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Н ЕДОБЕГА О. О.

МИТНА ПОЛ1ТИКА УКРА1НИ В УМОВАХ ШТЕГРАЦП:
СУТН1СТЬ I ФУНКЦН

У стагп митна политика розглядаеться у широкому та вузькому значснш. Досящжено пацюна- 
льн! митш iHxcpccn Украши. Запропоновано складов! митно! полтгики як систсми: нормативно
правово забезпечення; шститущональне забезпечення; шформацшно-анал1тичне забезпсчсння; мате- 
рУальне та фшансовс забезпечення; забезпсчсння в исо к о кв arri ф нсо в ани м кадрами; мстоди та шетру- 
менти митного регулювання. Розглянуто 0CH0BHi функцп митно! пожгики -  захисну, фюкальну та 
регулятивну функцп.

Ключов! слова: митна полпика, минп штсрсси, митна безпека, конфлшт, функцп, складов!.

УДК 336.221.4

Постановка проблеми. Невщ’емною 
складовою фшансово'Г полпики держави е 
митна политика, яка набувас все бшьшого 
значения у зв’язку з штеграцшними проце- 
сами у всьому евп i. Саме митна политика 
вщображае правила взаемоди м1ж держава
ми, у прямш залежносп вщ митно! полпики 
знаходиться ефектившеть зовшшньо- 
економ1чно! дУялыюстУ кра1ни. Неабияку 
роль формування митно!" полпики Украши 
вщграе у забезпеченш економ1чио! безпеки 
краши, особливо июля набуття членства у 
СОТ, оскшьки вщкриття нацюнальних рин- 
KiB так чи шакше пов’язане г\ збоыпенням 
конкуренцн для украшських товаровиробни- 
к1в i B iporm nicTio поставок неякиших товарш 
на укрщнсыа ринки. При цьому митна nojii- 
тика може використовуватись i як стимуля
тор, i як дестимулятор економУчпого розвит- 
ку держави. Тож дослщження особливостей i 
функцш митно! политики Украши в умовах 
штеграцшних процессе набувають ще биш- 
шо! актуальность

ЛналЬ ос 1 aiiuix лослижень та пуб- 
пкацш. У впчизняних наукових роботах 

питания митно! полпики виевплено у пра- 
цях таких вчених, як I. Бережнюк, А. Стель- 
мащук, Т. Калшеску, А. Сршов, П. Пашко, Н. 
Осадча, А. Луцик, О. Борисенко, В. Ченцов 
та шших вчених.

Як зазначае I. Бережнюк [1, с. 11], ми
тна полпика -  це система поглядш, щей та 
переконань, яка формуе основш правов1 та 
економжо-оргашзацшш принципи митно! 
справи.

А. Стельмащук [2, с. 280] трактуе мит- 
ну пол1тику як систему принципов i напрям1в 
д1яльност1 держави у сфер] забезпечення 
сво!х економ1чних штереав та безпеки за 
допомогою митно-тарифних та нетарифних 
заходи регулювання зовшшньо! торгУвлУ.

Вона реал1зу€ як економюш, так 1 пол1тичн1 
ццй, яи  визначаються державним устроем, 
юнуючою законодавчою базою та сощалыю- 
економ1чним напрямом розвитку суспшьства, 
яю визначаються як одне цше.

На думку Т. Калшеску та К. Баляба [3] 
митна пол пи ка -  це система принципов та 
напрям!в д1яльносп задля реалУзацн еконо- 
м1чних iHTepecifl та безпеки за допомогою 
митно-тарифних та нетарифних заходУв ре
гулювання зовншшьоУ торпвл1 держави.

А. Сршов [4, с. 33-34] пщкреслюе, що 
yci в!дом1 штерпретацЙ митно! политики, за- 
лежно вщ пщходу до цього понятгя, можна 
об’еднати в чотири групи: владно-правовий, 
оргапУзацшно-шституцюнальний, екожжич- 
ний та психоетичний.

Владно-правовий пщхщ тлумачення 
митно! полпики оркнтуеться на виевплення 
и основних положень через дн, спрямоваш 
на здобуття, утримання та використання 
державно! влади в сфер! регулювання зовнь 
шньоеконом1чно! дмльностг У межах цього 
пщходу митна полпика трактуеться як сис
тема або комплекс заходов, правил регулю
вання зовнпиньоекономУчно! д1яльност1, 
перш за все адмшютративно-владного хара
ктеру або ж як упорядковашеть та регуля- 
тивнють у щй сфер! — за допомогою норма
тивно-правово! бази.

Вщповщно до оргашзашйно- 
шетитуцюнального пщходу митна политика 
формуеться через державш органпацп та 
шетитути, в яких вона розробляеться, визна- 
чаеться й реашзуеться. До таких державних 
шетитуцш у першу чергу належить Верхов
на Рада Украши, Кабшет MiHicTpiB Украши 
та шин органи виконавчо! влади.

Економ1чний пщхщ до митно! полни- 
ки пов’язаний в основному з запроваджен- 
ням у житгя внутршшьо! та зовншшьоУ еко-



H0ML4H01 пал пики держави, засновано! на 
протекшошзми вшьнш торпвл! чи гармо- 
ншному поеднанш двох попередн!х напря- 
Mia.

Психоетичний пщхщ до митно!" поли
тики пов’язаний насаыперед ij там, що noni- 
тика -  це свосрщна характеристика вщносин, 
яи  складаються в npousci п розробки, при- 
йняття та реалйаци. Митна политика з пси- 
хоетичних позицш -  це сфера продуманих 
конфлйстно-консенсусних кроюв, маневров, 
лав1рувань, вимушених компромкпв, пого- 
джень, натиск!в та бар Vpiu. Yci чотири 
складов! митно!" пол пики взаемопов’язаш та 
взаемозалежш, тому eci вони важлив1 й по- 
винн! мати piuH O C iu jbH C  значения [4, с. 34].

У Митному Кодекс! Украши державна 
полпика у сфер! державно!" митно"! сирави 
визначаеться як система ц!лей, принцишв, 
функцш, напрямш, засобш i механ!зм!в д!я- 
льност1 держави, спрямованих на забезпе- 
чення нацюнальних митних штересш та без
пеки Украши, регулювання зовшшньо!' тор
пвл! та захист внутрпинього ринку, розвиток 
нащонально"! економ!ки та и штегращю до 
свиово! економйси, наповиення державного 
бюджету [5, ст. 5].

Проте, на думку П. Пашка та Н. Осад- 
чо1 [6, с. 10] у дпочому Митному кодекс! 
Украши [5] юнують певш npaeoei колЫ! з 
Конститущею Украши та шшими законода- 
вчими актами, що потребу€ уточнения його 
положень в частит використання терм!н!в 
«митна полггика» та «митна справа».

Визначення функцш митно! пол!тики с 
важливою складовою формування механ!зму 
забезпечення митно! безпеки держави, що в 
умовах глобал!зацп та введения единих ме- 
хан!зм!в, як! забезпечують реашзацпо митно! 
справи в р1зних крашах св!ту, будуть сприя- 
ти спрощенню та прозорост! митних проце
дур, "lx прискореиню, зменшению юлькосп 
митних документ!в, "!х ушфжацп та викорис- 
танию единих документ!в у р!зних кра’шах, 
обмшу !нформац!сю м!ж митними адмшкт- 
рац!ями краш, посиленню м!жнародно! бо- 
ротьби з митним шахрайством i переходу на 
принципову, системну основу формування 
та pcajihani! митно’! пол!тики держави [7, с. 
11].

Дослщивши науков! пращ в галуз1 ми
тно! пол!тки, можна д!йти висновку про в!д- 
сутн1сть единого пщходу щодо визначення 
KaTeropi! «митна пол!тика» та и функц!й.

Метою етатт! е формулювания влас- 
ного бачення категорп «митна политика», Г! 
функцш та особливостей зд!йснення в умо
вах штеграцшних процеЫв.

Виклад основного Maiepia.iv досль 
дженнн. Проанал1зувавши наведен! више 
визначення митно! поляки, можна говорити 
про багатоаспектнють i неоднозначшсть да- 
ного поняття. Митна полгтика як еконолпчна 
кате гор !я може розглядатися у широкому i 
вузькому значениях.

У широкому значенш митна полггика 
представляс собою сукупшсть принципових 
засад, як! е основою митно! безпеки держави 
та складовою державно! полггики. У бшып 
вузькому значенш митну полпику можна 
представити як систему взаемопов’язаних 
елемент1в, яка покликана забезпечити нацю- 
нальн! митн! штереси в умовах штеграцш
них процеав.

1нтерес у фшософському розумшш 
трактуеться як [8, с. 213]:

1) реальна причина сощальних дш, по- 
д!й, здшснень, яка стотгь безпосередньо за 
спонуканнями (мотивами, помислами, щея- 
ми ! т.п.) шдивдав, яю беруть участь у цих 
Д1ях, соц!альних груп, miacis;

2) участь людини в якш-небудь под!! 
або факт!, викликана як властивютю факту, 
так i схильностями само"! людини.

Тобто штереси е реальною причиною 
д1яльност] суб’екттв i спрямован! на задово- 
лення певних потреб. Саме !нтереси е сти
мулом до розвитку будь-якого суб’екта. 
Проте, у Митному кодекс! Украши [5, ст. 6] 
так! поняття, як «митш штереси», «митна 
безпека», на жаль, не мають жодно! конкре
тики та мютять лише посилання один на од
ного.

На думку П. В. Пашка [9, с. 11] митн! 
штереси -  це певний спектр (сукупнють) на- 
щональних штереав держави, що пов’язаш 
i3 !"х забезпеченням i реал!зац!ею виконання 
митно! справи й задоволення яких сприяе 
забезпеченню ефективного функц!онування, 
стшкого розвитку економ!чно! системи, зме- 
ншенню загроз нацюнальнш без под i Укра!"- 
ни, стабшьност! в суспшьств! в сферах, що 
пов’язан! з митною сферою та визначаеться 
поточним станом зовшшньоеконом!чних si- 
дносин, повнотою задоволення матер!альних 
потреб громадян, ступенями реал1зацп ви- 
значених стратепчних ор1ентир1в сощально- 
економ1чного розвитку й захисту культурно
го та шформацшного середовища держави,
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станом зовшшньоеконом1чно! та митноТ без- 
пеки.

Тож на нашу думку нацюналый митш 
штереси Укра'ши полягають перш за все, у 
забезпеченн! митноТ безпеки держави; сти- 
мулюванш штеграцн втгчизняно! скономгки 
до системи св1тових господарських зв’язкш; 
реалюацп фискально! функци митно! поляки; 
захист1 iH T epecie внутрйннього ринку, ште- 
лектуально! власност1; пщвищешп innecTii- 
цшно! привабливостч украшсько! економжи 
тотцо.

Митш штереси 
людини

Митш штереси в бшьшосп свош ви- 
кликають конфлжт iHTepecie (рис. 1), оскшь- 
ки головним завданням cyo’t'KiiB зовнилньо- 
економ1чно1 д1яльност1 с максимг’.ашя при- 
бутку {не завжди законним шляхом), а за
вданням митних оргашв — реал!защя фиска
льно! функцн шляхом збшьшення платежie, 
шдвищсння ефективност! регулювання ЗЕД. 
Тому призначенням митно! полггки е також 
запобйання та розв’язання конфл^кйв.

Митш штереси 
суб’ектш ЗЕД

Митш imepecu 
periony

Митш штереси дер
жави

Рис. I. Конфлжти в митному середовипц

Митна политика як система мгстить на- 
ступш складов! (рис. 2): нормативно-правове 
забезпечення; шституцюнальне забезпечен- 
ня; шформацшно-аналпичне забезпечення; 
матер1альне та фшансове забезпечення; за
безпечення в ис о ко к вал 1ф i ко в ан им кадрами; 
методи та шструменти митного регулювання.

Нормативно-правове забезпечення е 
основою створення необхщних умов для 
Зд1йснення митно! полпики. Пщ шститушо- 
иальним забезпеченням маеться на уваз1 фо- 
рмування ефективно! оргашзацшно! струк- 
тури митних оргашв.

1нформацшно-анал1тичне забезпечення 
можна визначитн як комплекс заходш, засо- 
6iB i метод1в, який забезпечуе митш органи 
необхщною шформашею шляхом збору, ре- 
естрацп, передач^ зберйання, опрацювання i 
иадання шформаци для прийняття необхщ
них управлшських рипень.

Матер1альне та фшансове забезпечення 
е необхщним для надежного функцюнування 
ycix складових митно! политики. Забезпечен
ня висококвал1фжованими кадрами, тобто 
кср!вниками i персоналом, як1 можуть взяти 
на себе вщиовщальнють за розвиток i реал1- 
защю нових щей.

Методи та шструменти митного регу
лювання необхщш для реал1зацн функцш 
митноТ польтики -  тарифного та нетарифного 
регулювання.

Як зазначалося вище, головним за
вданням митно! полггики с забезпечення ми
тно! безпеки держави. Проте, окр!м захисноТ 
функцн, науковщ ще видшяють ф1скальну та 
регулятивну функцп як основш. Фюкальна 
функцш е одшсю з ировщних, та нолягае в 
поповненш доходно!' частини бюджету за 
рахунок сплати мита та шших митних пла- 
тежш, яка стягуються за митне оформления 
предметш, oci6 та транспортних заообш [10, 
с. 25].

Регулятивна функция полягае в здшс- 
ненш заход1в державного впливу на 
суб’ектш зовн1шньоеконом1чно! д!яльност1 
за допомогою митно-тарифних i нетарифних 
метод is з метою стимулювання або стриму- 
вання зоrнi 11ш ьоекономiчноТ д1яльностТ Ос
новою реал1заци регулятивно! функцп е 
ефективна оргашзацм митно! справи, вико- 
ристання прогресивних технологш митного 
оформления, достошршсть облику товар 1в, 
що ввозяться, та i'x митного контролю.
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Метою захисно!' функци с попере- 
дження та припинення порушень митних 
правил i контрабанди шд час увезення това- 
р!в через митний кордон Украши. Тож нена- 
лежне виконання uie’i функци noripuiye 
1мщж краши у свгговому сшвтовариствк ni- 
дривае национальну економiKy та сприяе шд- 
вищенню р1вня корупцп.

Згщно з Концеищею реформування 
митноГ служби «Обличчям до людей» [11] 
функщями митно! полпики с: е кон ом im 
pe l уляторна; фюкальна; тформацш но- 
статистична; м]жнародно-комун1кацшна; 
контрольно-оргашзацшна та захисна. I (i фу- 
нкцп б ты п  детально в1дображають вище 
нере.ичеш, е TicHO взасмопов'язаними одна з 
одною, тому ч1тко розмежувати 1х практично 
неможливо.

Висноики та  перспективы подаль- 
ши\ дослцщень. Митна полггика е важли- 
вою складовою державного регулювання 
економжи, призначена забезпечувати пащо- 
нальш митш штереси краши. Питания, ви- 
сштлеш в статт1, е надзвичайно актуальними 
i потребують подалыпих наукових досль 
джень, зокрема щодо рол1 митно!’ полпики у 
забезпеченш сощально-економ1чно! безпеки 
держави, оскшьки митна политика е основою 
митн оГ безпеки держави.
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Недобега E. A.
Таможенная политика Украины в условиях интеграции: сущность и функции

В статье таможенная политика рассматривается в широком и узком понимании. Исследованы 
национальные таможенные интересы Украины. Предложены составляющие таможенной политики 
как системы: нормативно-правовое обеспечение; институциональное обеспечение; информационно
аналитическое обеспечение; материальное и финансовое обеспечение; обеспечение высококвалифи
цированным кадрами; методы и инструменты таможенного регулирования. Рассмотрены основные 
функции таможенной политики -  защитная, фискальная и регулятивная функции.

Ключевые слова: таможенная политика, таможенные интересы, таможенная безопасность, кон
фликт, функции, составляющие.

Nedobiega О.
Customs policy of Ukraine in the conditions of integration: essence and functions

Customs policy is considered in the broad and narrow understanding in the article. National customs 
interests o f Ukraine arc investigated. The components of customs policy as system are proposed: normative- 
ly-lcgal support; institutional support; informative and analytical support; material and financial support; 
providing highly skilled shots; methods and instruments of customs regulations. The basic functions of the 
customs policy arc considered -  safety, fiscal and regulatory functions.

Keywords: customs policy, custom interests, custom security, conflict, functions, constituents.
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