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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обраний державою курс на розвиток ринкової еко�

номіки зобов'язує першочергову увагу приділяти тео�
ретичному аналізу таких фундаментальних засобів ре�
гулювання економічних відносин, як мито, митний та�
риф, митна вартість, а також державному управлінню
процесами регулювання митно�тарифних відносин в
зовнішньоекономічній діяльності. Так, з метою удоско�
налення регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1 січня 2014 р. в Україні прийняли євроінтеграційний
закон "Про митний тариф України", що передбачає
зменшення пільгових ставок ввізного мита на деякі го�
тові або консервовані продукти, моторні транспортні
засоби, обладнані для тимчасового проживання людей,
нові легкові автомобілі, човни та катери та ін. Разом з
цим питання митно�тарифного регулювання набуває все
нових аспектів та потребує подальшого комплексного
вивчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Певну увагу аналізу категорій та понять митно�та�

рифного регулювання приділено у працях вітчизняних
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та закордонних теоретиків економічної науки й прак�
тиків митної справи, серед яких заслуговують уваги до�
слідження С. Войтова, О.П. Гребельника, Г.Л. Карпен�
ко, Т.М. Мельник, М.М. Каленського, О.Б. Єгорова,
Л.М. Пісьмаченко, П.В. Пашка, В.П. Науменка, А.В. Ре�
шетніченко, А.П. Кірєєва, С.І. Юрія та ін. [4—8].

Так, Г.Л. Карпенко присвятив ряд праць аналізу про�
екту Закону України "Про внесення змін до Митного
кодексу України". Це, зокрема, питання визначення
кола складу проступків за порушення митних правил
при зовнішньоекономічній діяльності, декриміналізації
правопорушень у сфері митної справи, посилення адмі�
ністративної відповідальності за переміщення товарів,
транспортних засобів через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від мит�
ного контролю, зокрема шляхом становлення розмірів
штрафів, що накладаються за такі порушення, залеж�
но від вартості товарів, транспортних засобів тощо [8].
О.В. Березовською досліджувались сутнісні характери�
стики митно�тарифного регулювання як інструменту
державного управління зовнішньою торгівлею України
[7]. Процеси управління та регулювання митного тари�



77www.economy.in.ua

Економiка та держава № 1/2015

фу у контексті розвитку світової цивілізації та глоба�
лізаційних процесів досліджували С. Войтов, А.В. Ре�
шетніченко [5; 6]. Проте, зосередившись головним чи�
ном на аналізі окремих і здебільшого не пов'язаних між
собою економічних, правових, організаційних, техноло�
гічних та адміністративних складових митно�тарифних
відносин, дослідники, на жаль, так і не вирішили питан�
ня визначення сутності та предметної області як фун�
даментальних понять мита, митно�тарифних відносин,
так базових інституціональних основ управління про�
цесами їхнього регулювання. З огляду на зазначені при�
чини базові регулятори державної митно�тарифної пол�
ітики в системі державного управління залишаються
розбалансованими, функціонально суперечливими, що
призводить до дегармонізації митної співпраці між Ук�
раїною, ЄС та іншими країнами світу.

Подібний стан речей фактично залишає актуальним
питання про надання зовнішній політиці України у сфері
регулювання митно�тарифних відносин активного ха�
рактеру, властивого країнам лідерам європейської та
світової спільнот.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні особливостей ре�

гулювання зовнішньоекономічної діяльності через ме�
ханізм реалізації митної політики держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основний недолік сучасної системи державного

управління процесами зовнішньоекономічної діяль�
ності в Україні обумовлений, на наш погляд, без�
підставною підміною сутності розуміння "митних
відносин" та їх повної залежності від "політичних про�
цесів". Підкреслюючи залежність митних відносин від
політичних процесів, головними завданнями держав�
ної митної політики О.П. Гребельник вбачає в захисті
інтересів вітчизняного товаровиробника шляхом вико�
ристання митно�тарифного механізму як головного
інструмента підвищення загального рівня цін на
імпортні товари. Подібні підходи розвивають і
більшість інших авторів, обмежуючи митно�тарифні
відносини системою державно�економічних і правових
засобів, спрямованих на захист національних інтересів
шляхом виконання фіскальних завдань. Замість роз�
витку якісно нової та цілісної системи державного уп�
равління процесами регулювання митних відносин,
мова іде лиш про такі окремі елементи, як митно�та�
рифне законодавство, організація митних союзів, ук�
ладання митних конвенцій, створення вільних митних
зон. При цьому головне питання про ефективну систе�
му управління процесами регулювання митних відно�
син знов і знов підміняється поняттям "митної політи�

ки", яку, на наш погляд, безпідставно ототожнюють з
"діяльністю політичних інститутів суспільства" [5].
Підтвердженням тому є відсутність у Митному кодексі
України і самого поняття "управління процесами ре�
гулювання митно�тарифних відносин", і необхідних для
цього законів, принципів, механізмів та інших конкрет�
них засобів їх практичної реалізації, замість яких
йдеться знов�таки про митну політику як систему об�
межених і невизначених принципів [1].

З метою усунення очевидних суперечностей між
домінуванням гіперполітизованих підходів до сфери
митної діяльності та необхідністю розвитку соціаль�
но�економічно засобів регулювання процесів ЗЕД не�
обхідно, перш за все, розробити принципово нову й
цілісну систему державного управління процесами ре�
гулювання митно�тарифних відносин, під якою слід
розуміти, на наш погляд, світоглядно визначений, кон�
цептуально впорядкований і методологічно забезпече�
ний вплив місцевих, регіональних і державних органів
влади на виконання базових завдань у сфері митної
діяльності. Зупинимось на аналізі світоглядних, кон�
цептуальних і методологічних вимог до управління
процесами регулювання митно�тарифних відносин
більш детально.

Враховуючи вкрай незадовільний стан із розумін�
ням ролі митно�тарифних відносин у процесах держав�
ного управління і фактичну відсутність підходів до роз�
криття структурної будови процесів управління мит�
но�тарифними відносинами, ми вважаємо за доцільне
акцентувати увагу на необхідності розвитку таких
підходів, які включали б механізми всебічного регулю�
вання відносин між суб'єктами ЗЕД, різноманітні ас�
пекти митно�тарифного контролю й торгово�тарифно�
го співробітництва, наведені в узагальненій схемі (рис.
1).

Існуючі методи регулювання зовнішньої торгівлі
можна розділити на тарифні (митні), що грунтуються
на використанні митних тарифів, та нетарифні — кво�
ти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за
своєю суттю є економічними й діють через ринковий ме�
ханізм, тим самим вони спрямовані на здешевлення ек�
спорту, подорожчання імпорту, і впливаючи таким чи�
ном на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД.
Мета митно�тарифного регулювання полягає у покра�
щенні конкурентних умов в імпортуючій країні та за�
хисті національної промисловості, здоров'я населення,
охороні навколишнього середовища, моралі, релігії і на�
ціональній безпеці.

Митні тарифи можуть класифікуватись наступним
чином (табл. 1).

У міжнародній практиці митне регулювання
здійснюється на таких 4�х рівнях:
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Рис. 1. Система управління процесами митно+тарифних відносин
Джерело: [5].
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1. Зона вільної торгівлі. У межах цієї зони країни�
учасниці скасовують між собою торгові бар'єри, збері�
гаючи їх при цьому відносно третіх країн. Прикладом
вільної торгівлі є Європейська асоціація вільної торгівлі
(ЄАВТ).

2. Митний союз. У межах митного союзу країни�
учасниці не тільки скасовують всі обмеження в торгівлі
між собою, але й засновують єдину систему зовнішніх
торговельних обмежень, що усуває тим самим не�
обхідність існування митної служби на внутрішніх кор�
донах. Відносно торгівлі прикладом митного союзу є
Європейська економічна співдружність.

3. Спільний ринок, у рамках якого учасники крім
свободи торгівлі користуються свободою переміщень
всіх факторів виробництва (міграція робочої сили і ка�
піталу).

4. Повний економічний союз, в якому країни�учас�
ниці уніфікують свою економічну політику стосовно
торгівлі, міграції робочої сили і переливу капіталу.

Безперечним є той факт, що Україні потрібно інтег�
руватися у світову економіку, а без членства в ЄС под�
ібна інтеграція є ілюзорною. Членство в ЄС означає
членство у всіх договорах цієї системи і відповідність
національних законодавчих та адміністративних торго�
вельних механізмів нормам, що містяться у цих догово�
рах. Якщо законодавчий і адміністративний механізми
держави�члена ЄС не стикуються з відповідним механі�
змом країни, що не є учасницею ЄС, виникають пробле�
ми, насамперед тарифні перешкоди, які зачиняють рин�
ки для товарів держави — не члена ЄС чи такі, що дуже
обмежують її експорт.

ВИСНОВКИ
Отже, визначено особливості регулювання зовні�

шньоекономічної діяльності через провадження мит�
ної політики держави. Враховуючи кращі зразки прак�
тики країн — членів Європейського Союзу, доцільно,
на наш погляд, більш активно поєднувати тарифне ре�
гулювання з антидемпінговими розслідуваннями, не�
тарифними методами регулювання та субсидіями на�
ціональним товаровиробникам. Визначено чотири рівні
митного регулювання у міжнародній практиці: зона
вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; повний
економічний союз.
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Таблиця 1. Класифікація митних тарифів, мита та митних ставок

Складено за даними [5; 6].


