


Фіскальна
функція

Швидкість
митного

оформлення 

Дерегуляція, 
простота взаємодії із 

Митницею

Нова 
ІТ екосистема



Захищеність

Надійність

Відкритість та прозорість

Мікросервісність

Інтероперабельність
та кросс-інтегрування

Незмінність
даних

Стабільність
та сучасні ІТ-рішення

Централізація
 та екстериторіальність

Прийняття рішень
на основі даних

Системне
управління розробкою
та документування



Customs.Front
Кабінет взаємодії із митницею
для громадян та бізнесу + Єдине Вікно

Customs.Back
Система роботи інспекторів та 
“польових” митників

International
Пул проєктів в рамках асоціації з ЄС -
транзитна система (NCTS), Авторизовані 
економічні оператори (АЕО), тощо

Post-audit
Система перевірки діяльності
бізнесу вже після оформлення, на базі 
статистики митниці та податкової

BIRMA
Сучасна система ризиків,
управління ними, дослідження даних.  
Публічна та внутрішня ВІ, відкриті дані 

Operational
Набір внутрішніх операційних систем, 
які повинні забезпечити роботу 
служби на рівні сучасних компаній 
відповідного масштабу



Варто наперед зазначити, що далі будуть 
вказуватися дати готовності функціоналу, 
що може не корелювати із датою 
повноцінного впровадження.

А також є ризики їх зміни при чергових 
кадрових ротаціях керівництва



 CUSTOMS.FRONT



типів
декларацій

Загалом у митниці 
приблизно

120 
типів заяв та взаємодій
із користувачем на папері

25+ 
Постійне спілкування
та обмін статусами та документами
між Митницею та користувачем



Інших документів тарифного
та нетарифного регулювання

У межах обміну Митниці з 
іншими відомствами 

20+ 
Ліцензій та дозвільних 
документів від 14 ЦОВВ

∞+ 
Частково обмін даними реалізується прямими 
інтеграціями, частково інструментами Єдиного 
Вікна



* При умові інтеграції із новими системами релізи були б швидші

січень 2021 травень 2021 травень 2021



до

Брокерський софт обов’
язковий

��

після

Брокерський софт
для спеціалізованих задач

��



до

Складна,
“професійна” декларація, 

56 ручних полів

��

після

Заповнення через питання,
29 ручних полів, найскладніші

поля заповнюються автоматично

��



до

~500₴ брокеру або
фізичний візит на Митницю, 

витрачені години, непрогнозоване 
очікування посилки

⚰

після

Дистанційне оформлення
та оплата в Кабінеті за 10 хв,
чіткий прогноз очікування

��



до

Митниця не надає жодного інструменту
для роботи із її рахунками для бізнесу. 

Щоб не чекати проведення платежу бізнес 
перераховує кошти “заздалегідь”, а щоб 
повернути кошти - подаються паперові 

заяви

��

після

Цифровий митний “гаманець” в 
особистому Кабінеті -  з 

миттєвими оплатами, 
поверненнями, тощо 

⭐



😎



 CUSTOMS.BACK



годинах днях

хвилинами



 0,8 
1,69

Рівень автоматизації є одним
із найнижчих серед країн СНД

0,667



Тестовий запуск на базі 
транзитних NCTS декларацій Лютий 2021

поступове розширення
митні режими



Функціонує, оформлюється кілька % 
декларацій

Не функціонує

Не функціонує

Автоматично  >75%  

Автоматично  >85%

Автоматично  >40% 

В процесі аналізу

до після

Не функціонує

Експорт, реєкспорт, 
переробка

Транзит

Імпорт

Інші митні режими

Червень 2021

+ 1/2 роки на 
масштабування

+ 1 рік на 
масштабування

завершення аналізу ~грудень 2021

+ 1/2 роки на 
масштабування

Травень 2021

Червень 2021

Вказано терміни реалізації достатнього ІТ - функціоналу, проте його 
впровадження критично залежить від законодавства та орг. питань, провали в 
яких можуть суттєво посунути терміни імплементації



Цифровий, функціонує

Не функціонує. Використовуються 
портові системи в обмежених 
випадках

Паперовий

Паперовий 

Паперові

Цифровий, доступний для інтеграції
із камерами, шлагбаумами тощо 

Цифровий, інтегрований із УЗ

Цифровий, інтегрований із портами, 
передумова морського Єдиного Вікна

Цифровий, інтегрований із
аеропортовими системами

Цифровий, інтегрований
із Укренерго тощо

до після

Використовують автомобільний

Цифровий

час перетину час митного оформлення

Автомобільний журнал

Залізничний

Морський журнал 

Авіа журнал

Енерго журнал

Пішохідний, річковий

Травень 2021

Червень 2021

Квітень 2021

Липень 2021

Жовтень 2021

Грудень 2021



до

Навіть прості 
документальні митні 

формальності проводяться 
вручну 

після

Лише фізичні та складні 
документальні формальності 
здійснюватимуться вручну, 

решта - автоматично

📜📜📜 ✨



до

Інспектор іноді працює
в 4-х системах (а скоро і в 

5).
Або з папером

після

Один інтерфейс, єдина 
авторизація, рольова модель, 

облік користувачів 

�� ��



до

Кожна регіон. митниця має локальний софт, 
що інтегрується через поштовий сервер

В регіонах митниці працюють “по-своєму”.
Лише митниця, куди подана МД працює із 
нею

після

Централізований софт. Підходи роботи 
митників уніфіковані через єдину IT-систему

Створені екстериторіальні центри 
компетенцій, які віддалено розглядають 
складні випадки

�� �� ♀



до

Псевдовипадковий.
Декларант точно знає, який митний 
пост оформляє декларацію, тому легко 
організувати попадання декларації 
“потрібному” інспектору

після

Автоматизований вибір інспектора, 
враховуючи досвід та “ризикованість” 
торговельної операції

�� ��

+ впровадження розподіленої 
перевірки декларації

+ крос-перевірки 
різними інспекторами



до

Оформлення в папері,
відсутній аналіз ризиків,

~1200 посилок на інспектора в день

⚰

після

Більшість посилок
оформлюється автоматично,

ідентифікація отримувача

��

Запланований реліз Травень 2021



до

Односторонній обмін фінансовими 
гарантіями через e-mail.

Відсутня валідація

після

Повноцінний цифровий обмін та реєстр 
гарантій, автоматизована обробка та 

включення в процеси розрахунків 

�� ��

Запланований реліз Червень 2021



На кожну паперову заяву в Митниці - паперове реагування, реєстрація, купа роботи.
Також деякі рудиментарні документи генерують самі ж митники

Основні джерела реінжинірингу:

Інтеграції Централізація
Фокус на сервісну функцію Митниці, 

крім фіскальної



Розроблено ряд універсальних АРІ
із програмами підключення та авторизації, 
для різних бізнес-процесів



Інтегровано:

В розробці:

Розробляється протокол:

20+

20+ 15+ 

10+ 25+

Статус



😎



⚓



 BIRMA





січень 2021



до

Профілі ризиків —
на папері у сейфі

зараз

Реєстр вже розроблено, 
відбувається його наповнення 

�� ��



до

Папір, Excel, SQL, софт
для орієнтувань від 
правоохоронців та 
точкових контролів

зараз

Своя Risk management
система із інтерфейсом

та широким функціоналом 

⛏ ⚔



до

Профілі ризиків аналізують 
тільки декларації

��

АСУР 2.0

Можливість створити 
профіль ризику під будь-які 

сутності що подає суб’єкт

⛵
Розширення ризиків

на працівників Митниці, 
пост-аудит

��

АСУР 3.0



до

“Руками” аналітиків
через SQL

🦽

АСУР 2.0

Тестування з емулятором 
історичних декларацій

��
Тестування з емулятором 

прогнозованих трендів 
декларацій та інших типів 

сутностей

��

АСУР 3.0



до

Митниця не знає точно
яким ризиком спричинена 

митна формальність,
історія змін профілів ризиків на 

папері

��

АСУР 2.0

Повний зв’язок
ризиків  та формальностей, 
історичні дані змін профілів

у реєстрі

�� ♀
Порівняння версій профілів, 

ефективності внесених змін тощо

�� ♀

АСУР 3.0





до

Суб’єктивно, на базі
документів суб’єкта, інтернету, історичних 

даних

після

Для низки груп товарів вартість 
визначається автоматично на базі 
історичних даних, каталогів, бірж, 

математичних алгоритмів 

�� ♂ ✅



😎



🤓



Розроблено зовнішню ВІ

Розроблено MVP внутрішньої ВІ

80+

30+ 20+

50+ Безліч звітів по 
точковим запитам та 
ЗПІ

Статус

Запланований 
перший реліз ВІ 2.0. 

Квітень 2021



до зараз

Знеособлена інформація по 
деклараціях, що відкрита через 

АРІ + реєстри митниці 

��

Чекаємо нормативку для релізу

Розробку завершили в Червень 2020



International

АЕО NCTS+спрощення IPR

Повноцінний запуск
із митним оформленням

😈
Мене важко отримати, легко втратити,

та неможливо повернути

Подача заяви
через Кабінет

січень 2021

жовтень 2021

Готуємо запуск Фази 5
одними із перших в ЄС

Вже пілотуємо Фазу 4

2 квартал 2022

Запуск реєстру + подача  Січень 2021

Запуск реєстру липень 2021

Контроль митного 
оформлення IPR

 Травень 2021



Пост-аудит

Новий етап роботи Митниці, що розпочинається після етапу оформлення, 
коли інспектор перевіряє діяльність бізнесу вже в середині країни.
Через співставлення митних, податкових даних та звітів

Статус

Буде

Розпочато
розробку

Реліз v1.0 
 квітень 2021

Реліз v2.0 
грудень 2021

Зараз



Розумний пункт пропуску

Включення в ІТ еко-систему “заліза” пунктів пропуску.
Система інтегруватиме наступні інстументи:

Статус Розпочато розробку ТЗ
Реліз v.1.0 

грудень 2021

Камери
контроль, 

розпізнавання
Ваги Сканери Шлагбауми

Табло та 
світлофори



 Підсумок



Січень ‘21 Лютий ‘21 Квітень ‘21

Єдине вікно 2.0. Пілот 

Травень ‘21

Кабінет. Перший реліз [+АЕО&IPR]

Червень ‘21 Липень’21 Жовтень ‘21 грудень ‘21

Журнал ПП. Море

Журнал ПП. Залізниця

Реєстр гарантів та гарантій

Журнал ПП. Авіа

Повне впровадження Пост-аудиту

Енерго. Журнал ПП + оформлення Журнал ПП. Піший+річковий

Повне впровадження 
Єдиного вікна 2.0

Визначення вартості. Перший реліз

Транзитні спрощення

Пост-аудит 2.0.Модуль лабораторій

Єдине вікно 2.0. Держпродспожив

ML. Країна походження

Експорт. Глобальний реліз

Імпорт. Глобальний реліз

Митне оформлення пошти

ВІ 2.0. Перший реліз

Повна заміна “Інспектор” й ЄАІС Розумний пункт пропуску

Customs.Back NCTS [фаза 4]

Транзит. Глобальний реліз

Пост-аудит 1.0.

ML. Визначення коду [Prod]

ASUR 2.0

Журнал ПП. Авто

протягом 2021-го, релізи по мірі готовності: 2 квартал 2022

Кабінет. Заяви ВІ 2.0. Звіти NCTS Фаза 5. Реліз 



Вплив ІТ-реформи

На жаль, в нас відсутні точні оцінки кількості пунктів,
на які ми маємо піднятись, та скільки млрд $ додамо 
до бюджету.
Тому зараз ми розпочали роботу з  калькуляції 
ефекту та прогнозу впливу із кількома основними 
аналітичними інституціями.

Ми розуміємо, що усі заплановані зміни повинні втілитись у:

Кумулятивний економічний
ефект від зменшення рівня
корупції та підвищення
ефективності роботи

Масштабний стрибок 
України в рейтингах:

Doing Business 

Efficiency and transparency of border 
administration pillar rankings

Індикатори спрощення процедур торгівлі

 Індексу торгової логістики Світбанку




