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На основе детального анализа развития 
таможенного дела через призму европейского 
контента от зарождения прообразов тамо-
женных органов до формирования Европей-
ского Союза как современного национального 
образования, прослежены черты, общей за-
кономерности и тенденции развития. На 
разных этапах формирования системы та-
моженных органов они были основным фак-
тором развития государства Украина, ме-
нялись вместе с изменением типов и форм 
государственности, что отражалось на ста-
тусе и роли, месте таможенных органов и 
Государственной таможенной службы, в 
частности, в системе государственных ин-
ститутов.
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Митного Кодексу, інших зак онів України, 
що регулюють питання, зазначені у статті 7 
Митного Кодексу України, з міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а 
також з нормативно-правових актів, вида-
них на основі та на виконання цього Ко-
дексу та інших законодавчих актів.
Відносини, пов’язані із справлянням 

митних платежів, регулюються Кодексом, 
Податковим кодексом України та іншими 
законами України з питань оподаткуван-
ня.
Але якщо міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передбачені 
цим Кодексом та іншими законами Украї-
ни, застосовуються правила міжнародного 
договору України [1].

Стан дослідження даної теми
Вчені, які досліджували дану про-

блематику О.М. Бандурка, В.М. Бойко, 
Б.М. Габрічідзе, В.Г. Драганов, Ю.М. Дьо-
мін, Л.М. Дорофєєва, О.Б. Єгоров, 
Ф.Л. Жорін, В.О. Заросило, А.Б. Калюта, 
О.В. Кіян, В.К. Колпаков, Т.В. Корнєва, 
Т.В. Курило, В.І. Литвиненко, М.В. Ло-
шицький, В.П., К.В. Муравйов, Науменко, 
О.П. Ноздрачов, Ю.В. Оніщик, А.В. Пав-
лов, П.В. Пашко, В.В. Прокопенко, 
Н.В. Прусакова, В.В. Романенко, С.С. Те-
рещенко, Т.М. Трошкіна, С.А. Черняв-
ський, Р.Б. Шишка, М.Г. Шульга та інші, 

Актуальність теми
Сьогодні, основними напрямами мит-

ної справи є захист інтересів держави, а 
також контроль за додержанням прав, 
боротьба з контрабандою, модернізація 
митних органів та створення сприятли-
вих умов для виходження України на між-
народний рівень шляхом участі у міжна-
родних організаціях, поглибленням між-
народного співробітництва та адаптації 
українськог о законодавства до європей-
ських стандартів.
Законодавство України з питань митної 

справи складається з Конституції України, 
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мали різні погляди та квінтесенції із вирі-
шення правових питань забезпечення та 
реалізації митної політики України.

Об’єктом дослідження виступають 
суспільні відносини у сфері забезпечення 
митної політики України та реформування 
митних органів.
На основі аналізу історичного розвитку 

митної справи через призму європейсько-
го контенту від зародження праобразів 
митних органів до формування Європей-
ського Союзу як сучасного національного 
утворення, прослідковано риси, загальної 
закономірності та тенденції розвитку. На 
різних етапах формування системи мит-
них органів вони були основним чинником 
розвитку держави Україна, змінювались 
разом із зміною типів і форм державності, 
що відображалося на статусі та ролі, місці 
митних органів у системі державних інсти-
тутів. У своїй статті ми акцентуємо увагу 
на форм уванні функціональної діяльності 
митних органів в той час як до первинної 
фіскальної місії митників додано захис-
ну, наглядову (контрольну), регулятор-
ну, статистичну, а т акож звернуто увагу 
на внутрішній організації митної служби 
і особливих вимогах, що в усі часи вису-
вались до уповноважених осіб, у частину 
професійних обов’язків яких входили такі 
обов’язки.

Виклад основного матеріалу
Державна митна служба України 

(Держмитс лужба) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується та координується Кабінетом Мі-
ністрів України через Міністра фінансів.
Держмитслужба реалізує державну 

митну політику, державну політику у сфе-
рі боротьби з правопорушеннями під час 
застосування законодавства з питань дер-
жавної митної справи.
Держмитслужба у своїй діяльності ке-

рується Конституцією та законами Украї-
ни, актами Президента України та поста-
новами Верховної Ради України, прийня-
тими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держмитслуж-
би є:

1) забезпечення реалізації державної
митної політики, зокрема забезпечення 
митної безпеки та захисту митних інтере-
сів України і створення сприятливих умов 
для розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, збереження належного  балансу між 
митним контролем і спрощенням законної 
торгівлі;

2) забезпечення реалізації державної
політики у сфері боротьби з правопору-
шеннями під час застосування законодав-
ства з питань державної митної справи, 
запобігання та протидії контрабанді, бо-
ротьби з порушеннями митних правил;

3) внесення пропозицій щодо забезпе-
чення формування державної митної полі-
тики на розгляд Міністра фінансів [2].
Стаття 3 Закону України «Про стиму-

лювання розвитку вітчизняного машино-
будування для агропромислового комп-
лексу» визначає основні завдання вітчиз-
няного машинобудування для агропро-
мислового комплексу.
До них належать:
1) забезпечення потреб агропромис-

лового комплексу вітчизняною технікою і 
обладнанням для впровадження сучасних 
технологій у виробництво, зберігання та 
переробку сільськогосподарської продук-
ції;

2) проведення науково-технічної полі-
тики розвитку машинобудування для аг-
ропромислового комплексу, сприяння під-
вищенню рівня технологічних процесів та 
екологічної безпеки;

3) участь у розробленні стандартів від-
повідно до закону;

4) впровадження наукових досліджень,
дослідно-конструкторських, технологіч-
них та проектних розробок комплексного 
характеру, пов’язаних з розвитком вироб-
ництва техніки і обладнання для агропро-
мислового комплексу;

5) визначення обсягів виготовлення і
координація виробництва у номенклатурі 
техніки і обладнання для агропромисло-
вого комплексу, впровадження технічного 
обслуговування та освоєння прогресивних 
технологій ремонту техніки;
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6) сприяння скороченню витрат енер-
гетичних і матеріальних ресурсів при ви-
готовленні, технічному обслуговуванні та 
ремонті техніки і обладнання для агро-
промислового комплексу, підвищенню на-
дійності та збільшенню термінів їх експлу-
атації;

7) участь у розробці програм соціально-
го та економічного розвитку села, сприян-
ня комплексній поставці техніки і облад-
нання для агропромислового комплексу 
сільськогосподарським товаровиробникам 
і підприємствам харчової та переробної 
промисловості;

8) розробка проектів програм розвитку
вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу у порядку, ви-
значеному законодавством;

9) виконання програм виробництва
технологічних комплексів машин і облад-
нання для агропромислового комплек-
су, стимулювання освоєння виробництва 
нової техніки і обладнання для агропро-
мислового комплексу, підвищення відпо-
відальності промислових підприємств за 
якість виготовлюваної техніки, створення 
системи її технічного обслуговування та 
ремонту;

10) розширення мережі підприємств з
реалізації, технічного обслуговування, ре-
монту, надання у користування (зокрема 
за договорами фінансового лізингу) тех-
ніки і обладнання для агропромислового 
комплексу;

11) формування та розвиток ринку тех-
ніки і обладнання для агропромислового 
комплексу;

12) розробка пропозицій щодо удоско-
налення умов фінансування, оподаткуван-
ня, кредитування, особливостей привати-
зації підприємств вітчизняного машинобу-
дування для агропромислового комплексу;

13) здійснення економічних та орга-
нізаційних заходів, спрямованих на зрос-
тання експортного потенціалу, збільшен-
ня обсягів реалізації техніки і обладнання 
для агропромислового комплексу в Украї-
ні та за її межами;

14) залучення вітчизняних та інозем-
них інвестицій для освоєння виробництва 
нової техніки і обладнання для агропро-

мислового комплексу, оновлення осно-
вних фондів, технічного переозброєння і 
реконструкції підприємств вітчизняного 
машинобудування для агропромислового 
комплексу;

15) реалізація державної політики за-
йнятості, забезпечення висококваліфіко-
ваними кадрами підприємств вітчизняно-
го машинобудування для агропромисло-
вого комплексу;

16) розвиток міжнародного співробіт-
ництва підприємств вітчизняного маши-
нобудування для агропромислового комп-
лексу [3].
Так, тимчасово, на період реалізації 

контракту, укладеного для реалізації на-
ціонального проекту «Повітряний екс-
прес», затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, яким передбачено спорудження 
залізничного пасажирського сполучення 
м. Київ - міжнародний аеропорт «Борис-
піль», будівництво міської кільцевої авт о-
мобільної дороги навколо м. Києва на ді-
лянці Київ - Бориспіль, будівництво до-
роги від Подільського мостового переходу 
до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари 
(крім підакцизних), що не виробляються в 
Україні або не відповідають вимогам про-
екту, що ввозяться на митну територію 
України у митному режимі імпорту з ме-
тою їх використання для реалізації націо-
нального проекту «Повітряний експрес» за 
такими кодами товарів згідно з  УКТ ЗЕД: 
6801 00 00  00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 
7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 
7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20  00 00, 
8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 
8428 4 0 00 00, 842 8 90 95 00, 8429 11 00 00, 
8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 
8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 
8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 
8608 00 10 00, 8608 00  30 00, 8704 22 91 00, 
8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705  90 90 90, 
8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 
8504 10 80 10.
Порядок та обсяги ввезення таких то-

варів визначаються Кабінетом Міністрів 
України.
до 1 січня 2018 року - устаткування (об-

ладна ння) та комплектуючі вироби до ньо-
го, що ввозяться суб’єктами господарюван-
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ня виключно для реалізації інвестиційних 
про ектів, схвалених відповідно до Закону 
України «Про стимулювання інвестицій-
ної діяльності у пріоритетних галузях еко-
номіки з метою створення нових робочих 
місць», за умови, що зазначені товари:
а) не є підакцизними;
б) виготовлені не більше трьох років до 

моменту державної реєстрації інвестицій-
ного проекту та не були у використанні;
в) не виробляються в Україні та не ма-

ють аналогів в Україні.
Порядок ввезення, перелік та обсяги 

зазначених т оварів з визначенням їх ко-
дів згідно з УКТ ЗЕД затверджуються Ка-
бінетом Міністрів України разом із схва-
ленням кожного окремого інвестиційного 
проекту.
У даному контексті терміни вживають-

ся в такому значенні:
устаткування (обладнання) - машини 

(крім транспортних засобів), механізми, 
прилади, пристрої, призначені для вико-
ристання у технологічному процесі, що 
здійснюється під час реалізації інвестицій-
ного проекту;
комплектуючі вироби до устаткування 

(обладнання) - частини, виготовлені згід-
но із самостійним комплектом документів і 
призначені для застосування у складі тако-
го устаткування (обладнання) [1].
На даний час надзвичайно зросла рол ь 

держави у регулюванні зазначених про-
цесів у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності. Загострюється потреба підвищення 
ефективності національної митної політи-
ки в сфері реагування на зовнішні загрози 
та швидкої протидії можливим негатив-
ним наслідкам таких загроз у напрямку 
посилення забезпечення економічних 
інтересів держави й максимального вра-
хування в національній митній систем і 
міжнародних правил та вимог. Держава 
в особі уповноважених органів повинна 
здійснювати це регулювання, ураховую-
чи питання, пов’язані зі стимулюванням 
розвитку і структурної перебудови націо-
нальної економіки та її захистом. Одним з 
основних важелів, який використовується 
для регулювання зовнішньої торгівлі та 

захисту національних і нтересів у цій сфері, 
є митна політика держави
Відповідно до ст. 3 Митного Кодексу 

України Державна митна пол ітика - це 
система принципів та напрямів діяльності 
держави у сфері захисту митних інтересів 
та забезпечення митної безпеки України, 
регулювання зовнішньої торгівлі, захисту 
внутрішнього ринку, розвитку економіки 
України та її інтеграції до світової економі-
ки. Державна митна політика є складовою 
частиною державної економічної політики 
[1].
Проблеми сучасної митної політики 

визначають стратегію розвитку митно ї ді-
яльності як сьогодення, так і майбутнього. 
Це пов’язано з цілим комплексом факто-
рів об’єктивного та суб’єктивного характе-
ру. Так, формування й реалізація митної 
політики держави об’єктивно спричинені 
закономірностями і тенденціями розви-
тку міжнародних зв’язків та відносин, з 
одного боку, умовами, закономірностями і 
тенденціями соціально-економічного роз-
витку світової спільноти, з другого. Разом 
з тим, існування суб’єктивних фак торів 
може суттєво вплинути на хід та резуль-
тат цього процесу. До таких суб’єктивних 
факторів, перш за все, можемо зарахову-
вати політику конкретної держави в кон-
кретний історичний період її існування та 
фактори, пов’язані з діяльністю національ-
них митних органів [4]. 
Для України такі фактори, на думку на-

уковців, спричиняються умовами перехо-
ду держави до ринкових відносин. Однією 
з найголовніших проблем митної політики 
України є відставання митного контролю 
від  сучасних потреб пропускної здатності 
та світових стандартів контролю товарів. 
Суттєве зростання обсягів зовнішньотор-
говельного обороту та зміцнення цих тен-
денцій вимагає якісно нового підходу до 
здійснення контролю міжнародних ван-
тажних потоків. Зростання товаропотоків 
висвітлило такі проблеми митного контр-
олю як суттєві часові витрати на прове-
дення митних процедур та застарілі меха-
нізми. Про значну недосконалість митної 
політики України свідчать також: значний 
вміст товарів, що пе реміщуються контр-
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абандним шляхом; збереження загрозли-
вої ситуації з контрабандою наркотичних 
засобів та зброї; учинення правопорушень 
у сфері інтелектуальної власності та інші. 
Також однією із важливих проблем митної 
політики України є експортно-імпортні 
операції чер ез офшорні зони. Негативним 
чинником є також збереження тенденцій 
щодо кількісно зареєстрованих в Україні 
учасників зовнішньоекономічної діяль-
ності (ЗЕД) та їх фактичною активністю 
в сфері зовнішньої торгівлі. Враховуючи 
розглянуті тенденції та умови функціону-
вання митної політики в Україні, науков-
цями визначені пріоритети у цій сфері. 
Ними мають стати: підвищення рівня за-
хисту національних інтересів держави з 
одночасним упровадженням міжнародних 
вимог та стандартів; спрощення митних 
процедур; створення максимально спри-
ятливого середовища для учасників ЗЕД; 
підвищення ефективності виявлення та 
протидії негативним явищам у середовищі 
зовнішньої торгівлі [5].
Отже, необхідно з дійснити ряд заходів, 

які посилять рівень захисту національних 
інтересів держави, створять сприятливі 
умови для збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі та позитивно вплинуть на соці-
альний та економічний розвиток України. 
Зокрема,одним із важливих кроків до по-
будови ефективної митної політики нашої 
держави є здобуття нею авторитету цінно-
го і надійного партнера в системі світового 
співробітниц тва. Світове співробітництво 
вимагає ефективної логістики, чітких та 
зрозумілих правил торгівлі, вмілого ме-
неджменту митної політики, використан-
ня сучасних інформацій них і комунікацій-
них технологій. Але, налагоджуючи від-
носини на міжнародному рівні, необхідно 
пам’ятати, що однією з основних функцій 
митної політики є захист національних 
інтересів, і будь-які дії митної політики 
повинні здійснюватись з акцентуванням 
уваги на цей чинник. У цьому напрямку 
доцільно використовувати протекціоніст-
ські заходи на основі гнучких і новітніх  
методів, які б не зашкодили розвитку між-
народних відносин України.

Висновки
Виходячи з фактичного рівня органі-

заційного забезпечення функціонування 
митних органів України, і Державної мит-
ної служби, зокрема необхідно комплек-
сно та ефективно адаптувати їх діяльність 
до визнаних у міжнародному співтовари-
стві норм і стандартів. У рамках Концеп-
ції реформування митної служби України 
на 2019 – 2029 роки ми спробува ли дета-
лізувати найбільш важливі складові змін 
у діяльності Національних митних орга-
нів, а також запропоновано оптимальну 
структурно-організаційну систему. Необ-
хідно на законодавчому рівні виокреми-
ти елементи Концепції, розробленої з 
урахуванням узятих на себе міжнародних 
зобов’язань держави Україна (Угода про 
асоціацію України та ЄС, участь в міжна-
родних організаціях і приєднання до між-
народних угод універсального характеру 
з митних питань) та необхідності форму-
вання ефективної моделі управління сис-
темою митних органів. Стратегічним  на-
прямком реформування митних органів 
України назване максимальне наближен-
ня організації їх діяльності до визнаних у 
світі стандартів, а пріоритетом – концеп-
туально новий порядок взаємодії митниць 
з суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності та громадянами, який вимагає
Утворення відносно нової для україн-

ського сус пільства платформи соціального 
партнерства.
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АНОТАЦІЯ 
На основі детального аналізу розвитку 

митної справи через призму європейського 
контенту від зародження праобразів митних 
органів до формування Європейського Союзу 
як сучасного національного утворення, про-
слідковано риси, загальної закономірності та 
тенденції розвитку. На різних етапах фор-
мування системи митних органів вони були 
основним чинником розвитку держави Украї-
на, змінювались разом із зміною типів і форм 
державності, що відображалося на статусі та 
ролі, місці митних органів і Державної Мит-
ної служби, зокрема, у системі державних ін-
ститутів.
Ключові слова:. Митні органи, державна 

політика, Державна Митна служба України, 
реформування митних органів. 

SUMMARY 
On the basis of a detailed analysis of the 

development of customs through the prism of 
European content from the emergence of prototypes 
of customs authorities to the formation of the 
European Union as a modern national formation, 
traits, general patterns and trends of development 
are traced. At different stages of the formation 
of the system of customs authorities, they were 
a major factor in the development of the state of 
Ukraine, changing with the change of types and 
forms of statehood, which refl ected on the status 
and role, place of customs authorities and the State 
Customs Service, in particular, in the system of state 
institutions.

Keywords: Customs Authorities, State Policy, 
State Customs Service of Ukraine, Reform of 
Customs Authorities.
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