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ВСТУП
Розвиток економіки на сучасному етапі зумов�

лений тенденціями інтеграції України до світової
торгівлі. Враховуючи цей факт, слід зазначити, що
в таких умовах дія державних органів влади по�
винна бути скоординована та мати певний напрям.
Закони ринку зобов'язують державу своєчасно
прогнозувати та попереджати зовнішні та внут�
рішні ризики. Для забезпечення виконання цих
завдань необхідно вести розвиток усіх сфер сусп�
ільного життя в рамках єдиної державної політи�
ки. Згідно Конституції, Україна як незалежна дер�
жава має право самостійно визначати напрями
своєї внутрішньої та зовнішньої політики та роз�
робляти механізми їх реалізації. Незалежно від
напрямів, державна політика завжди повинна за�
безпечувати захист національних інтересів Украї�
ни та її громадян.

Від ефективності державної політики зале�
жать демографічні, соціальні, економічні та пол�
ітичні показники та авторитет країни в світовому
просторі. Виходячи з цього, можна стверджувати,
що розробка та втілення політики держави в
різних сферах суспільного життя є одним з голов�
них приорітетів не тільки органів виконавчої вла�
ди, а й органів законодавчої влади, на які покла�
дена функція законотворчості.

Сфера митної справи завжди мала велике зна�
чення для України. Здійснення митної справи
відбувається в рамках митної політики нашої дер�
жави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є визначення ос�

новних напрямів розвитку митної політики Украї�
ни, а також пошук напрямів удосконалення мит�
ної політики на основі систематизації існуючих
пропозицій.
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РЕЗУЛЬТАТИ
За останні роки в економіці і митній політиці

України відбулися зміни, зумовлені досягненням
політичної та економічної незалежності і перехо�
дом до розбудови соціально орієнтованої ринко�
вої економіки. На сучасному етапі розвитку еко�
номіки України проведення ефективної митної
політики є одним з основних засобів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності з огляду на важ�
ливість інтеграції у світовий торгівельний простір.

Стаття 5 Митного Кодексу України визначає,
що державна політика у сфері державної митної
справи — це система цілей, принципів, функцій,
напрямів, засобів і механізмів діяльності держа�
ви, спрямованих на забезпечення національних
митних інтересів та безпеки України, регулюван�
ня зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього рин�
ку, розвиток національної економіки та її інтег�
рацію до світової економіки, наповнення держав�
ного бюджету, які реалізуються через:

1) механізми тарифного та нетарифного регу�
лювання зовнішньоекономічної діяльності;

2) участь у митних союзах, зонах вільної
торгівлі та міжнародних договорах (конвенціях) з
митних питань;

3) встановлення порядку переміщення товарів
через митний кордон України та здійснення їх
митного контролю;

4) законодавство України з питань державної
митної справи [5].

Митно�тарифна політика України здійс�
нюється відповідно до Закону України "Про єди�
ний митний тариф" [5] та передбачає стягнення
мита та митних платежів. При цьому слід врахо�
вувати необхідність своєчасного стягнення відпо�
відних платежів. Ті строки, які відведені для цьо�
го, не повинні порушуватись. Міжнародні зв'язки
України в сфері торгівлі зобов'язують владу чітко
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дотримуватись правил світового ринку. У даному
випадку мова йде про стандарти митного законо�
давства. Воно повинно постійно змінюватись,
згідно з міжнародними вимогами та тенденціями
розвитку світової митної справи. Європейське
співтовариство наполягає на детальному контролі
товарів, які потрапляють на територію України або
вивозяться з неї. Вони повинні відповідати діючим
стандартам якості та не порушувати прав спожи�
вачів.

Політика у сфері нетарифного регулювання
здійснюється за допогою ліцензій та квот. Рішен�
ня про застосування режиму ліцензування експор�
ту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення
квот, приймається Кабінетом Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади
з питань економічної політики, з переліком конк�
ретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає
ліцензуванню, та зазначенням періоду дії ліцензу�
вання, а також кількісних або інших обмежень
щодо кожного товару [4, с. 14].

Говорячи про митну політику, слід визначити
функції, які вона виконує в суспільстві. Під функ�
ціями слід розуміти ті завдання, які покладені на
митну політику та мають значення для суспільства.
Напрями митної політики повинні забезпечувати
виконання наступних функцій.

1. Фіскальна функція є однією з провідних, та
була покладена на митні органи ще за часи Киї�
вської Русі. Ця функція полягає в поповненні до�
хідної частини бюджету за рахунок сплати мита
та інших митних платежів, які стягуються за мит�
не оформлення предметів, осіб та транспортних
засобів. Фіскальна функція має важливе значен�
ня, бо від її виконання залежать показники ефек�
тивності дії митних органів. Як свідчить статисти�
ка, митні органи України виконують цю функцію
в повному обсязі, не дивлячись на економічну та
політичну ситуацію в Україні.

2. Регулятивна функція полягає в здійсненні
впливу на суб'єкт економічних відносин з боку
державних органів. Цей вплив має комплексний
характер, а його метою є захист інтересів держа�
ви в економічній сфері, виконання обов'язків пе�
ред іншими країнами світу. За допомогою регуля�
тивної функції держава встановлює "правила гри"
для суб'єктів митних відносин, процес регулюван�
ня може здійснюватись як на засадах протекціо�
нізму, так і на підставі фритредерства. Протекці�
онізм — це державна політика, яка має на меті за�
хист внутрішнього ринку та передбачає доволі
жорсткі заходи регулювання з боку держави. При
цьому існують завищені та нестабільні тарифи.
Слід зазначити, що протекціонізм, в певних випад�
ках, є тим напрямом, який здатний стабілізувати
економічну ситуацію в країні. Тому не можна го�
ворити про нього, як про щось нега�тивне для сус�
пільства. Фритредерство можна охарактеризува�
ти, як політику вільної торгівлі. У даному випадку
держава, в особі митних органів, здійснює міні�
мальний вплив на суб'єктів митних відносин, ви�

конуючи лише реєстраційні функції. Цей напрям
регулювання є більш прогресивним та спрощеним.
Регулювання з боку держави завжди було необхі�
дним та торкалось різних сфер суспільного жит�
тя. При цьому держава здійснює регулювання за
допомогою владно�розпорядчих повноважень та
нормативних актів. Регулятивна функція повинна
забезпечувати рівні умови конкуренції як вітчиз�
няних товаровиробників, так і іноземних під�
приємств.

3. Захисна функція митної політики полягає в
забезпечені захисту країни від загроз як зовніш�
нього, так і внутрішнього характеру. Реалізація
цієї функції передбачає здійснення працівниками
та посадовими особами митних органів функцій
контролю за дотриманням встановлених правил
переміщення через Державний кордон предметів,
товарів, транспортних засобів та осіб. Функція
захисту завжди пов'язана з припиненням або по�
передженням протиправних дій. Повноваження
митних органів при здійсненні контролю є чітко
регламентованими та не повинні порушувати пра�
ва суб'єктів митних відносин. Для виконання за�
хисної функції митна політика, на думку І. Лахо�
мова, має "...великий арсенал засобів як економіч�
ного, так і неекономічного характеру" [3, с. 26].

Важливу роль у формування митної політики
виконують органи державної влади. Стаття 115
Конституції України [1] покладає на Кабінет
Міністрів України питання організації зовнішнь�
оекономічної діяльності України та митної спра�
ви. Отже, реалізація митної політики віднесена до
державних органів виконавчої влади. Згідно з
принципом розподілу влади на відповідні гілки
кожен орган державної влади має особисте коло
повноважень у рамках митної політики. Крім цьо�
го, статті основного закону закріплюють повно�
важення Президента та Верховної Ради України
відносно розробки митної політики. Правове ре�
гулювання митної політики дозволяє визначити
основні принципи її побудови, компетенцію
органів влади в процесі її подальшої реалізації.
Процес розробки митної політики повинен врахо�
вувати зростання темпів інтеграції України до
світової торгівлі. При цьому велике значення ма�
ють міжнародні угоди, які суттєво впливають на
національне митне законодавство України, зміню�
ючи та трансформуючи його. Фактично митна пол�
ітика України повинна, з одного боку, гарантува�
ти права громадян на пересування, а з іншого —
захищати їх економічні інтереси. У своїй роботі Т.
Спірник стверджує, що "..сучасний етап для Ук�
раїни характеризується постійним зростанням
обсягів міжнародної торгівлі" [2, с. 54]. Цей факт,
дійсно, підтверджується статистичними даними,
які фіксують щорічне зростання сектора міжна�
родної економіки.

Формування сучасної митної політики Украї�
ни враховує стан її економіки, геополітичне ста�
новище та необхідність залучення іноземних інве�
стиції, що неможливо зробити без політики фрит�
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редерства. Це пояснюється тим, що через країну
проходять великі міжнародні транспортні артерії
й Україна, по суті, є великим транспортним кори�
дором. Усякі спроби ускладнити пересування то�
варів по цих транспортних коридорах можуть при�
звести до важких наслідків в економіці. У той же
час простежується тенденція до протекціонізму й
захисту інтересів національного товаровиробни�
ка. На митну політику України впливають суб'єк�
тивні фактори. Також на митну політику вплива�
ють і геополітичні тенденції, які примушують ура�
ховувати національні інтереси в митній політиці,
захищати економічні інтереси як країни у цілому,
так і її окремих регіонів.

Митна політика України, як і інші види держав�
ної політики, має механізми реалізації, які явля�
ють собою комплекс заходів та управлінських
рішень, направлених на втілення положень митної
політики на практиці. Засоби реалізації митної
політики поділяються на тарифні (митний конт�
роль, митне оформлення) та нетарифні (ліцензу�
вання, митні обмеження). Виконання цих рішень
покладено на Державну митну службу України та
її структурні підрозділи. Кожен з органів митної
системи України в рамках своїх повноважень
приймає рішення, які мають розпорядчий харак�
тер та є обов'язковими до виконання. Ефективна
митна політика потребує чітких дій від посадових
осіб різного рівня. Саме таким шляхом можливо
досягнути бажаного результату.

До однієї з ключових категорій митної по�
літики слід віднести її напрями. Стосовно до мит�
ної політики під напрямами слід розуміти головні,
концептуальні ідеї, вихідні положення, на основі
яких відбувається розробка всієї митної політи�
ки. Іншими словами, напрями вказують на не�
обхідні шляхи розвитку відповідної сфери. Бага�
товікова історія митної справи в Україні свідчить
про те, що з роками відбувається процес еволюції
напрямів митної політики. Цей процес зумовлений
потребами суспільства, які здатні змінювати свою
актуальність та поступово трансформуватись.
Якщо раніше головним напрямом митної політи�
ки було забезпечення збору мита та поповнення
державної казни, то вже зараз митна політика ста�
вить перед собою набагато більш значні та важ�
ливі для держави завдання. Вирішення цих зав�
дань, безумовно, потребує комплексного підходу
з боку органів державної влади України. Напря�
ми митної політики визначають роль та завдання
митних органів України як в межах держави, так і
на світовій арені. Від правильного вибору напрямів
митної політики залежить ефективність митної
справи в цілому.

Митна політика України зводиться до необхі�
дності забезпечення її єдності на всій території,
координації зусиль усіх митних органів на вико�
нання її пріоритетних напрямів, удосконалення
нормативно�правової бази, взаємодії та тісної
співпраці з митними органами інших країн. Митна
політика включає в себе елементи гуманітарної,

економічної (зовнішньоекономічної), торгової,
фінансової, науково�технічної, інвестиційної, при�
родоохоронної та інших видів політики.

Питання сучасної митної політики України за�
лишаються актуальними в наш час. Сучасні напря�
ми митної політики враховують останні потреби
суспільства та спираються на стратегічні прогнози
розвитку митної справи. До напрямів сучасної мит�
ної політики України можна віднести наступні:

1) розвиток українського імпорту;
2) взаємодії митних органів з суб'єктами зовн�

ішньоекономічної діяльності;
3) боротьба проти ввезення на територію Ук�

раїни неякісних продуктів харчування та спожив�
чих товарів;

4) розробка сучасних технологій та технічних
засобів в діяльності митних органів України.

Всі ці заходи спрямовані на адаптацію законо�
давства України в сфері митно�тарифної політи�
ки з нормами і правилами.

Проаналізувавши викладений матеріал, слід
відмітити, що митна політика України на сучасному
етапі розвитку відіграє велику роль в захисті націо�
нальних інтересів держави та гарантуванні економі�
чної безпеки України. В умовах курсу європейської
інтеграції напрями митної політики набувають особ�
ливого значення та зосереджуються на питаннях
міжнародного співробітництва та впровадження в
Україні світового досвіду митного регулювання.

ВИСНОВКИ
Отже, забезпечення здійснення митної по�

літики України відповідно до законів України та
координація діяльності міністерств, державних
комітетів та відомств України з питань митної
справи забезпечується Кабінетом Міністрів Украї�
ни. До того ж Кабінет Міністрів України встанов�
лює розміри мита та зборів, плати за митні проце�
дури; проводить переговори та укладає міжна�
родні договори України з митних питань у випад�
ках, передбачених законами України; подає на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
вдосконалення системи митних органів України.
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