено митний контр-
оль над переміщенням товарів і транспортних засо-
бів через митний кордон громадянами, сутність 
якої ґрунтується на певних спрощеннях і звіль-
неннях залежно від статусу особи, яка їх перемі-
щує, напряму транспортування, обрання відповідної 
канальної системи проходу (проїзду транспортними 
засобами особистого користування) через митний 
кордон України. Стягнення митних платежів також 
можна розглядати як складову частину системи мит-
ного контролю. Однак включаючи у систему одні 
елементи або виключаючи з неї окремі складники, 
сутність митного контролю не змінюватиметься, 
змінюватимуться лише механізми його здійснення, 
вимоги до якості, ефективності та надійності.

В умовах постійного вдосконалення діяльності 
органів, які забезпечують контроль над товарами, що 
переміщуються через митний кордон держави, вису-
ваються нові вимоги – реалізація митного контролю 
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у площині обслуговування суб’єктів ЗЕД і надання 
їм послуг, що зумовило трактування митного контр-
олю як митної послуги. У даному контексті митний 
контроль визначають як відносини, у результаті 
яких суб’єкту ЗЕД надаються послуги економічного 
характеру. Тобто під митною послугою розуміється 
діяльність митних органів, що втілюється у «митний 
продукт», роботу або підконтрольний об’єкт, і опо-
середкована через процес підготовки товару, що під-
лягає контролю, для переміщення через митний кор-
дон [6, с. 68]. У даному контексті автори розуміють 
новітню філософію митного контролю як контроль у 
вигляді сервісу, що реалізується за допомогою спе-
ціальних інструментів для підвищення корисності 
сфери ЗЕД для держави. Це дає змогу визначати 
митний контроль на всіх етапах його здійснення як 
контроль у вигляді сервісу за допомогою сучасних 
контрольних і аналітичних процедур.

Якщо виходити з того, що основний продукт 
діяльності митниць – державна послуга з випуску 
товару (дія, яка дає зацікавленим особам змогу вико-
ристовувати товари відповідно до умов заявленої про-
цедури), то одиницею вимірювання наданої послуги 
може бути кількість оформлених документів (декла-
рацій), а характеристиками основної послуги є час 
надання послуги, вартість послуги, витрати на спо-
живання послуги. Такий підхід у здійсненні митного 
контролю зумовлений участю України у світових 
організаціях, які диктують вимоги спрощення і при-
скорення переміщення товарів через митний кордон, 
а також забезпечення безпеки міжнародної торгівлі.

Основним результатом надання державної послуги 
є митне оформлення переміщуваних через митний кор-
дон товарів на платній основі. Головною формою вира-
ження державної послуги з випуску товарів у вільний 
обіг на митну територію України виступає процедура 
декларування товарів у заявлений митний режим.

Розвиток митних адміністрацій, поява нових 
принципів і функцій реалізації митного контролю 
дали змогу сформулювати як в економічній, так і 
юридичній літературі поняття «сервісна митниця», 
що цілком відповідає тим завданням, які постав-
лені перед державою у напрямі гармонізації та спро-
щення митних процедур. Діяльність сервісних мит-
ниць орієнтована на надання суб’єктам ЗЕД послуг 
як на платній основі (оформлення товарів у задекла-

рований митний режим, за знаходження товарів під 
митним контролем на складах митниць), так і інших 
послуг (інформування, консультування), що нада-
ються на безкоштовній основі. Послузі як результату 
діяльності органів ДФС України притаманний дуа-
лізм: з одного боку, митниці виконують покладені 
на них функції (здійснення митного контролю), з 
іншого – надають послугу суб’єкту ЗЕД [7, с. 96] в 
обмін на інформацію про переміщувані через митний 
кордон товари. Таке узагальнення дає змогу дійти 
висновку, що митне оформлення не тільки відо-
бражає процес виконання митних формальностей, 
передбачених митним законодавством для випуску 
товарів, але й виступає примусовою державною (мит-
ною) послугою. 

Вагоме роль у забезпеченні фінансового та регу-
лятивного потенціалу економічних інструментів 
захисту національних товаровиробників і процесу 
залучення економіки країни до світового економіч-
ного простору відіграють функціональні складники 
митної системи – митний контроль та митне оформ-
лення товарів. Ці два поняття є нероздільними і вико-
ристовуються в митному законодавстві практично 
всіх країн світу. Митне оформлення товарів немож-
ливе без проведення заходів митного контролю, дію 
яких направлено на виявлення ознак, що вказують 
на склад митних правопорушень адміністративного 
та фінансового характеру, а форми митного контр-
олю дають змогу виявляти, попереджувати та усу-
вати порушення, забезпечуючи інтереси держави та 
національних товаровиробників. 

Головною функцією митного оформлення є закрі-
плення дій юридичного характеру, які було вчинено 
щодо переміщуваних товарів і транспортних засобів 
через митний кордон. Митне оформлення виступає 
необхідною умовою для включення у внутрішній 
товарообіг товарів, що переміщуються через митний 
кордон, у зв’язку з наданням особливого статусу та 
застосування заходів тарифного і нетарифного регу-
лювання.

Поняття «митне оформлення» скоріше юридична 
ніж економічна категорія, оскільки відображає про-
цедуру поміщення товарів і транспортних засобів 
під обраний митний режим і завершення його дії. 
Характерною ознакою митного оформлення висту-
пає діяльність органів ДФС, виражена у формі вико-
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нання чітко визначеної послідовності дій (процедур), 
установлених Митним кодексом, відносно переміщу-
ваних товарів із метою їх поміщення під визначену 
митну процедуру або завершення її дії.

Особливістю положення товарів, які не пройшли 
митне оформлення, є перебування їх під митним 
контролем, тобто під постійним спостереженням з 
боку митних органів із можливим проведенням різ-
номанітних контрольно-перевірочних заходів на 
предмет дотримання вимог законодавства.

У науковій літературі можна зустріти також 
визначення митного контролю і митного оформлення 
як етапів митного процесу, що представляє собою 
систему заходів, здійснюваних під час переміщення 
товарів через митний кордон. Комплексний підхід 
до розгляду та аналізу сутності митного контролю 
і митного оформлення сприяє виявленню різноманіт-
них відтінків і сторін. Саме тому митний контроль 
і митне оформлення можна розглядати в сукупності 
як: 

1) інститути державної митної справи; 
2) етапи митного процесу; 
3) складові елементи державної митної справи; 
4) сукупність дій і заходів, здійснюваних мит-

ними органами стосовно переміщених товарів; 
5) методи забезпечення дотримання вимог законо-

давства з питань державної митної справи.
Митний контроль на відміну від митного оформ-

лення представляє собою не процедуру, виражену 
визначеною послідовністю дій і підпорядковану про-
цедурній формі, а діяльність, яка здійснюється мит-
ними органами в межах більш широкого поняття 
«державний контроль». Слід наголосити, що митний 
контроль завершується лише за умови «здійснення у 
повному обсязі митного оформлення товарів і тран-
спортних засобів комерційного призначення». Таке 
твердження дало І. Бережнюку змогу визначити 
митне оформлення як обов’язкову складову частину 
митного контролю [4, с. 130–131].

Ефективність митного контролю, особливо у 
глобалізованому світі, важко оцінити, оскільки 
використання митних технологій як механізмів та 
інструментів реалізації політики у сфері державної 
митної справи направлено на досягнення страте-
гічних цілей. Саме тому митний контроль як засіб 
забезпечення державної політики направлений на 
комплексність контролю та безпеку міжнародного 
ланцюга поставки товарів з усуненням непотрібного 
дублювання заходів контролю. 

Будь-яка сфера людської діяльності не позбав-
лена впливу ризиків, а виходячи з того, що мит-
ний контроль представляє собою сукупність захо-
дів, здійснюваних посадовими особами митниць 
ДФС України, завжди існує ймовірність виникнення 
ризикових ситуацій, усунення яких вимагатиме три-
валого періоду часу. Із цієї позиції митний контр-
оль здійснюється винятково на основі функціону-
ючої системи аналізу та управління ризиками, що 
представляє собою реалізацію новітньої філософії 
його здійснення. У глобальному вимірі основою мит-
ного контролю є визнання та узгодження стандартів 
контролю та управління ризиками, обмін розвіду-
вальними даними та даними по профілізації ризи-
ків, а також обмін митними даними з урахуванням 
роботи, яка була проведена у контексті Глобальної 
інформаційно-розвідувальної стратегії СОТ [8]. Такий 
підхід до організації митного контролю дав змогу 
зосередити спільні зусилля на реалізації превентив-
них заходів, які інтегровано у систему управління 
ризиками під час здійснення митного контролю.

Превентивні заходи у здійсненні митного контр-
олю направлені на виявлення і вивчення причин, тих 
чи інших недоліків і порушень, умов, які їх викли-
кали. Якщо розглядати превентивні заходи як основу 
ефективності і надійності контрольно-перевірочної 
діяльності митних органів, то слід на перший план 
ставити профілактичну роботу для попередження 
правопорушень у сфері державної митної справи. 
Такі правопорушення чітко поділено на два осно-
вних типи: 1) правопорушення фіскального харак-
теру; 2) правопорушення нефіскального характеру.

Зміст профілактичної діяльності розглядають у 
трьох аспектах: 1) попередження правопорушення; 
2) запобігання правопорушенням; 3) припинення 
правопорушення. Для митного контролю найбільш 
притаманний профілактичний характер на стадії 
запобігання, тобто підготовки до вчинення правопо-
рушення або в період здійснення протиправних дій. 
Тому митний контроль у даному контексті можна 
визначити як систему заходів сервісно-профілак-
тичного характеру, направлених на переконання 
суб’єктів ЗЕД стосовно невідворотності покарання за 
порушення норм податкового і митного законодав-
ства, для уникнення свідомих протиправних вчин-
ків, оскільки усвідомлення того, що діяльність буде 
перевірена – важливий «стимулятор» дотримання 
економічними суб’єктами вимог і стандартів, визна-
чених митним законодавством України.

Висновки. З економічної точки зору митний 
контроль є важливою складовою частиною державної 
митної справи, обов’язковим елементом якої висту-
пає митне оформлення товарів, покликане юридично 
обґрунтувати завершення контрольно-перевірочних 
заходів здійснюваних органами ДФС України. Визна-
чення митного контролю як складової частини меха-
нізму забезпечення законного переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон та комп-
лексного процесу, що ґрунтується на ризикорієнтова-
ному вибірковому підході реалізації заходів, направ-
лених на досягнення стійких поступлень суспільних 
фінансових ресурсів, базується на основоположних 
принципах і міжнародних стандартах здійснення 
митного контролю. Це дає можливість стверджу-
вати, що митний контроль – економічна катего-
рія, вид державного контролю та функціональний 
складник митної системи, що реалізується на етапі 
переміщення товарів через митний кордон шляхом 
здійснення митних процедур, які визначають обсяг 
і форми як сукупність заходів контрольно-перевіроч-
ного характеру, направленого на профілактику пору-
шень митного і податкового законодавства України. 
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ФУНКЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуто основні функції ринку фінансових послуг через дослідження його як окремої цілісної системи. Проведено 
ґрунтовний аналіз сформованих у наукових працях концепцій щодо систематизації та з’ясування змісту функцій ринку фінансових 
послуг. Це дало змогу запропонувати власний підхід до ідентифікації функцій окресленого ринку, до основних з яких віднесено транс-
формаційну, обслуговуючу, ринкову, соціальну, інформаційно-аналітичну, мінімізації ризиків, регулюючу. Визначено їх сутність. 

Ключові слова: функція, ринок, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, трансформація, економічний суб’єкт.

Дубина М.В., Бондаренко Д.В. ФУНКЦИИ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены основные функции рынка финансовых услуг через исследование его как отдельной целостной 

системы. Проведен анализ сложившихся в научных трудах концепций по систематизации и выяснению содержания функций 
рынка финансовых услуг. Это позволило предложить собственный подход к идентификации функций этого рынка, к основным 
из которых отнесены трансформационную, обслуживающую, рыночную, социальную, информационно-аналитическую, миними-
зации рисков, регулирующую. Определена их сущность.

Ключевые слова: функция, рынок, финансовая услуга, рынок финансовых услуг, трансформация, экономический субъект.

Dubyna M.V., Bondarenko D.V. FUNCTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET 
Main functions of the financial services market though studying it as a separate, complete system were investigated in the article. 

Detailed analysis of the created in the scientific works concepts as to systematization and clarifying of the context of the functions of 
the financial services market was conducted in the article. That allowed to suggest own approach to identification of the functions of the 
defined market, to the main functions the following are related: transformational, servicing, market, social, informational-analytical, risks 
minimization, regulating, their main essence was defined.

Keywords: function, market, financial service, the financial services market, transformation, economic entity.

Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг є 
важливою складовою частиною розвитку національ-
ної економіки, що обумовлюється його об’єктивною 
здатністю обслуговувати всі фінансові операції, які 
здійснюються різними економічними суб’єктами. 
Це лише підвищує його важливість та можливість 
пливати на загальне функціонування національного 
господарства і вимагає постійного моніторингу стану 
розвитку ринку фінансових послуг із метою іден-
тифікації кризових ситуацій, які реалізують дуже 
негативний вплив на розвиток всіх без винятку галу-
зей економіки.  

Окреслене дає підстави зробити висновок про 
важливість проведення наукових досліджень ринку 
фінансових послуг як окремого об’єкта вивчення, 
поглиблення теоретичної та методологічної основ 
його функціонування та розвитку. Це дає змогу сфор-
мувати міцний науковий фундамент для розробки 
дієвих прикладних заходів щодо стабілізації окрес-
леного ринку та його подальшого якісного розвитку.

Важливість досягнення належного рівня функці-
онування ринку фінансових послуг обумовлюється 
також тим, що він опосередковує відносини між 
фізичними та юридичними особами, з одного боку, та 

фінансовими посередниками – з іншого, що за наяв-
ності кризових явищ одразу впливає на рівень довіри 
між окресленими суб’єктами і в подальшому призво-
дить до зниження активності на даному ринку. Це, 
своєю чергою гальмує процеси перетворення тим-
часово вільних коштів на інвестиційні та кредитні 
ресурси і стимулює державу шукати зовнішні джерела 
запозичень для розвитку країни. Таким чином, отри-
муємо незадіяний внутрішній ринок запозичень, зрос-
тання обсягів державного боргу та поглиблення недо-
віри в межах національної економіки, яка в підсумку 
впливає на зростання обсягів трансакційних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні, методичні та прикладні аспекти функціону-
вання ринку фінансових послуг були опрацьовані 
багатьма вченими, до числа яких варто насамперед 
віднести таких, як: Бондаренко Є.П., Зарипова Т.Ю., 
Коваленко Ю.М., Красовський С.С., Юрій С.І., 
Юрчук Г.В., Ящук В.В. та ін.

Питання визначення та обґрунтування  функцій 
ринку фінансових послуг можна зустріти в наукових 
працях Боброва Є.А., Вишиваної Б.М., Войтенко О.М., 
Захарченко К.В., Остафіль О.В., Рекуренка І.І., 
Рязанової Н.С., Унець-Ходаківської В.П. та ін.


