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МИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Ефективність існування будь – якої організаційної системи залежить від 

якості виконання функціональних завдань, які стоять перед нею, тобто 

наскільки результативно працює дана система при регулюванні певних 

процесів. 

Становлення митної системи, як чинника розвитку держави залежить від 

взаємодії як об’єктивних так і суб’єктивних факторів. Оскільки організація 

митної системи – це складова політики держави і частина економічної 

системи то її реформування відбувається у відповідності до еволюції 

економіки в цілому. Під впливом стратегії розвитку держави та її фінансової 

політики сутність та функції митної системи дещо трансформувалась. Отже, 

митна система є важливим фактором у державі, що потребує постійного 

дослідження та вивчення. 

Економічною наукою було визначено різні напрямки дослідження 

проблематики функціонування митної системи держави. Вагомий внесок у 

формування наукового підґрунтя внесено такими вченими: І. Бережнюк, 

П. Пашко, В. Покровська т.д. У роботі була приділена особлива увага працям 

вчених, які працювали над дослідженнями у даному напрямку, однак підходи 

науковців, стосовно функціонування митної системи України та її впливу, 

ґрунтуються на власних дослідженнях та є суб’єктивними. Проте 

стверджувати, що дане питання є достатньо вивчене не можна. Разом з тим 

багато аспектів модернізації митної системи залишаються недостатньо 

вивченими. 

За мету було взято дослідження теоретичної бази формування митної 

системи України вище згаданих науковців. 

У сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності нехтування 

проблемами подальшої розбудови митної системи України може призвести до 

остаточного перетворення нашої держави на сировинний придаток та ринок 

збуту товарів низької якості. Терміни «митна справа» й «митна система» – це 

економічні категорії, які характеризують дві сторони одного процесу. При 

цьому «митна система» – більш загальне поняття, що включає в себе всі 

інституційні елементи й механізми митної сфери, а тому є доцільнішим і 

коректнішим для подальшого використання в наукових дослідженнях. Однією 

з основних проблем функціонування митної системи України є її надмірна 

урегульованість, що аж ніяк не сприяє активізації зовнішньоекономічної 
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діяльності. Митні органи України теж здійснюють правоохоронні функції 

щодо захисту її економічного суверенітету і економічної безпеки, 

забезпечують захист прав і законних інтересів громадян та господарюючих 

суб’єктів, а також державних органів при дотриманні ними зобов’язань у 

сфері митної справи. 

Митна система є гарантом захисту економічних інтересів не тільки 

держави в цілому, але й окремих суб’єктів господарювання. Безпосередньо 

впливаючи на міжнародну торгівлю виконуючи фіскальну функцію, вона 

вирішує важливі економічні проблеми. 

На наш погляд, основне завдання митної системи полягає в забезпеченні 

узгодженості між товарними, фінансовими й інформаційними потоками, 

налагодження технологічних схем перетину митного кордону, які 

задовольняли б митні органи й учасників зовнішньоторговельних операцій та 

максимально відповідали б критеріям оперативності й ефективності. 

Митна система була й залишається високоефективним фіскальним 

механізмом, який відіграє важливу роль у регулюванні економічного розвитку 

держави та забезпеченні її економічної безпеки. Від якості і своєчасності 

прийняття рішень у митній сфері залежить ефективність податкової політики 

в цілому, рівень розвитку міжнародної торгівлі, сальдо платіжного балансу 

держави та збалансованість державних фінансів. Тому наукове обґрунтування 

сутності, складових, тенденцій і закономірностей розвитку митної системи 

завжди було й залишається важливим науковим завданням, незалежно від 

того, на якому етапі суспільно-економічних трансформацій перебуває 

держава. 

 

  


