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Постановка проблеми. Сьогодні митна справа не 
може залишатися на рівні сучасних вимог без викорис-
тання досягнень науково-технічного прогресу, важли-
вими напрямами якого є створення та розвиток інфор-
маційних технологій, вдосконалення технічних засобів 
митного контролю. Отже, вдосконалення митних опе-
рацій та митного контролю перебуває в нерозривному 
зв’язку з рівнем розвитку та впровадженням в діяль-
ність органів Державної фіскальної служби інформа-
ційних технологій. Саме впровадження інформаційних 
технологій і створення ефективної єдиної автоматизо-
ваної системи, що визначено стратегічним напрямом 
діяльності ДФС України, дають змогу здійснити:

– інтегроване управління кордоном;
– прискорення проведення митних формальностей;
– інтеграцію України в спільний європейський 

транзитний простір та оптимізацію транзитних 
процедур;

– посилення системи управління ризиками та наці-
леного контролю;

– розбудову правоохоронної функції в митному 
напрямі [8].

Впровадження в діяльність митниць нових інфор-
маційних технологій перш за все для вдосконалення 
митних операцій та підвищення ефективності митного 
контролю є одним з основних завдань інформаційної 
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політики ДФС України. Адже саме інформаційна полі-
тика є основним джерелом впровадження науково-тех-
нічного прогресу в процес здійснення митної справи 
та є основою для розвитку інформаційно-технічної 
інфраструктури та інформатизації органів ДФС, ство-
рення умов для підвищення ефективності здійснення 
митних операцій та митного контролю, формування 
єдиного інформаційного простору як на митній тери-
торії України, так і всього Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження інформаційного забезпечення 
діяльності органів ДФС України зробили такі вчені, 
як, зокрема, В. Атаманчук, О. Бандурка [2], В. Басай, 
Ю. Денисова, Р. Калюжний [4], Д. Мороз, Т. Рекуненко, 
В. Теремецький, В. Цимбалюк [4], І. Шинкаренко. Вод-
ночас відображення реалій функціонування сучасних 
митниць ДФС України крізь призму глобалізаційних 
інформаційних процесів залишається відкритим та 
вимагає організації подальших наукових досліджень.

Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї 
проблематики, існує нагальна необхідність проведення 
всебічного дослідження особливостей організації, роз-
витку та впровадження автоматизованих інформацій-
них систем в діяльність органів ДФС. Адже впрова-
дження та подальший розвиток нових інформаційних 
технологій можуть бути успішними тільки тоді, коли 
цьому передує комплекс взаємопов’язаних заходів, 
вжиття яких відбувається у точно визначеній послі-
довності. Тому питання ефективного впровадження 
та розвитку автоматизованих інформаційних систем 
у діяльності органів ДФС України набуває особливої 
актуальності та потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні механізмів інформаційного 
забезпечення управлінської діяльності органів доходів 
і зборів ДФС та визначенні перспектив впровадження 
системи електронного оформлення на митницях Укра-
їни в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що 
метою інформаційно-технічної політики є досягнення 
якісно нового рівня інформатизації органів доходів і збо-
рів та створення інформаційно-технічної інфраструк-
тури, що забезпечить ефективне виконання завдань, які 
визначені ДФС України. Отже, основні завдання інфор-
маційно-технічної політики можна визначити так:

– аналіз, систематизація та актуалізація методо-
логічної, нормативно-правової та методичної бази в 
галузі інформатизації органів ДФС;

– впровадження в діяльність органів ДФС нових 
процедур здійснення митних операцій, підвищення 
ефективності митного контролю, а також інформаційної 
підтримки діяльності правоохоронних підрозділів мит-
них органів;

– створення перспективної інформаційної системи 
органів доходів і зборів ДФС та організація ефектив-
ного її застосування;

– створення й підтримка раціональної за складом 
основних характеристик системи інформаційно-тех-
нічних засобів, що перебувають на оснащенні органів 
доходів та зборів ДФС України;

– розвиток системи технічного обслуговування й 
ремонту інформаційно-технічних засобів;

– вдосконалення організації інформаційної взаємо-
дії органів ДФС із зовнішніми організаціями, зокрема 
закордонними, та розвиток співпраці з ними у сфері 
інформаційних технологій;

– створення єдиної системи інформаційної без-
пеки митниці ДФС;

– забезпечення необхідного рівня підготовки пра-
цівників органів доходів і зборів ДФС, а також фахів-
ців інформаційно-технічного профілю для роботи в 
умовах широкого використання нових інформаційних 
технологій та технічних засобів [2, c. 55].

Масштабність та складність завдань щодо впро-
вадження нових інформаційних технологій вимага-
ють уточнення принципів та механізму їх реалізації 

на базі системного підходу до 
вирішення проблем інформа-
тизації органів ДФС, управ-
ління процесами розроблення, 
оснащення та впровадження 
автоматизованих інформацій-
них систем. Основні прин-
ципи політики митної системи 
зображені на рис. 1

Інші науковці вважають, що 
під час формування концепції 
державної інформаційної полі-
тики України слід виходити з 
необхідності прийняття таких 
базових принципів, як прин-
ципи відкритості інформацій-
ної політики; рівності інтересів 
усіх учасників інформаційних 
відносин; системності; пріори-
тетності вітчизняного вироб-
ника; несуперечності (основні 
заходи мають бути спрямо-
вані на забезпечення держав-
них інтересів України, але не 
суперечити соціальним інтер-
есам громадян країни); соці-

 

  
• Системність і комплексність під час формування та реалізації 

інформаційно-технічної політики 

  
• Відповідність інформаційно-технічної інфраструктури завданням 

органів ДФС 

  
• Концентрація зусиль і ресурсів на пріоритетних напрямах 

інформаційно-технічної політики 

  
• Поетапне вдосконалення елементів інформаційно-технічної 

інфраструктури 

  
• Збалансований розвиток інформаційних митних технологій та 

інформаційно-технічних засобів 

  
• Інформаційно-технічна єдність митних технологій 

Рис. 1. Принципи інформаційно-технічної політики митної системи України
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альної орієнтації (фінансування державою тільки того, 
що спрямоване на інформаційний розвиток соціальної 
сфери); пріоритету права перед силою [2, с. 89].

На сучасному етапі органами доходів і зборів про-
ведено роботу з розвитку централізації ресурсів Єдиної 
автоматизованої інформаційної системи ДФСУ, адже 
інформаційно-технічне забезпечення має здійснюва-
тися з урахуванням світових стандартів та тенденцій 
розвитку технологій митного оформлення й митного 
контролю. В ході реалізації інформаційно-технічної 
політики ДФС України деякі її компоненти можуть 
доповнюватися та уточнюватися з урахуванням мож-
ливих змін соціально-економічної та митної політики, 
появи нових науково-технічних досягнень та митних 
технологій, які суттєво впливають на процес інфор-
матизації та розвитку інформаційно-технічної інфра-
структури органів ДФС. Але концепція цієї політики 
залишається незмінною, оскільки в її основі лежить 
завдання спрощення процедур торгівлі в умовах глоба-
лізації світових торгових операцій за допомогою опти-
мізації та інформатизації митних формальностей.

Інформаційна система органів ДФС відноситься до 
класу великих та складних динамічних систем. Вона 
складається з великої кількості елементів, які реалізу-
ють управлінські функції зовнішньоекономічної діяль-
ності України. Управлінська система має багаторівневу 
структуру, великі внутрішні та зовнішні інформаційні 
зв’язки. А для забезпечення ефективного функціону-
вання такої складної системи, де взаємодіють різно-
манітні матеріальні, трудові та фінансові ресурси, що 
відображають їх інформаційні потоки, здійснюється 
управління як окремими структурними елементами, 
так і системами загалом [4, c. 31].

ЄАІС – організаційно-технічна система, що забезпе-
чує вироблення та прийняття рішень на основі автомати-
зації інформаційних процесів та технологій на всіх рівнях 
організаційної структури органів ДФС України. І вона є 
одним із компонентів інформаційно-технічної інфра-
структури органів ДФС, що є сукупністю інформаційних 
ресурсів (центральних та регіональних баз даних), про-
грамних засобів, інформаційно-обчислювальних та теле-
комунікаційних систем і мереж. Ця система також при-
значена для комплексної автоматизації діяльності органів 
доходів і зборів ДФС усіх рівнів та організації інформа-
ційної взаємодії із зовнішніми об’єктами, вдосконалення 
наявних, а також забезпечення, створення й розвитку 
нових інформаційних автоматизованих митних техноло-
гій, що базуються на сучасних програмно-технічних засо-
бах. Саме тому призначенням ЄАІС є:

– забезпечення органів ДФС України та урядо-
вих органів інформацією, необхідною для митної 
статистики;

– вдосконалення системи організаційно-економіч-
ного управління органами ДФС усіх рівнів управління;

– автоматизація митного оформлення документів 
на товари;

– підвищення ефективності митного контролю за 
багажем, з яким прямують через кордон пасажири;

– забезпечення централізованого стягнення та 
контролю нарахування митних платежів;

– інформаційна підтримка боротьби з контрабан-
дою та порушеннями митних правил [8].

Зазначимо, що Єдина автоматизована інформаційна 
система ДФС України включає типові види забезпе-

чення, а саме технічне, інформаційне, програмне, пра-
вове, лінгвістичне. Отже, технічне забезпечення ЄАІС є 
сукупністю технічних засобів, що забезпечують обробку 
та передачу інформаційних потоків, а також побудоване 
за ієрархічним принципом. До складу обчислюваль-
ного комплексу органів ДФС входять автоматизовані 
робочі місця посадових осіб, об’єднані локальною 
обчислювальною мережею, серверне та телекомуніка-
ційне обладнання, апаратура зв’язку, що забезпечують 
обробку, прийом, передачу митної інформації, функціо-
нування локальної обчислювальної мережі.

Центр зберігання та обробки даних (ЦЗОД) є 
сукупністю технічних, програмних телекомунікацій-
них засобів, що забезпечують обробку, зберігання, 
передачу великих обсягів митної інформації. З метою 
організації цілодобового режиму роботи технічних 
засобів Центр обладнаний необхідними інженерними 
системами (пожежогасіння, кондиціонування, безпере-
бійного гарантованого енергозбереження, моніторингу 
та управління компонентами ЦОД). Найбільш великим 
і продуктивним є Головний ЦОД, який забезпечує:

– роботу програмного забезпечення автоматизова-
них систем на рівні центрального апарату;

– ведення (збір, зберігання, резервування, надання 
даних) центральної бази даних органів ДФС;

– взаємодію з учасниками ЗЕД (автоматизована 
система зовнішнього доступу органів ДФС – контр-
ольована безпечна інформаційна взаємодія компонен-
тів інформаційних систем органів доходів і зборів із 
зовнішніми інформаційними ресурсами та телекомуні-
каційними мережами) [1, c. 78].

Обмін інформацією між Головним центром збері-
гання і обробки даних та регіональними здійснюється 
за відомчою інтегрованою телекомунікаційною мере-
жею органів ДФС. Відповідно, інформаційне забезпе-
чення ЄАІС – це сукупність системи класифікації та 
кодування, системи показників, уніфікованих систем 
митної документації та файлів баз даних. Інформація, 
що циркулює в ЄАІС, може бути розділена за функціо-
нальним принципом на такі категорії:

– вихідні дані митної інформації (електронні копії 
митних документів);

– нормативно-довідкова інформація;
– службове листування органів ДФС;
– регламентна звітна інформація органів доходів і 

зборів ДФС [8].
Електронні копії митних документів містять дані 

про учасників ЗЕД, товари, брокерів (митних представ-
ників), вартісні характеристики, платежі, відмітки про 
етапи проходження митного оформлення та контролю. 
Нормативно-довідкова інформація, яка формується на 
основі єдиної системи класифікації та кодування, вклю-
чає низку міжнародних, загальнодержавних, міжвідом-
чих та галузевих класифікаторів і довідників. Система 
класифікації та кодування повинна відповідати таким 
вимогам: бути єдиною для всіх компонентів ЄАІС; 
повністю охоплювати всі об’єкти, які класифікуються; 
мати достатню й економічно виправдану глибину; воло-
діти певною гнучкістю та надмірністю [8].

Основним інструментом реалізації інформаційних 
митних технологій є програмне забезпечення. Про-
грамне забезпечення є сукупністю програмних засо-
бів (ПЗ) регулярного застосування. Отже, програмне 
забезпечення ЄАІС є інструментом реалізації інфор-
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маційних технологій на усіх рівнях діяльності орга-
нів ДФС, а також сукупністю програмних засобів та 
інструктивно-методичних матеріалів. В ЄАІС ОДЗ 
ДФСУ використовуються:

– системні програмні засоби (операційні системи 
та засоби їх розширення);

– системи керування базами даних (СКБД);
– програмні засоби керування інформацій-

ними ресурсами, дисковими масивами, мережевим 
обладнанням;

– ПЗ захисту інформації (від несанкціонованого 
доступу, антивірусні, криптографічні).

Більшість організацій купують готові програмні 
засоби, пакети й технології, а за необхідності додають 
до них своє програмне забезпечення. Сучасні органи 
ДФС відносяться до класу великих динамічних систем 
із характерною багатопрофільною діяльністю та великою 
кількістю кооперативних зв’язків з партнерами, учасни-
ками ЗЕД, транспортними організаціями, податковими, 
банківськими системами тощо. Саме тому у зв’язку з 
попитом на послуги в галузі митної справи надання 
державних послуг удосконалюється шляхом вирішення 
таких завдань, як підвищення якості та доступності дер-
жавних послуг в галузі митної справи; інтеграція єдиної 
автоматизованої інформаційної системи митних органів 
в наявну інфраструктуру; надання послуг і функцій в 
електронному вигляді з метою забезпечення доступності 
та підвищення якості надання державних послуг в галузі 
митної справи; розробка системи показників, методич-
ного забезпечення й системи моніторингу якості надання 
державних послуг в галузі митної справи [3, c. 19].

Одним з основних напрямів діяльності органів 
ДФС є розвиток перспективних інформаційних митних 
технологій, що дає змогу створювати більш комфортні 
умови для бізнесу, забезпечувати прискорення та спро-
щення митних платежів. Тому використовуються такі 
інформаційні митні технології, як інтернет-деклару-
вання, попереднє інформування, віддалений випуск 
товарів і транспортних засобів. Автоматизація митних 
технологій вимагає нової організації автоматизованої 
інформаційної системи, а саме:

– консолідованого та централізованого зберігання 
митних документів в електронному вигляді;

– віддаленого доступу користувачів системи 
до її інформаційних ресурсів на основі захищеної 
WEB-технології;

– об’єктивно-орієнтованої архітектури автомати-
зованої системи;

– централізованого адміністрування інформа-
ційно-обчислювальної мережі та баз даних з центру 
управління ДФС України;

– реалізації автоматизованого режиму процедур 
управління ризиками;

– застосування автоматизованого режиму проце-
дур управління ризиками й контролю після випуску 
товарів відповідно до заявленого режимом (митний 
пост-аудит) [4, c. 32].

ЄАІС передбачає наскрізну комплексну автомати-
зацію всієї митної діяльності, забезпечення центра-
лізованого управління процесами митного оформ-
лення та контролю, прийняття управлінських рішень 
на всіх рівнях, оперативного доведення розпорядчої 
та довідкової інформації. Впроваджувані в рамках 
ЄАІС інформаційні технології покликані реалізу-
вати принцип «потрібну інформацію співробітнику 
в потрібний час». Основними напрямами реінжині-
рингу в розвитку інформаційних технологій митних 
органів є такі (рис. 2).

Головний результат застосування реінжинірингу під 
час розроблення ЄАІС полягає в якісних змінах у функ-
ціях митних підрозділів та підвищенні особистої участі 
кожного співробітника органів ДФС. Будь-який підроз-
діл або окремий співробітник як користувач реальних 
інструментів, що надаються ЄАІС, зможе отримувати в 
діалоговому режимі необхідну для прийняття рішення 
інформацію з єдиного банку даних [5, c. 49].

Митні інформаційні системи відносяться до склад-
них корпоративних систем, дослідження яких можна 
здійснити з використанням методів моделювання. Це 
дасть змогу оцінити передбачуване рішення «на столі» 
без закупівлі, установки і налаштування обладнання та 
програмного забезпечення. Використання такого під-

ходу допомагає значно знизити 
витрати на розробку, впрова-
дження та модернізацію інфор-
маційної системи, усунути 
можливі ризики. Дослідження 
параметрів обчислювальної 
системи за різних характе-
ристик окремих компонентів 
дає змогу вибрати мережу та 
обчислювальне обладнання з 
урахуванням продуктивності, 
якості обслуговування, надій-
ності та вартості [7, c. 230].

Моделювання дає змогу 
мінімізувати вартість устат-
кування, призначеного для 
використання в обчислю-
вальній системі. Результатом 
моделювань є висновок, куди 
входять варіанти специфіка-
цій та рекомендованого облад-
нання; порівняльний аналіз 
варіантів; результати аналізу 

Рис. 2. Напрями реінжинірингу в розвитку інформаційних технологій 
органів ДФС України

 

Комплексність і системність інформатизації, її підпорядкованість 
вирішенню стратегічних завдань, що стоять перед митною системою в 

даний час та на перспективу 

Активність в забезпеченні інформаційних потреб користувачів на всіх рівнях 
митної системи 

Поетапність і послідовність у проведенні інформатизації митних органів 

Розподіленість зберігання та обробки інформації 

 Накопичення інформації в банках даних митних підрозділів, 
сумісність загальносистемних (центральних) банків даних щодо входу 

й виходу з регіональними базовими функціональними завданнями 

Забезпечення необхідної конфіденційності інформації 
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роботи обчислювальної системи під час використання 
різних наборів обладнання, системного та приклад-
ного програмного забезпечення. В рамках такого під-
ходу модель органів ДФС є об’єктом, інструментом та 
результатом дослідження митної діяльності, а під час 
вирішення конкретних завдань – полігоном для при-
йняття різних управлінських рішень.

Висновки. Таким чином, впровадження в діяльність 
органів доходів і зборів нових інформаційних техноло-
гій для вдосконалення митних операцій та підвищення 
ефективності митного контролю є одним з основних 
завдань інформаційної політики ДФС України. Підви-
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щення ефективності діяльності органів ДФС України 
можливе лише на основі реінжинірингу митних про-
цесів за максимального використання сучасних інфор-
маційних технологій. А це, відповідно, дасть змогу 
провести дослідження часу випуску товарів з викорис-
танням інструменту ВМО (Time Release Study), здій-
снити подальший розвиток електронної системи обміну 
інформацією за принципом «єдиного вікна», впровадити 
інститут уповноваженого економічного оператора, при-
єднатися до Нової комп’ютеризованої системи (NCTS), 
розвивати систему управління ризиками у сфері мит-
ного контролю, створити підрозділи митної варти тощо.
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ДОХІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ:  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Домбровська Л.В., Баранова Ю.В. Дохідність комерційних банків України: сучасні тенденції, 
напрями підвищення. У статті приділено увагу ретельному аналізу показників дохідності вітчизняних 
банків та виявленню основних чинників його зміни упродовж останніх років. Дохідність банківської 
діяльності – важлива характеристика фінансового стану комерційних банків, яка дає змогу оцінити 
рівень ефективності вкладень, дохідних активів, управління спредом, використання внутрішньобанків-
ських резервів, процентної політики, а також пріоритетність напрямів використання капіталу. Отримані 
результати виконаного дослідження вказують на те, що стан дохідності сучасної банківської системи 
повністю залежить як від сукупного розміру доходів та витрат, так і від особливостей структурних зру-
шень у їх складі.
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