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інфраструктури. Зважаючи на складне безпекове середовище довкола України та підписання 

Угоди про асоціацію з Євросоюзом, важливого значення набувають пункти пропуску.  

Сьогодні діє 131 міжнародних пунктів пропуску, з яких 32 – це пункти пропуску з ЄС, 

4 - пункти пропуску зі спільним контролем [4]. 

Реформування митного напряму – важливий виклик для всієї країни. На сьогодні 

відчутні суттєві результати, а саме:   

 спрощено процедуру оформлення митних декларацій – 96% оформляються 

 митницями ДФС в електронній формі із застосуванням електронного цифрового 

підпису;   

 скорочено середній час оформлення митної декларації, а саме оформлення декларації 

 на експорт займає 1 годину, на імпорт – 2 години 14 хвилин, декларація без 

додаткового контролю оформлюється за 15 хв, а попередні декларації – в автоматичному 

режимі;   

 в пілотному режимі використовується механізм прийняття попереднього рішення  

стосовно застосування методу та критеріїв для визначення митної вартості, що відповідає 

стандартам ЄС;   

 запуск системи з націлювання по вантажах ВМО, яка дозволяє здійснювати аналіз та 

оцінку ризиків на основі попередньої інформації до прибуття вантажів у морські порти 

України в контейнерах, що дозволяє спростити виконання митних формальностей в 

морських портах;   

 електронізація сервісів – використанням електронної черги щодо автоматичного 

розподілу митних інспекторів на митне оформлення [5]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що митна справа в Україні 

потребує подальшого розвитку і вдосконалення, однак позитивним є те, що реформування в 

цій сфері проводиться у напрямку наближення до європейських стандартів. Впродовж 

наступних років передбачається удосконалення та закупівля нового обладнання для 

технічних потреб митної служби та покращення облаштування деяких пунктів пропуску 

через державний кордон. Ці питання є надзвичайно важливими для кожної країни, так як 

облаштування митних постів своїм зовнішнім виглядом створюють перші враження про 

країну та водночас демонструють її захищеність від небажаних гостей та товарів. 
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готових товарів. Тому проблеми імпортної залежності та сировинної орієнтації експорту 

продовжують залишатися актуальними для дослідження. 

Україна має приділяти особливу увагу зовнішнім джерелам надходжень до державного 

бюджету, оскільки перебудова економіки упродовж останніх років призвела до падіння 

виробництва, а це зменшує базу податкових надходжень від внутрішніх джерел. Але це не 

означає, що Україна має використовувати максимальні ставки мит на імпорт товарів. На 

сучасному етапі найбільш прийнятним для України є використання досвіду країн центральної 

та східної Європи, які нещодавно приєдналися до ЄС [1]. 

Формування та вдосконалення митної системи держави є тривалим суспільним 

процесом, що органічно пов’язаний зі змінами у всіх інших сферах життя держави. Штучно 

прискорити  цей процес неможливо, але потрібно створити йому режим найбільшого сприяння, 

оскільки адаптація митної політики України, а в перспективі всієї митної системи до норм і 

принципів, що продиктовані умовами лібералізації світової торгівлі, є обов’язковою 

передумовою успішної реалізації інтеграційних прагнень України. 

У практиці зовнішньоекономічної діяльності країн світу існує два рівні митного 

регулювання: міжнародний – передбачає здійснення такого регулювання через прийняття та 

виконання рішень спеціалізованих міжнародних організацій, таких як Світова організація 

торгівлі (СОТ), Міжнародний валютний фонд, Світовий банк реконструкції та розвитку та 

інші, які митне регулювання здійснюють шляхом встановлення основних принципів 

міжнародного митного регулювання. Національний – опирається на відповідні закони та інші 

законодавчі акти свого національного законодавства (рис. 1) [2], що визначають митну 

політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Основні законодавчі акти України, що визначають митну політику 

 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (16. 04. 1991 № 959-ХІ, визначає 

принципи, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), право на  здійснення та 

регулювання ЗЕД, оподаткування та ліцензування ЗЕД, економічний захист, відповідальність та 

інформаційне забезпечення у сфері ЗЕД, правові режими ЗЕД, економічні відносини з 

іншими державами, розгляд спорів у ЗЕД). 

Митний кодекс України (від 13. 03. 2012 № 4495-VI, визначає засади організації та 

здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та 

соціальні аспекти діяльності митної служби України; спрямований на забезпечення захисту 

економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, 

захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також 

забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи). 

Закон України «Про митний тариф України» (від 05. 04. 2001 № 2371-ІІІ, визначає 

порядок формування та застосування митного тарифу України при ввезенні на митну 

територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів 

встановлюється з метою обкладення митом зазначених товарів та інших предметів). 

Державна митна справа здійснюється на основі певних принципів (рис. 2) [3]. 

Митні відносини істотно впливають на характер міжнародних економічних відносин, а 

митна політика є могутнім інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності і 

підтримки балансу інтересів країн світової спільноти. Митна справа в Україні представляє 

собою політику держави, яка направлена на встановлення порядку та умов переміщення 
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через митний кордон України товарів і предметів, стягування митних платежів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципи державної митної справи. 

 

Державна митна справа здійснюється на основі певних принципів (рис. 2) [3]. 

Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України 

відповідно до норм Митного кодексу. Митний контроль здійснюється на території України і 

включає 3 стадії (рис. 3) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стадії митного контролю в Україні 

 

Митний контроль здійснюється стосовно дотримання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності й громадянами встановленого порядку переміщення 
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товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. Така ситуація створює потенційну 

можливість для зловживань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом 

декларування товару не за своїм кодом з метою сплати меншої суми платежів. 

Можливість гармонізації митного законодавства України за вимогами ЄС суттєво 

гальмується через надання пріоритету фіскальній функції митних органів, що ускладнює 

можливість тісної співпраці з країнами ЄС [5]. 

Головним напрямком забезпечення ефективності митного регулювання України є 

легалізація та детінізація ЗЕД в Україні, орієнтовані на збільшення привабливості прозорої та 

добросовісної зовнішньоекономічної діяльності через скорочення бюрократичних, часових, 

технологічних та матеріальних витрат суб’єктів ЗЕД при перетині вантажами кордону України 

з одночасним посиленням відповідальності й санкцій за не доброчинні дії та зловживання. На 

даному етапі митним органам потрібно як найшвидше наблизитися до європейських 

стандартів здійснення митно-тарифного регулювання. Це допоможе ефективно здійснювати 

митні процедури з найменшими затратами часу. 

Україна має приділяти особливу увагу зовнішнім джерелам надходжень до державного 

бюджету, оскільки перебудова економіки упродовж останніх років призвела до падіння 

виробництва, а це зменшує базу податкових надходжень від внутрішніх джерел. Система 

митного регулювання України має забезпечити сприятливі умови для адаптації національної 

економіки до більш гострої міжнародної конкуренції внаслідок приєднання до системи 

глобального регулювання і вільного переміщення ресурсів та поступове включення її 

економіки до глобальних та європейських економічних процесів. 
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Ефективною формою функціонування кожної держави є здійснення її 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність відіграє ключову роль у 

підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні 

конкурентоспроможності держави на міжнародному рівні. Найважливішим джерелом 

одержання прибутку держави є експортні операції як основної складової частини 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Незважаючи на значний науковий доробок фахівців-економістів у сфері планування, 

організації та управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств, на сучасному етапі, 

http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2013/GCH413/pdf/15

