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ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена розгляду процесів інституційно-правового забез-
печення міжнародного митного співробітництва України. У світовій практиці сфор-
мовано відповідні норми та правила, що визначають підходи до митного регулю-
вання і митної справи та одночасно сприяють інтенсивному розвитку міжнародного 
співробітництва. Міжнародне митне право складається з  міжнародних договорів, 
міжнародних звичаїв, законодавства у галузі митної справи, практики у сфері між-
народних митних відносин та рішень, прийнятих міжнародними організаціями.

Формування митної політики України відбувалося в  умовах становлення мит-
них органів, розвитку національної системи митного регулювання, приєднання до 
міжнародних організацій та конвенцій. На формування державної митної політи-
ки також справляють вплив економічні, міжнародні, політичні та ідеологічні фак-
тори. Сьогодні трансформація митної політики України відбувається з урахуванням 
глобальних тенденцій та існуючих норм і  правил, діючих у  міжнародному співто-
варистві. Україна має зобов’язання перед ВМО (Всесвітня митна організація), що 
розкриваються у роботі, спрямованій на реалізацію стандартів організації, зокрема 
автоматизація митних технологій, боротьба з контрабандою та порушеннями мит-
них правил, виконання умов чинних конвенцій ВМО. Усі зазначені заходи відбува-
ються у правовому полі, що визначається міжнародним митним правом, яке регу-
лює міждержавні зв’язки у галузі митних правовідносин. Сформоване законодавство 
з питань митної справи в Україні складається з Конституції України, Митного ко-
дексу та інших нормативно-правових актів України. Вагомого значення набувають 
двосторонні угоди з митними адміністраціями інших держав. 

Процес євроінтеграції України передбачає уніфікацію та наближення до Євро-
пейських норм та стандартів, зокрема і у митній політиці, які передбачено чинною 
Асоціацією між Україною та ЄС, розділом IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгів-
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лею”, главою 5 “Митні питання та сприяння торгівлі”. На виконання вимог зазна-
ченого документа створено Підкомітет митного співробітництва для консультацій 
та моніторингу виконання і адміністрування питань митного співробітництва. Прі-
оритети інституціалізації міжнародного митного співробітництва передбачають 
подальші заходи у напрямі європейської інтеграції; активну участь у міжнародних 
організаціях; удосконалення договірно-правової бази митного співробітництва; 
взаємодію з  митними установами інших держав; уніфікацію митних процедур 
і стандартів.

Ключові слова: міжнародне митне співробітництво, Митний кодекс, митна по-
літика, митне регулювання, митне право, митна територія, Всесвітня митна органі-
зація (ВМО), Асоціація між Україною та ЄС.
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INSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT OF INTERNATIONAL 
CUSTOMS COOPERATION OF UKRAINE

Abstract. The article considers the processes of institutional and legal support of 
international customs cooperation of Ukraine. In the world practice, relevant rules and 
regulations have been formed, defining approaches to customs affairs and procedures and 
at the same time contributing to an intensive development of international cooperation. 
International customs law consists of international treaties, international customs, 
customs legislation, practices in the field of international customs relations and decisions 
made by international organizations.

The Ukrainian customs policy was formed under the conditions of establishment of 
customs authorities, development of the national system of customs regulation, accession 
to international organizations and conventions. Economic, international, political and 
ideological factors also influence the formation of the state customs policy. Today, the 
transformation of Ukraine’s customs policy is taking into account global trends and existing 
rules and regulations in force in the international community. Ukraine’s obligations to the 
World Customs Organization (WCO) are revealed in the activities aimed at implementing 
the Organization’s Standards, including the automation of customs technologies, 
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combating smuggling and violations of customs rules, compliance with the conditions 
of current WCO conventions. All these measures take place in the legal field defined by 
international customs law, which regulates interstate relations in the area of customs 
relations. The existing customs legislation in Ukraine consists of the Constitution of 
Ukraine, the Customs Code and other normative legal acts of Ukraine. Bilateral agreements 
with customs administrations of other countries are getting of great importance.

The process of European integration of Ukraine provides for unification and 
approximation to European norms and standards, in particular in the customs policy, which 
is stipulated by the current Association Agreement between the EU and Ukraine, Title IV 
“Trade and Trade-related Matters”, Chapter 5 “Customs and trade facilitation”. To fulfil the 
requirements of the above mentioned document, a Customs Cooperation Subcommittee 
was established to consult and monitor the implementation and administration of customs 
cooperation issues. The areas of institutionalization of international customs cooperation 
include further measures in European integration; active participation in international 
organizations; improvement of the contractual and legal base of customs cooperation; 
interaction with the customs administrations of other countries; unification of customs 
procedures and standards.

Keywords: international customs cooperation, Customs Code, customs policy, 
customs regulation, customs law, customs territory, World Customs Organization (WCO), 
Association Agreement between the EU and Ukraine.

Постановка проблеми. Розвиток 
митної справи та системи митного 
регулювання у країнах світу передба-
чає прийняття та дотримання ними 
національних нормативно-право-
вих актів та врахування міжнародних 
норм і стандартів, що сприяє уніфіка-
ції митних процедур, удосконаленню 
митного регулювання, розвитку між-
народного митного співробітництва, 
забезпеченню економічної безпеки 
держави. Митна політика є складовою 
внутрішньої та зовнішньої політики, 
яка визначає зміст діяльності дер-
жави та її уповноважених інституцій 
у  напрямі регулювання зовнішньое-
кономічних відносин та організації 
митної системи, одночасно має на 
меті захист національних інтересів, 
національної безпеки і  економічно-
го суверенітету держави. Важливими 
інструментами митної політики ви-
ступають встановлені національним 
законодавством і  міжнародними уго-
дами митні тарифи і  система заходів 
нетарифного регулювання, що форму-

ється, як правило, з урахуванням між-
народних стандартів.

Міжнародне митне співробітни-
цтво відбувається в  умовах глобалі-
зації світових економічних та полі-
тичних процесів. Інтернаціоналізація 
митних відносин проявляються у  на-
ступному: укладення союзів та бага-
тосторонніх угод; вироблення єдиних 
тарифів; узгодження системи опису 
і  кодування товарів; створення між-
народних організацій, які встановлю-
ють норми і  процедури регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Су-
часний розвиток міжнародного спів-
робітництва у  митній справі з  метою 
регулювання міжнародної торгівлі та 
уніфікації норм зовнішньоекономіч-
ної співпраці потребує інституціалі-
зації, під якою розуміємо формування 
інформаційного та інституційно-пра-
вового забезпечення – обмін інформа-
цією, укладання багато- та двосторон-
ніх угод про співробітництво, участь 
у  міжнародних організаціях, гармо-
нізацію митних правил та процедур, 
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створення спеціалізованих інститу-
цій, інтегрування до загальносвітових 
процесів. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання, що стосуються між-
народного співробітництва України 
у  митній сфері, набувають актуально-
сті у різні періоди формування митної 
політики країни. Вони, передусім, були 
пов’язані із інтеграцією України до 
міжнародного середовища, приєднан-
ня до міжнародних митних конвенцій 
або міжнародних організацій (Світової 
організації торгівлі, Всесвітньої мит-
ної організації тощо). Пріоритетним 
завданням на сучасному етапі інтерна-
ціоналізації митної політики виступає 
реалізація положень Угоди “Про Асо-
ціацію між Україною та ЄС”, зокрема 
регламентованих розділом IV “Торгів-
ля і  питання, пов’язані з  торгівлею”, 
главою 5 “Митні питання та сприяння 
торгівлі”. Різноманітні аспекти мит-
ної політики, митного регулювання та 
митного права детально вивчаються 
у  наукових публікаціях вітчизняних 
вчених. Так, систему митного регулю-
вання розглядають у  своїх працях В. 
Дудчак та О. Мартинюк, митне регу-
лювання зовнішньоекономічної діяль-
ності є предметом наукового пошуку 
О. Гребельника. Міжнародно-правові 
стандарти досліджують В. Денисенко, 
К. Сандровський. Формування та за-
сади митного права вивчають А. Годяк 
та Р. Шишка. Митну політику в умовах 
глобалізації висвітлює П. Пашко, еко-
номічні аспекти митної політики – О. 
Єгоров. Проте, на сучасному етапі до-
даткової уваги потребує аналіз пріори-
тетів та напрямів наближення митної 
політики України до світового просто-
ру, що обумовлено активізацією проце-
сів глобалізації та інтеграції. 

Мета статті  – аналіз пріоритетів 
та напрямів інституційно-правового 
забезпечення міжнародного митного 

співробітництва України як процесу 
інституціалізації.

Виклад основного матеріалу. 
Митна політика за своєю сутністю  – 
явище неоднозначне, в якій виділяють 
два аспекти: внутрішній (захист наці-
онального товаровиробника, нових га-
лузей та економіки загалом) і зовніш-
ній (створення найбільш сприятливих 
умов для участі у торговельно-еконо-
мічному співробітництві). Зовнішній 
аспект означає, що держава, встанов-
люючи певні вимоги та застосовуючи 
інструменти митного регулювання, 
адаптовує загальновизнані принципи 
і норми, що формувалися у міжнарод-
ному митному праві.

Від розвитку митних відносин 
залежать напрями розвитку міжна-
родної торгівлі та міжнародних еко-
номічних відносин. За допомогою ін-
струментів тарифного і  нетарифного 
регулювання держава може стимулю-
вати ввезення або вивезення відпо-
відних товарів, провадити економічну, 
науково-технічну, валютно-фінансову 
політику у  сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності.

З цього випливає, що митна полі-
тика не зводиться лише до технічних 
аспектів проведення митної справи. 
Це поняття більш широке, оскільки 
охоплює різноманітні параметри ді-
яльності держави в  галузі зовнішньо-
економічної діяльності та світового 
господарства. Митна політика і  митна 
справа відносяться до важливих про-
явів суверенітету держави і тому вима-
гають посиленої уваги з боку держави 
при формуванні міжнародно-правової 
позиції. На різних етапах розвитку дер-
жави, залежно від цілої низки причин 
(економічних, політичних), домінує та 
чи інша стратегічна або тактична функ-
ція, яку виконують митні органи. 

Митно-тарифне регулювання роз-
глядають як механізм захисту вітчиз-
няного товаровиробника в умовах по-
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силеної міжнародної конкуренції. У 
зв’язку з цим виникає поняття митної 
безпеки, яке пов’язують із вирішенням 
низки питань інституційного, кадро-
вого, функціонального і тарифного ха-
рактеру [1, с. 97].

Митна політика у сфері зовнішньое-
кономічних зв’язків загалом відбиваєть-
ся у двох моделях, які втілюють загальні 
підходи до міжнародної торгівлі,  – це 
протекціонізм і вільна торгівля. Загалом 
практична політика є поєднанням еле-
ментів протекціонізму та вільної тор-
гівлі. При цьому важливо відмітити, що 
протекціонізм завжди має національ-
ний характер, тоді як політика лібералі-
зації торгівлі переважно є результатом 
взаємних домовленостей держав на 
двосторонній або багатосторонній осно-
ві. Відмітимо, що політика вільної тор-
гівлі більше відповідає задачі найбільш 
ефективного використання сприятливих 
умов для розвитку економіки в  цілому, 
а  політика протекціонізму використо-
вується для розв’язання конкретних 
завдань, які найчастіше пов’язані з  ви-
рішенням тих чи інших економічних 
проблем. Проте, незважаючи на всі від-
мінності, кінцева мета і тієї, і  іншої по-
літики однакова – формування найбільш 
сприятливих умов для участі країни 
у міжнародному поділі праці.

Сучасний етап розвитку митної 
політики передбачає інтеграцію мит-
них відносин України і ЄС, яка повин-
на проявлятися в  укладанні догово-
рів і угод з різних питань, виробленні 
єдиних тарифів, погоджених систем 
опису і  кодування товарів, у  створен-
ні загальної системи управління, яка 
буде запроваджувати митні правила, 
норми і  процедури регулювання зов-
нішньоекономічної діяльності [2].

Фактори, що впливають на форму-
вання державної митної політики [3, 
с. 162-163]: 

• економічні: однією з  головних 
засад правової держави має бути ефек-

тивна митна політика, яка є економіч-
но доцільною, обґрунтованою з  точки 
зору активного стимулювання та роз-
витку окремих галузей економіки, пра-
вового регулювання напрямків і  обся-
гів товарообігу з іншими державами та 
якісне забезпечення економічної без-
пеки України у правовому полі; 

• міжнародні: участь країни 
у міжнародних митних і торговельних 
об’єднаннях та організаціях покладає 
на неї обов’язки щодо проведення 
власної державної митної політики, 
уніфікації тарифних ставок відповід-
но до міжнародних стандартів, гармо-
нізації вітчизняного митного законо-
давства зі світовими стандартами та 
міжнародним законодавством; 

• політичні: державна митна по-
літика є вагомою складовою зовніш-
ньополітичної діяльності держави; на-
дання окремим державам або групам 
держав певних митних преференцій 
є засобом налагодження тісної співп-
раці та отримання взаємовигідних ре-
зультатів; 

• ідеологічні: створення стриму-
ючих факторів і заборон, відповідного 
митного та кримінального законодав-
ства для попередження і  відвернен-
ня потрапляння на митну територію 
України товарів, що можуть бути по-
тенційно небезпечні для суспільної 
моралі, громадської та екологічної 
безпеки тощо.

Протягом формування митної по-
літики Україна використовувала ме-
ханізми митного регулювання і  між-
народний досвід його застосування. 
На першому етапі (1991–1993 рр.) 
зовнішньоекономічна система харак-
теризувалася практично повною від-
сутністю митно-тарифного регулю-
вання. Для другого етапу (1994–1995 
рр.) розвитку національної системи 
митно-тарифного регулювання ха-
рактерне оподаткування експорт-
но-імпортних операцій здебільшого 
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з  фіскальних міркувань. На третьому 
(1996–1998 рр.) запроваджуються ме-
ханізми, спрямовані на захист вітчиз-
няної промисловості від іноземної 
конкуренції. На четвертому (1999–
2005 рр.) приділялася увага вдоскона-
ленню митно-тарифного регулювання 
відповідно до міжнародних стандартів 
митного регулювання та вимог ГАТТ/
СОТ. На п’ятому етапі (2006–2010 рр.) 
активізувалася співпраця України із 
СОТ, відбувалася поступова лібералі-
зація імпортного та експортного та-
рифів. Шостий період (з 2010 р.) ха-
рактеризується посиленням контролю 
за правильністю визначення митної 
вартості, класифікації і  країни похо-
дження товарів. Сьогодні відбуваєть-
ся трансформація митної політики 
відповідно до існуючих норм та пра-
вил у  міжнародному співтоваристві, 
реалізація зобов’язань України згідно 
укладених міжнародних угод, нала-
годження ефективної співпраці з між-
народними митними і торговельними 
організаціями. 

Протягом всіх періодів відбували-
ся процеси інституціалізації, зокрема 
змінювалось та удосконалювалось ві-
тчизняне законодавство, що регулює 
митну політику в  Україні, зокрема, 
Закон України “Про участь України 
у  Митній конвенції про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуван-
ням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 
року)” (1994р.), Закон України “Про 
захист національного товаровироб-
ника від демпінгового імпорту” (1998 
р.), Закон України “Про приєднання 
України до конвенції про тимчасове 
ввезення” (2004 р.), Митний кодекс 
України (2012р.), Закон України “Про 
митний тариф” (2013 р.) та інші.

Усі зазначені заходи відбувають-
ся у  правову полі, що регулюється 
митним правом. Під митним правом 
розуміють комплексну галузь, систе-
му встановлених державою правових 

норм різної галузевої приналежності, 
які покликані регулювати відносини 
у сфері митної справи і митної політи-
ки [4, с. 37]. Міжнародне митне право 
регулює міждержавні зв’язки у  галузі 
митних відносин, які виникають під 
час переміщення через митний кор-
дон товарів, фізичних осіб, предметів, 
послуг і капіталів. 

Відповідно основними завдання-
ми митного права визначено [5, с. 47]:

• забезпечення міжнародної 
економічної безпеки і  неухильного 
дотримання суверенного права дер-
жави щодо вибору власної митної сис-
теми та митної політики;

• свобода міждержавного спіл-
кування, що передбачає уникнення 
незаконних ембарго, торговельних, 
митних, кредитних та технологічних 
блокад; 

• спрямування міжнародних 
відносин на співіснування країн з різ-
ним рівнем розвитку і  недопущення 
дискримінації, запобігання політич-
ного тиску;

• розбудова міжнародних еко-
номічних відносин, що базуються на 
принципах поваги до державного й 
економічного суверенітету, рівноправ-
ності і взаємовигоди, створення спри-
ятливих умов для розвитку співробіт-
ництва між державами у сфері митного 
регулювання і взаємодопомоги.

У міжнародному митному пра-
ві використовуються такі джерела [5, 
с. 48]: міжнародний договір; міжна-
родний звичай, який визначений дер-
жавами як правова норма; внутрішнє 
законодавство у галузі митної справи; 
прецеденти міжнародних відносин; 
практика у сфері міжнародних митних 
відносин; рішення, прийняті міжна-
родними організаціями з питань між-
народного митного співробітництва 
і взаємодопомоги держав.

Митне право ЄС визначається як 
фундаментальні засади існування ЄС 
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в цілому. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Дого-
вору про ЄС, Співтовариство базується 
на існуючому митному союзі (охоплює 
торгівлю товарами та включає заборо-
ну застосування мит між країнами-у-
часницями) та на ухваленні єдиного 
митного тарифу, що використовується 
у відносинах з іншими країнами. Мит-
не право ЄС визначають як сукупність 
регіональних правових норм, які ре-
гулюють: 1) відносини щодо функці-
онування митного союзу ЄС; 2) від-
носини щодо торгівлі товарами між 
ЄС та іншими країнами; 3) відносини 
в митній сфері між ЄС в цілому і дер-
жавами-членами та іншими країнами 
і  міжнародними міжурядовими орга-
нізаціями [3, с. 14-15].

У процесі формування митно-
го права як системи сформувалася та 
активно використовується низка по-
нять  – митний простір, митний кор-
дон, митний сервітут, митна терито-
рія. Відповідно до Митного кодексу 
України, територія України, зайнята 
сушею, територіальне море, внутріш-
ні води і  повітряний простір, а також 
території вільних митних зон, штучні 
острови, установки і споруди, створені 
у  виключній (морській) економічній 
зоні України, на які поширюється ви-
ключна юрисдикція України, станов-
лять митну територію України.

Межі митної території України 
є митним кордоном України. Мит-
ний кордон України збігається з  дер-
жавним кордоном України, крім меж 
штучних островів, установок і споруд, 
створених у виключній (морській) еко-
номічній зоні України, на які поширю-
ється виключна юрисдикція України. 
Межі території зазначених островів, 
установок і споруд становлять митний 
кордон України [6].

Таким чином, у  світовій практиці 
склалися відповідні норми та правила, 
що визначають загальні засади мит-
ного регулювання і  митної справи та 

сприяють інтенсивному розвитку між-
народного співробітництва. Зазначені 
підходи використовуються у практиці 
формування митної політики України.

Згідно з  Постановою Верховної 
Ради України від 19 червня 1992 року 
та Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 1 червня 1992 року Україна 
приєдналася до Конвенції про ство-
рення Ради Митного Співробітництва, 
відповідно з  1992 року є повноправ-
ним членом Всесвітньої митної орга-
нізації. У 2011 році прийнято Закон 
України “Про внесення змін до Закону 
України “Про приєднання України до 
Протоколу про внесення змін до Між-
народної конвенції про спрощення та 
гармонізацію митних процедур”. 

 Україна є учасницею міжнародних 
конвенцій та угод, серед яких: Міжна-
родна конвенція про Гармонізовану си-
стему опису та кодування товарів (ГС); 
Міжнародна конвенція про взаємну ад-
міністративну допомогу у відверненні, 
розслідуванні та припиненні порушень 
митного законодавства; Конвенція про 
тимчасове ввезення та ін. 

У зв’язку з цим Україна має фінан-
сові зобов’язання перед ВМО, які пе-
редбачають сплату періодичних вне-
сків, та бере активну участь у спільних 
операціях під егідою ВМО у  сферах 
боротьби з контрабандою та порушен-
нями митних правил, захисту прав 
інтелектуальної власності та інших 
подібних заходах. У межах діяльності, 
спрямованої на реалізацію Рамко-
вих стандартів ВМО, втілюються за-
ходи з  автоматизації інформаційних 
митних технологій та впроваджен-
ня сучасної системи електронного 
декларування. Також здійснюються 
підготовчі роботи із запровадження 
системи інтегрованого контролю на 
основі міжвідомчої взаємодії у  пунк-
тах пропуску через державний кордон 
і створення єдиної міжвідомчої авто-
матизованої інформаційної системи 
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стосовно контролю за зовнішньотор-
говельною діяльністю суб’єктів госпо-
дарювання [7]. 

Ефективним засобом розвитку 
міжнародної торгівлі та протидії мит-
ним правопорушенням і  контрабанді 
визнано уніфікацію митних процедур 
на міжнародному рівні. Це дозволяє 
практично застосовувати делегування 
повноважень між митними службами 
інших держав з  урахуванням наявно-
сті відповідних технічних засобів та 
можливостей здійснення процедур 
митного контролю та митного оформ-
лення. У подальшому це передбачає 
взаємний обмін інформацією щодо 
результатів здійснення цих процедур 
між митними органами інших держав 
і  визнання результатів такого контр-
олю. Враховуючи наведене, участь 
України в  міжнародних угодах у  сфе-
рі митної справи, повноцінна робота 
у  межах міжнародних організацій є 
основою запровадження цивілізова-
них митних процедур у  професійній 
діяльності митних органів України [8].

Під державною митною політикою 
розуміють частину державної еконо-
мічної політики як систему напря-
мів і  принципів діяльності держави 
у  сфері забезпечення митної безпеки 
України та захисту митних інтересів, 
регулювання зовнішньої торгівлі, вну-
трішнього ринку, розвитку економіки 
України та інтеграції до світової еко-
номіки. Вагоме значення для форму-
вання засад митної політики і визна-
чення засобів та інструментів митного 
регулювання має базовий документ – 
Митний кодекс, який ухвалений у бе-
резні 2012 року. Він визначає загаль-
ні засади митної справи та діяльності 
митних органів, регулює різноманіт-
ні аспекти митної політики. Митний 
кодекс розкриває визначення низки 
термінів, а  також правила визначен-
ня країни походження, застосування 
Української класифікації товарів зов-

нішньоекономічної діяльності, мит-
ну вартість та методи її визначення, 
митні режими, порядок переміщення 
і пропуску через митний кордон, мит-
ні формальності, митний контроль та 
митне оформлення, митні платежі, 
митну статистику та функціонуван-
ня митних органів тощо. У Митному 
кодексі також висвітлено митну полі-
тику, митні інтереси, митну безпеку, 
митну справу та зазначено принципи 
митного регулювання. Окрім Митного 
кодексу, законодавство з питань мит-
ної справи складається з  Конституції 
України та інших законів України [9].

Процес євроінтеграції України пе-
редбачає уніфікацію та наближення 
до Європейських норм та стандартів, 
зокрема і  у митній політиці. Чинною 
Асоціацією між Україною та ЄС розді-
лом IV “Торгівля і  питання, пов’язані 
з торгівлею”, главою 5 “Митні питання 
та сприяння торгівлі” визначено цілі; 
законодавство та процедури; відно-
сини з  бізнес-спільнотою, збори та 
платежі, митну оцінку, митне співро-
бітництво, взаємну адміністративну 
допомогу в  митних справах, технічну 
допомогу і  розвиток потенціалу; ді-
яльність Підкомітету з питань митно-
го співробітництва; наближення зако-
нодавства у митній сфері [10].

На виконання вимог зазначеного 
документа створено Підкомітет мит-
ного співробітництва, функції яко-
го охоплюють проведення постійних 
консультацій та моніторинг стану 
виконання і  адміністрування питань 
митного співробітництва, транскор-
донного митного співробітництва та 
управління, технічної допомоги, пра-
вил походження товарів, сприяння 
торгівлі, а також взаємної адміністра-
тивної допомоги в митних справах. До 
складу Підкомітету з  питань митного 
співробітництва входять представни-
ки Європейської Комісії та України, 
відповідальні за митні та пов’язані 
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з  митницею питання. Засідання Під-
комітету проводиться один раз на рік, 
станом на 2019 рік відбулося три засі-
дання. 

Реалізація Угоди відбувається у на-
ступних напрямах: розпочато процес 
технічної модернізації митних уста-
нов; відкрито новий міжнародний 
пункт пропуску; запроваджено оформ-
лення за принципом єдиного вікна, 
обслуговування через єдиний рахунок 
та статус уповноваженого експорте-
ра. Має місце залучення до боротьби 
з  транснаціональною злочинністю та 
приєднання до Конвенції про правила 
походження. Одночасно наближення 
митного законодавства до стандартів 
ЄС передбачає адаптацію програми 
автоматизованого економічного опе-
ратора, регулювання захисту прав ін-
телектуальної власності, реалізацію 
проектів допомоги ЄС в  митній сфе-
рі, розробку стратегії інтегрованого 
управління кордонами.

Пріоритетами реформування ві-
тчизняної митної системи стають 
зменшення часу для проведення мит-
ного оформлення та формування ін-
новаційної форми митного контролю, 
що притаманна високорозвиненим 
країнам. Серед ключових інновацій 
митної діяльності визначають впрова-
дження системи електронного декла-
рування, побудову автоматизованої 
системи аналізу та управління ризи-
ками, запровадження інституту упов-
новаженого економічного оператора. 
В рамках інтернаціоналізації митно-
го співробітництва налагоджується 
активна співпраця з  низкою митних 
органів країн-членів Всесвітньої мит-
ної організації [11]. Двостороннє спів-
робітництво з  митними адміністра-
ціями іноземних держав базується на 
визначених пріоритетах, які сприяють 
максимальній прагматичності таких 
контактів з погляду їх впливу на діяль-
ність митних установ загалом [8].

Стосовно української економіки 
визначено такі ключові тенденції й 
ризики, які в  найближчій перспекти-
ві визначатимуть пріоритети засто-
сування й спрямованість поширених 
інструментів митного регулювання: 
застосування торгово-економічних 
санкцій, інтернаціоналізація торго-
вельного обміну, структурні зрушен-
ня у світовій торгівлі, посилення ролі 
міжнародних торгово-економічних 
об’єднань [12].

Зазначене вище свідчить про по-
ступове та продумане формування 
інституційно-правового базису функ-
ціонування митного регулювання від-
повідно до міжнародних стандартів, 
адаптацію провідної європейської 
практики митного регулювання, інте-
грацію національної економіки в гло-
бальне економічне середовище. Також 
митна політика має спрямовуватися 
на зближення країн шляхом спро-
щення та уніфікації митних процедур 
відповідно до світових стандартів та 
захист економічних інтересів Украї-
ни. Серед пріоритетних напрямів слід 
назвати наступні:

• активна діяльність у  міжна-
родних організаціях з митних питань, 
що дасть можливість Україні бути пов-
ноправним учасником міжнародного 
співтовариства та сприятиме її за-
кріпленню на міжнародному рівні як 
правової держави;

• залучення правової та міжна-
родної технічної допомоги з  боку іно-
земних фахівців для гармонізації ві-
тчизняного законодавства із чинними 
міжнародними нормами і стандартами;

• удосконалення договірно-пра-
вової бази митного співробітництва 
шляхом внесення змін до норматив-
но-правових актів на вітчизняному за-
конодавчому рівні та укладення міжна-
родних договорів про співпрацю;

• взаємодія з  митними адміні-
страціями інших держав, що дозво-
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лить перейняти досвід провідних кра-
їн, налагодити співпрацю з  митними 
адміністраціями у  сфері регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності;

• інформаційне забезпечення 
для своєчасного отримання необхід-
ної інформації, ознайомлення з  між-
народними нормативно-правовими 
актами, що формують міжнародну 
митну політику та імплементація їх 
норм у вітчизняне законодавство. 

Висновки. Невід’ємною частиною 
розвитку сучасного світового госпо-
дарства є активізація зовнішньоеко-
номічної діяльності, що передбачає 
налагодження міжнародного співро-
бітництва та вихід на зовнішні ринки 
підприємств, вироблення державної 
політики у сфери зовнішньої торгівлі, 
яка безпосередньо пов’язана з митною 
складовою.

Протягом формування митної по-
літики України перед державою по-
стали такі завдання, як контроль за 
зовнішньоторговельною діяльністю, 
наповнення державного бюджету за 
рахунок оподаткування зовнішньоеко-
номічної діяльності, захист національ-
ного товаровиробника від іноземної 
конкуренції. Одночасно відбувалися 
процеси інституціалізації, що розкри-
ваються у приєднанні до СОТ та ВМО, 
формуванні структури митної служби, 
прийняття нормативно-правових ак-
тів, укладанні угод про співробітни-
цтво з  митних питань тощо. Проте на 
даному етапі домінуючим є вдоскона-
лення системи митного регулювання 
відповідно до міжнародних стандартів, 
реалізація положень Угоди про Асоціа-
цію між Україною та ЄС, діяльність Під-
комітету митного співробітництва.
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