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Для України сучасний етап розвитку характеризується постійним 

зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, 

ускладненням динамізму торговельних процесів, посиленням вимог 

міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних 

товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних 

бар’єрів. Відбувається поглиблення та інтеграція міжнародних вимог у 

національну практику митного регулювання України. В таких умовах 

загострюється потреба підвищення ефективності національної митної 

політики в сфері реагування на зовнішні загрози та швидкої протидії 

можливим негативним наслідкам таких загроз у напрямку посилення 

забезпечення економічних інтересів держави й максимального врахування в 

національній митній системі міжнародних правил та вимог. 

Питання митної політики України досліджували вчені: С. В. Барамзіна,  

І. Г. Бережнюк, М. М. Блінова, П. В. Дзюбенко, А. А. Дубініна, В. Б. Кухаренко, 

Б. А. Кормич, В. К. Гіжевський, С. В. Ківалов, П. В. Пашко, Д. В. Приймаченко, 

С. І. Чернишова, та багато інших. 

Відповідно до Митного кодексу України державна митна політика – 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 економіки [1].  

Варто зазначити, що митна політика держави визначає основні завдання і 

цілі митної справи, складовими якої є: процедури митного контролю та митного 

оформлення, митне регулювання, пов’язане з установленням та справлянням 

митних платежыв, порядок переміщення через митний кордон України товарів і 

предметів, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, інші 

заходи, спрямовані на реалізацію митної політики України.  

Необхідно зауважити, що митна політика за своїм змістом є складовою 

зовнішньополітичних позицій держави і в деяких випадках політична частина 

останніх має пріоритет перед економічною. Сучасні напрямки митної 
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політики України полягають у ефективному виконанні контролюючими 

органами, покладених на них функцій, забезпеченні належного захисту 

економічних інтересів держави та приведенні національної митної справи до 

світових стандартів [2]. 

Одним із пріоритетних напрямків митної політики держави є та повинно 

бути значне спрощення митних процедур, а також створення максимально 

сприятливого середовища для учасників зовнішньоекономічної діяльності з 

метою активізації здійснення ними експортно – імпортних операцій. Такого 

результату можливо досягти лише за умови підвищення якості праці 

контролюючих органів, що дозволить попередити можливі ризики.  

Ми вважаємо, що необхідно чітко усвідомити, що асоціація з 

Європейським Союзом – це стратегічний шлях держави. Тому економічні 

інтереси держави необхідно відстоювати і захищати всіма можливими 

способами.  

Розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації і 

синхронізованому відкритті ринків ЄС та України, взаємному збалансуванні 

торгівлі, наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в 

Україну та українським експортерам на ринках ЄС, запровадженні спільного 

правового поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної 

підтримки виробників. Економічна інтеграція базується на координації, 

синхронізації та відповідності прийняття рішень у сфері економіки України та 

ЄС і передбачає ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та обмеження 

застосування засобів протекціонізму, формування основних економічних 

передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС [3; с. 4]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку державна митна політика базується на 

базових національних інтересах та відповідних аспектах державної політики 

національної безпеки і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, 

стратегій, концепцій і програм у різних сферах державної діяльності, як 

внутрішніх, так і зовнішніх, відповідно до чинного законодавства та 

міжнародно-правових актів та звичаїв. В умовах курсу європейської 

інтеграції, напрямки державної митної політики набувають особливого 

значення та зосереджуються на питаннях міжнародного співробітництва та 

впровадження в Україні світового досвіду митного регулювання. 
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