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OF THE CONCEPT "CUSTOM INTERESTS"

У статті розглянуто сутність та теоретико-методологічні підходи визначення поняття митні інтереси.
Досліджено та проаналізовано основні науково-методологічні аспекти її інтерпретації, на основі чого вста-
новлено, що категорія "митні інтереси" малодосліджена в вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.
Під час аналізу нормативно-правової бази встановлено термінологічні прогалини дефініції в частині се-
мантичного наповнення визначення, яке не дає чіткого уявлення про сутність митних інтересів та їх місце
у системі національних інтересів. Звернуто увагу на відсутність деталізації митних інтересів держави у
Митному кодексі України, де також не враховано їх природну специфіку, яка випливає із різновектор-
ності взаємозв'язків, що виникають на стику різних галузей, сфер та напрямів діяльності. Зокрема еко-
номічний спектр митних інтересів держави полягає у своєчасному та повному наповненні державного
бюджету, сприянні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, підтримці вітчизняного това-
ровиробника їх екологічний характер простежується у захисті від неконтрольованого ввезення в Украї-
ну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, правоохоронний —
зумовлений запобіганням вчиненню порушень митних правил тощо. Акцентовано увагу на подвійній
семантиці поняття "митні інтереси", що виникає під час їх забезпечення, у контексті визначення свободи
дій і ступеня задоволення інтересів як суб'єкта, так і держави, із урахуванням закономірних тенденцій
розвитку. Виокремлено ситуаційну дилему, що полягає у відсутності структурованості в розумінні при-
роди зазначеного поняття, з огляду на функціональні обов'язки та мету діяльності суб'єктів. На основі
проведеного семантичного та етимологічного аналізу, обгрунтовано позицію щодо діалектичності до-
сліджуваного поняття, що обумовлює інтерпретаційну складність тлумачення категорії "митні інтере-
си". Запропоновано авторській підхід щодо інтерпретації відповідної сентенції, що сприятиме розробці
інструментів та механізмів їх забезпечення.

The article deals with the essence and theoretical and methodological approaches to the definition of customs
interests. The main scientific and methodological aspects of its interpretation have been researched and analyzed,
on the basis of which it was established that the category "customs interests" is poorly researched in domestic
and foreign scientific literature. During the analysis of the regulatory framework, terminological definitions of
the semantic content of the definition, which does not give a clear idea about the essence of customs interests,
their place in the system of national interests, are established. The attention is drawn to the lack of detail of the
customs interests of the state in the Customs Code of Ukraine, which also does not take into account their natural
specificity, which stems from the diverse patterns of interconnections that arise at the junction of various branches,
spheres and activities. In particular, the economic spectrum of the customs interests of the state consists in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неоднозначність економічної кон'юнктури сього-

дення, що проявляється у волатильності ринкових
відносин, економічних дисбалансах та екстерналіях гло-
балізаційних тенденцій, підвищує вимоги до розроблен-
ня та реалізації державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів.

Обраний державою євроінтеграційний вектор роз-
витку передбачає врахування загроз транспарентності
вітчизняних ринків в аспекті негативного значення зов-
нішньоторговельного балансу, зниження експортного
потенціалу, домінування процесу імпортозаміщення та
послаблення конкурентних позицій вітчизняного това-
ровиробника.

Саме у зв'язку з цим актуалізується питання пошу-
ку та дослідження системи регулювання та забезпечен-
ня митних інтересів крізь призму ідентифікації сучас-
ного науково-термінологічного інструментарію.

Цей формат дослідження особливо важливий за су-
часних умов, адже сьогодні в Україні особливої ваги на-
бувають питання вдосконалення системи регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, захищеності еконо-
мічних кордонів держави та формування сприятливого
інноваційно-інвестиційного клімату, що неможливо без
застосування необхідного інструментарію регулюван-
ня, виділення та з'ясування сутності методологічних
підходів до забезпечення митних інтересів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Різним аспектам, пов'язаним із дослідженням ви-
значення, забезпечення та реалізації митної безпеки та
митних інтересів безпосередньо та опосередковано
присвячені праці таких провідних науковців, як Береж-
нюк І. [16], Новікова К. [8], Новосад І. [9], Осадча Н.
[13; 21; 23], Пашко П. [25; 27], Приймаченко Д. [4], Стель-
мащук А. [14] та ін.

Зокрема, грунтовні напрацювання в окресленому
напрямі містяться у фундаментальній роботі Пашка П.
"Митна безпека" [24]. Зазначена проблематика також
висвітлена у монографії Осадчої Н. "Формування гло-
бальних інститутів регулювання митної справи" [17].
Глобалізаційні виклики митній безпеці держави були

timely and complete filling of the state budget, promotion of competitiveness of economic entities, support of
domestic producers, their ecological character is traced in protection against uncontrolled import into Ukraine
of environmentally hazardous technologies, substances, materials and transgenic plants, law enforcement —
caused by preventing violations of customs rules, etc. The emphasis on double semantics is the concept of "customs
interests" that arises during their provision in the context of determining the freedom of action and the degree of
satisfaction of both the subject and the state, taking into account the regular development trends. A situational
dilemma is drawn out, in the absence of structuring in the understanding of the nature of the concept, given the
functional responsibilities and the purpose of the subjects. On the basis of semantic and etymological analysis,
the position on the dialecticity of the investigated concept, which determines the interpretative complexity of
the interpretation of the category "customs interests", is substantiated. The author's approach to the interpretation
of the corresponding sentence is proposed, which will facilitate the development of tools and mechanisms for
their provision.

Ключові слова: інтереси держави у митній сфері, митні інтереси, національні інтереси, національні митні
інтереси, митна безпека, митна політика, митна справа.

Key words: interests of the state in the customs sphere, customs interests, national interests, national customs
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предметом вивчення Новікової К. [8], на виокремленні
ролі митної безпеки в захисті національних інтересів
держави наголошувала Новосад І. [9], а особливості
забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умо-
вах спрощення митних процедур не залишилися поза
увагою Брачук А. [10].

Незважаючи на значний внесок згаданих авторів у
розкриття питання митних інтересів держави, недостат-
ньо вивченою залишається сутність поняття "митні інте-
реси", що і зумовлює напрям цього дослідження.

МЕТОДОЛОГІЯ
Теоретико-методологічну основу дослідження ста-

новить наукове осмислення змісту поняття "митні інте-
реси" у площині економічних відносин, що виникають
між суб'єктами господарювання під час реалізації мит-
ної діяльності. Для дослідження сучасної наукової дум-
ки щодо інтерпретації зазначеного поняття було вико-
ристано загальні та спеціальні наукові методи, зокре-
ма: історико-логічний — для проведення грунтовного
теоретико-методологічного дослідження; аналізу та
синтезу — під час опрацювання наукових публікацій,
присвячених проблемам визначення поняття "митні
інтереси"; порівняння, формалізації та узагальнення —
для з'ясування природи останнього за допомогою по-
рівняння з іншими поняттями, близькими за етимологі-
чною складовою. Крім того, під час встановлення місця
поняття "митні інтереси" у теоретико-методологічній
структурі та інституційно-правовій базі системи митних
відносин у розрізі з'ясування причино-наслідкових
зв'язків застосовувалися абстрактно-аналітичний та
емпірико-індуктивний методи наукового пізнання.

Інформаційною базою дослідження слугували
вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, результа-
ти наукових досліджень, нормативно-правові акти
Європейського Союзу, Росії, Білорусі, Казахстану та
України, а також ресурси Інтернету.

МЕТА СТАТТІ
Головна мета статті полягає у дослідженні змісту

поняття "митні інтереси" та виокремленні особливостей
його розуміння з позиції гносеологічного підходу, що
дозволить сформувати науково-методологічне підгрун-
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тя для його тлумачення у розрізі різних суб'єктів діяль-
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні митні інтереси є важливим поняттям для

розуміння природи тих подій, явищ і процесів, що відбу-
ваються не тільки у сфері міжнародних відносин, але й
виникають під час реалізації державної митної політи-
ки та формуванні відносин між суб'єктами, які здійсню-
ють зовнішньоекономічну діяльність. Адже в основі
будь-якого інтересу лежить об'єктивна необхідність,
потреби суб'єкта або спільноти, зумовлені економічною,
соціальною, політичною та іншими ситуаціями, у яких
вони перебувають. Тому не випадково грунтовне роз-
криття теоретичних постулатів щодо визначення відпо-
відного поняття сприятиме побудові виваженої та своє-
часної стратегічної лінії держави щодо забезпечення
митних інтересів України.

Варто зауважити, що поняття "митні інтереси" ма-
лодосліджене у вітчизняній та зарубіжній науковій літе-
ратурі. Однією з причин цього, на нашу думку, є не-
однозначність та дуалістичність у тлумаченні поняття
"інтерес", яке з семантичного та етимологічного погля-
ду є непросте та діалектичне. Ще у давнину античні філо-
софи пропонували трактувати слово "інтерес" як буття
у певних межах (з лат. "inter-esse" — перебувати всере-
дині) [1, c. 136].

На сьогодні це слово неоднозначно інтерпретуєть-
ся в різних галузях знань. Зокрема у соціально-еконо-
мічному контексті воно розглядається як об'єктивна
вигода або блага, що зумовлюють характер виробничих
відносин, набувають вигляду окреслених цілей у свідо-
мості індивідуумів, що прагнуть їх досягти [2]. У по-
літичній площині поняття "інтерес" тлумачиться "як пев-
на потреба суспільства, соціальної групи, партії, орга-
нізації або руху, яка слугує причиною, джерелом, мо-
тивом соціально-політичних дій суб'єктів різного рівня"
[3]. У правовому аспекті зазначене поняття розумієть-
ся як залежність суб'єкта від предметів і відносин, від
яких він очікує користь або шкоду [4]. Проте існують й
інші підходи, які розкривають семантику цього слова,
спираючись на об'єктивну потребу, суспільне ставлен-
ня, спрямованість суб'єкта тощо.

Складність інтерпретації поняття "митні інтереси"
лежить у площині обставин, зазначених вище, що зумов-
лює його певну невизначеність, яка особливо прояв-
ляється під час відносин, що виникають між суб'єктами
митної справи під час провадження господарської діяль-
ності.

Так, подвійна семантика поняття "митні інтереси"
виникає під час їх забезпечення, у контексті визначен-
ня свободи дій і ступеня задоволення інтересів як су-
б'єкта, так і держави, із урахуванням меж, обставин та
обмежень, що виникають у зв'язку з міжнародними пра-
вилами, законодавчими нормами, політичною кон'юнк-
турою, конкуренцією тощо. Ситуаційна дилема полягає
у відсутності структурованості в розумінні природи за-
значеного поняття з огляду на функціональні обов'яз-
ки та мету діяльності суб'єктів, до яких ми відносимо
державу, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
(далі — суб'єкти ЗЕД), а також міжнародні інституції з
іншими країнами. Це викликає труднощі у процесі за-
безпечення реалізації митних інтересів у різнорівнево-
му форматі: як на рівні суб'єктів ЗЕД, так і державному
й міжнародному рівні, що не сприяє налагодженню па-
ритетного компромісу між ними, не враховує повною
мірою мети кожного з учасників, що випливає з раціо-
нального розрахунку, логіки та відповідних правил.

Досить доречною, на нашу думку, щодо цього є по-
зиція Приймаченка Д.В. [4, с. 144], який відносить "по-
єднання інтересів громадян, суб'єктів господарювання
та держави до загальносистемних принципів адмініст-
ративної діяльності митних органів" та переконаний у
тому, що "задоволення інтересів держави прямо чи

опосередковано задовольняє також інтереси окремих
його громадян, а отже, захищаючи національні інтере-
си держави, митні органи захищають інтереси окремо
взятих громадян; по-друге, всі ланки системи митних
органів при врахуванні пріоритету прав та свобод лю-
дини і громадянина повинні враховувати інтереси дер-
жави в цілому…" [4, с. 146].

Одним із аргументів, що вказує на відсутність у нау-
кових колах об'єктивної дискусії щодо сутності понят-
тя "митні інтереси", як би парадоксально це не звучало,
є його законодавча визначеність. На нашу думку, саме
цей факт мав би стимулювати обговорення щодо уточ-
нення змісту відповідного поняття та відображення його
результатів у Митному кодексі України.

Зокрема Митний кодексу України [6] трактує митні
інтереси як національні інтереси України, забезпечен-
ня та реалізація яких досягається шляхом здійснення
державної митної справи. На нашу думку, це тлумачен-
ня є неоднозначним та не позбавлене дискусійності з
огляду на той факт, що митні інтереси практично ото-
тожнюються з національними інтересами. Це визначен-
ня не дає чіткого уявлення про сутність митних інтересів,
їх місце у системі національних інтересів. Крім відсут-
ності деталізації митних інтересів держави, у документі
не враховано також їх природну специфіку, яка випли-
ває із різновекторності взаємозв'язків, що виникають на
стику різних галузей, сфер та напрямів діяльності. Так,
економічний спектр митних інтересів держави полягає
у своєчасному та повному наповненні державного бюд-
жету, сприянні конкурентоспроможності суб'єктів гос-
подарювання, підтримці вітчизняного товаровиробни-
ка, їх екологічний характер простежується у захисті від
неконтрольованого ввезення в Україну екологічно не-
безпечних технологій, речовин, матеріалів і трансген-
них рослин, правоохоронний — зумовлений запобіган-
ням вчиненню порушень митних правил, захистом мит-
ного кордону, забезпеченням митної безпеки держави
та суспільства. Існують також і інші аспекти забезпе-
чення митних інтересів, що присутні у площині здійснен-
ня інвестиційно-інноваційної, інформаційної, техніко-
технологічної та інших видів діяльності.

Варто підкреслити, що визначення поняття "митний
інтерес" у прямому сенсі відсутнє як у Митному кодексі
ЄС [7], так і у Митному кодексі митного союзу [8]. Проте
опосередковано до них відносять фінансові та еко-
номічні інтереси держави під час реалізації митної спра-
ви. Зокрема згідно зі статтею 3 Митного кодексу ЄС до
функціональних обов'язків митних органів, крім провад-
ження та реалізації загальної торгової політики та іншої
суміжної політики союзу, відносять вжиття заходів,
спрямованих на захист фінансових інтересів союзу та
його держав-учасників. У Митному кодексі митного
союзу йде мова про гарантування саме економічних
інтересів країн-учасниць та суб'єктів митних відносин.

У наукових працях, характеризуючи поняття "митні
інтереси", ряд авторів [9, с. 176; 10, с. 22; 11, с. 160; 12;
13, с. 18] стверджує, що митні інтереси є об'єктом мит-
ної безпеки та реалізуються шляхом втілення у життя
митної політики, з чим ми частково погоджуємося. Про-
те саме під час аналізу кола митних інтересів, на наше
переконання, з'являються дискусійні моменти.

Так, на думку Новікової К., "…саме діяльність дер-
жави у сфері митної безпеки покликана гарантувати
певне коло митних інтересів, серед яких найважливіші
такі:

— створення умов лібералізації зовнішньої торгівлі;
— недопущення контрабанди та порушення митних

правил;
— удосконалення митного законодавства України

відповідно до світових та європейських стандартів;
— прискорення товаро- та пасажиропотоку через

митний кордон;
— забезпечення споживчого ринку якісними інозем-

ними продуктами та недопущення ввезення небезпеч-
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них для здоров'я людей товарів" [9, с. 176]. Під забезпе-
ченням митних інтересів науковець розуміє сферу відпо-
відальності митних органів під час ввезення, вивезення
та транзитних переміщень територією країни товарів і
транспортних засобів.

Новосад І. [10, с. 22], Бранчук А. [11, с. 160] розгля-
дають поняття "митні інтереси" у контексті його трак-
тування Митним кодексом України, а при визначенні
кола митних інтересів поділяють думку К. Новікової.

Як видно, у зазначених поглядах авторів не йдеться
про деталізацію митних інтересів у розрізі напрямів за-
безпечення, також важко зрозуміти, митні інтереси яко-
го із суб'єктів розглядаються.

Камчатна О. [12, с. 46], Левко М. [13] не зосереджу-
ють увагу на етимологічній спрямованості поняття, про-
те вважають, що до кола інтересів держави в митній
справі належить розвиток економічної системи країни,
сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків,
створення і функціонування ефективної митної систе-
ми, захист митного кордону України.

На наш погляд, у працях зазначених авторів не по-
вною мірою розкритий зміст митних інтересів як у кон-
тексті держави, так і суб'єктів господарювання. Дослі-
дники звертаються до цього поняття опосередковано,
що зумовлює здебільшого його визначення у широкому
сенсі, без конкретизації та чіткої аргументації. Зокре-
ма, це простежується у характеристиці митних інтересів,
що лежить у площині загальних нарисів без певного
поділу, деталізації та їх виокремлення у розрізі зовні-
шньоекономічного, митного, економічного, екологічно-
го, інформаційного напрямів, що зумовлює певну фраг-
ментарність у розкритті цього питання у проаналізова-
них роботах.

Деякі автори [14; 15] наголошують на важливості
забезпечення захисту митних інтересів, зосереджують
увагу саме на процесах та кроках, що сприяють їх реа-
лізації, при цьому не надаючи певної ваги трактуванню
відповідного поняття.

Так, на переконання Осадчої Н. [14, с. 292], забез-
печення митних інтересів дозволить сформувати баланс
інтересів держави та бізнесу у світлі європейського век-
тору інтеграції України. Для цього, вважає дослідник,
доцільно використовувати концепцію задоволеного
інтересу, яка містить цілі митної політики, стратегії роз-
витку митної справи, алгоритми митних процедур, сти-
мули й обмеження суб'єктів митних інтересів.

Стельмащук А. [15, с. 281] не намагається визначи-
ти сутність митних інтересів, проте підкреслює, що за-
хищеність митних інтересів дає змогу, незалежно від
будь-яких внутрішніх і зовнішніх загроз, здійснювати
митну справу.

На нашу думку, відсутність чіткого тлумачення заз-
наченого поняття саме у теоретико-методологічній пло-
щині суттєво зменшує ефективність наступної практич-
ної реалізації митних інтересів. Вважаємо важливою
тезу про баланс інтересів держави та бізнесу, що мають
забезпечуватися на паритетних умовах, незважаючи на
різновекторність цілей та очікуваний результат.

Деякі дослідники [16; 17] використовують такі
близькі за змістом поняття, як "економічні інтереси дер-
жави в галузі митної справи" та "інтереси держави у
митній сфері".

Зокрема Бережнюк І. [16, c. 462] вживає поняття
"економічні інтереси держави в галузі митної справи",
зміст якого передбачає завдання та функції, визначені
законодавством для митних органів. Іващук І. [17, с. 67],
виокремлюючи поняття "інтереси держави у митній
сфері", розкриває його у контексті встановлення опти-
мальних умов митного співробітництва, що передбачає
цілеспрямовану і координовану ініціативну діяльність
держави щодо застосування митних інструментів впли-
ву на зовнішньоекономічне співробітництво з іншими
країнами чи союзами. Проте, на нашу думку, такі по-
зиції науковців мають обмежений характер, оскільки не

враховують повною мірою багатоаспектність відповід-
них відносин, залишаючи поза увагою деякі важливі
моменти. У першому випадку — правоохоронний та ци-
вільний вектори справи, а в другому — не беруть до уваги
умови співробітництва у різних напрямах. Адже, на наше
переконання, митні інтереси виникають на перетині на-
ціональних та економічних інтересів держави, зумовлю-
ючи різногалузеву специфіку інтересів (про що ми заз-
начали вище), що потребує обов'язкового врахування.

Ряд дослідників [18—22] пропонують розглядати
поняття "митні інтереси" у двовимірному форматі — з
позиції держави та суб'єктів господарювання.

Зокрема Комаров О. у працях використовує слово-
сполучення "національні митні інтереси". Автор впев-
нений у тому, що забезпечення національних митних
інтересів і безпеки у розрізі підвищення ефективності
виконання завдань митними органами лежить у площині
ухвалення відповідної стратегії, основаної на фундамен-
тальному принципі ризик-менеджменту, що відповідає
положенням Кіотської конвенції щодо прийняття стра-
тегії для підтримки системи управління ризиками, яка
грунтується на системі засобів оцінювання ймовірності
правопорушень, а також запозиченні практики органі-
зації функціонування національних цільових центрів та
автоматизованих систем за ризиками [18, с. 60].

У дослідженні Комарова О. відстоюється позиція
чіткого розмежування інтересів держави, тобто націо-
нальних митних інтересів і комерційних інтересів
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, при цьому
автор не дає визначення відповідним поняттям. Але вод-
ночас він указує на один із найважливіших напрямів за-
безпечення національних митних інтересів, що лежить
в основі економічної безпеки та її зовнішньоекономіч-
ної та митної складової, які пов'язані зі здійсненням
зовнішньоекономічної діяльності [18, с. 72].

Схожу позицію має Недобєга О. [19], який інтерп-
ретує національні митні інтереси як забезпечення мит-
ної безпеки держави; стимулювання інтеграції вітчиз-
няної економіки із системою світових господарських
зв'язків; реалізацію фіскальної функції митної політи-
ки; захист інтересів внутрішнього ринку, інтелектуаль-
ної власності; підвищення інвестиційної привабливості
української економіки тощо та відстоює позицію, що
митні інтереси здебільшого викликають конфлікт інте-
ресів, пояснюючи це різною місією суб'єктів цих відно-
син. Головним завданням суб'єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності є максимізація прибутку (не завжди за-
конним шляхом), а завданням митних органів — реалі-
зація фіскальної функції шляхом збільшення платежів,
підвищення ефективності регулювання ЗЕД.

Ми погоджуємося з твердженням зазначених ав-
торів щодо чіткого розмежування інтересів держави та
суб'єктів ЗЕД, які мають зазвичай різний вектор цілей та
набір методів їх досягнення, а також підтримуємо тезу
про перманентну природу конфлікту відповідних інте-
ресів, що не має легкого та однозначного вирішення.

Джумурат О. [20, с. 309] також вважає справедли-
вим розгляд поняття "митні інтереси" у розрізі макро-
та мікровиміру, тобто з позиції держави та суб'єктів
господарювання. Зокрема на державному рівні під мит-
ними інтересами науковець пропонує розуміти спе-
цифічні національні інтереси держави, забезпечення та
реалізація яких досягаються провадженням митної
справи, а митними інтересами суб'єкта господарюван-
ня вважати специфічні інтереси суб'єкта ЗЕД, реаліза-
ція яких досягається за допомогою функціонування
ефективного механізму здійснення митної справи [20,
с. 308]. Відповідний підхід науковця є неоднозначним,
проте цікавим щодо виокремлення поняття "митні інте-
реси суб'єкта господарювання" та виправданим з огля-
ду на поширення тенденції розширення сервісної
функції митниці, де ефективна взаємодія з суб'єктами
ЗЕД є одним з пріоритетних напрямів її функціонуван-
ня.
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Вважаємо, що розгляд митних інтересів у двосто-
ронньому форматі за умов поліструктурних економіч-
них зв'язків позбавлений важливої рівнозважувальної
константи міжнародного виміру. Неврахування позицій
таких інституційних гравців, як Міжнародний валютний
фонд, Світовий банк, Всесвітня митна організація,
Світова організація торгівлі тощо, знижує ефективність
забезпечення митних інтересів держави та позбавляє
країну конкурентних позицій на зовнішній арені. Зде-
більшого цілі міжнародних інституцій відрізняються від
мети функціонування інших учасників митних відносин
і орієнтовані на лібералізацію і транспарентність еко-
номічних (митних) кордонів, зменшення митних бар'єрів
та пожвавлення міжнародної торгівлі, проте їх необхі-
дно враховувати під час забезпечення митних інтересів
держави.

Осадча Н. у монографії "Формування глобальних
інститутів регулювання митної справи" [21, с. 72] також
наголошує на важливості тлумачення поняття "митний
інтерес". Науковець диференціює поняття "інтерес",
"національний інтерес" та "митні інтереси", розглядаю-
чи їх у розрізі наукового дискурсу. Так, дослідник по-
яснює, що в основі будь-якого інтересу лежать об'єк-
тивні потреби, потреби суб'єкта або соціальної спільно-
ти, що зумовлені економічною, соціальною, політичною
та іншими ситуаціями, у яких вони перебувають. Націо-
нальні інтереси автор розглядає крізь призму інтеграль-
ного вираження інтересів усіх членів суспільства, що
реалізуються через політичну систему відповідної дер-
жави як компроміс у поєднанні запитів кожної людини
і суспільства загалом. А поняття "митні інтереси" фор-
муються саме в системі національних інтересів. Проте
при формуванні митного інтересу, на думку дослідни-
ка, мають перетинатися потреби держави та суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Збалансування інте-
ресів цих двох сторін приведе до активізації зовнішньо-
економічних операцій за рахунок створення сприятли-
вих умов для ведення бізнесу. При цьому Осадча Н. ок-
ремо не інтерпретує зазначене поняття ані з позиції дер-
жави, ані з позиції суб'єктів ЗЕД.

Цей погляд поділяє ряд науковців [22; 23], які реко-
мендують виокремлювати два типи митних інтересів, що
забезпечуються: інтерес підприємця та інтерес держа-
ви, які мають бути обов'язково збалансовані. До інте-
ресів держави у відповідному контексті автори відно-
сять захист національних товаровиробників, стимулю-
вання пріоритетних для держави видів діяльності та зап-
ровадження певних заборон із метою забезпечення
власних економічних інтересів, збільшення митних над-
ходжень тощо. Інтереси суб'єкта ЗЕД дослідники роз-
глядають як спрощення митних формальностей, опти-
мізацію митного оподаткування, зниження нетарифних
бар'єрів тощо. Проте у запропонованій варіації інтересів
ми вбачаємо здебільшого протекціоністську позицію
держави, за якої балансу інтересів досягти досить
складно, адже збільшення митних надходжень та за-
провадження заборон із метою захисту власних еконо-
мічних інтересів слабо корелюється зі спрощенням мит-
них формальностей та оптимізацією митного оподатку-
вання, ще й без урахування екзогенного фактору впли-
ву.

Більш прийнятною та повною, на нашу думку, є по-
зиція А. Войцещук та А. Вірковської [24], які наголо-
шують на потребі у взаємоузгодженні відповідних інте-
ресів у тристоронньому форматі та доповнюють шкалу
виміру митних інтересів зовнішнім або міжнародним
рівнем. Автори [24, с. 109] звертають увагу на те, що в
основі національних інтересів лежить досягнення висо-
ких темпів економічного зростання завдяки інтернаці-
оналізації господарських зв'язків та усуненню бар'єрів
вільному руху робочої сили, товарів, капіталів та тех-
нологій. Важливим також, на переконання дослідників,
є те, що реалізація геополітичної парадигми здійснюєть-
ся з позиції держави, тоді як геоекономічної — не лише

держави, але й виходячи з інтересів інших суб'єктів
міжнародних економічних відносин, насамперед міжна-
родної торгівлі.

Войцещук А. та Вірковська А. звертають увагу на
митний аспект захисту національних економічних інте-
ресів та розглядають його швидше як посилення заходів
превентивного характеру, створення сприятливих умов
діяльності для суб'єктів ЗЕД, підвищення товарообігу
(і вже тут мова може йти про збільшення бази оподат-
кування). Науковці вважають, що в умовах зростаючих
зовнішніх викликів та загроз захист економічної безпе-
ки країни та її інтересів за допомогою митної складо-
вої повинен містити такі заходи:

— забезпечення дієвості нетарифних інструментів
регулювання та захисту національних інтересів у зовн-
ішньоторговельній практиці України, як це зробив ЄС
завдяки запровадженню стандартів якості європейсь-
кої продукції та створенню бар'єрів, щоб низькоякісна
продукція не потрапляла на внутрішній ринок;

— підвищення ефективності логістичних систем та
управління в митних органах; посилення координації та
комунікації митниць ДФС з іншими державними орга-
нами, адже в регулюванні зовнішньоторговельних по-
токів є ті завдання, що не належать до їхньої компе-
тенції;

— зменшення впливу людського фактору на ухва-
лення рішень щодо здійснення митних процедур, що
зменшить ризик корупції на митницях; запровадження
ефективної системи управління митними ризиками із
дотриманням вимог Світової митної організації [24,
с. 112].

У цьому контексті автори розширюють межі взає-
моузгодження не тільки у площині мікро— та мак-
рорівнів, але й визначають основну роль держави у
відстоюванні наднаціональних інтересів за допомогою
митної складової, що є важливим при окресленні мит-
них інтересів країни, зважаючи на глобалізаційний по-
ступ.

Найбільш обгрунтовано і виважено, на нашу думку,
до визначення поняття "митні інтереси" підійшов Паш-
ко П. Це поняття науковець трактує у декількох аспек-
тах [25—27], проте основна його позиція полягає у та-
кому: "…митні інтереси — це певний спектр національ-
них інтересів держави, що пов'язані їх забезпеченням і
реалізацією митної справи та задоволення яких сприяє
забезпеченню ефективного функціонування, стійкого
розвитку економічної системи, зменшенню загроз на-
ціональній безпеці України, стабільності в суспільстві у
сферах, що пов'язані з митною сферою, та визначаєть-
ся поточним станом зовнішньоекономічних відносин,
повнотою задоволення матеріальних потреб громадян,
ступенями реалізації визначених стратегічних орієн-
тирів соціально-економічного розвитку й захисту куль-
турного та інформаційного середовища держави, ста-
ном зовнішньоекономічної та митної безпеки" [25, с. 40].
Також ми поділяємо позицію вченого щодо головної
мети реалізації митних інтересів, яка передбачає підтри-
мання такого стану економічної сфери держави, що ха-
рактеризується стійкістю до негативних зовнішніх заг-
роз, здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне фун-
кціонування економіки держави й економічне зростан-
ня [26, с. 11].

На думку Пашка П. [27, с. 9—10 ], митні інтереси за-
безпечують як зовнішньоекономічну, так і митну без-
пеку, але при цьому мають певні відмінності. До митних
інтересів, захист яких гарантує зовнішньоекономічну
безпеку України як складову економічної безпеки, мож-
на віднести такі: упровадження дієвого механізму збе-
реження і відтворення природних, трудових, інтелек-
туальних, енергетичних ресурсів та основних фондів на
території держави, а також економічного стимулюван-
ня найбільш ефективного їхнього використання в ме-
жах країни; заохочення підприємств до ефективного
зовнішньоекономічного співробітництва; забезпечення
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збалансованості структури зовнішньої торгівлі з вико-
ристанням наявних у міжнародній практиці заходів, що
підвищить експортний потенціал, задовольнить потре-
би внутрішнього ринку, захистить вітчизняних товаро-
виробників тощо.

Крім того, до митних інтересів, захист яких забез-
печує митну безпеку України, науковець відносить ство-
рення сприятливих умов для полегшення торгівлі, при-
скорення товарообігу і пасажиропотоку через митний
кордон, своєчасне і повне стягнення податків та митних
зборів, наближення митного законодавства до світових
стандартів, розвиток міжнародного співробітництва у
сфері митної справи тощо.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна стверд-

жувати, що митні інтереси є багатовекторним та різно-
рівневим поняттям, що пояснює його діалектичну особ-
ливість та інтерпретаційну складність. Цей аспект зу-
мовлює і неоднозначний погляд на поняття "митні інте-
реси" як науковців, так і практиків. Одні дослідники
уникають його визначення взагалі, інші керуються поз-
бавленим чіткості трактуванням, що міститься у Мит-
ному кодексі. Ряд науковців використовує такі видо-
змінені поняття, як "національні митні інтереси", "інте-
реси держави у митній сфері", "митний аспект захисту
національних економічних інтересів", "економічні інте-
реси держави у галузі митної справи" тощо, що, на нашу
думку, синонімічні поняттю "митні інтереси". Варто за-
уважити, що досить мало авторів розглядають митні
інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та
практично відсутні інтерпретації поняття "митні інте-
реси" з огляду на міжнародний вимір.

На сьогодні необхідно чітко розмежувати поняття
"митні інтереси держави", "митні інтереси суб'єктів ЗЕД"
і "митні інтереси міжнародних організацій та держав",
адже їх інтереси здебільшого не збігаються, що свідчить
про різні цілі та пріоритети суб'єктів, а також про бага-
тогранність відповідних відносин. Чітке тлумачення за-
значених понять сприятиме забезпеченню ефективної
співпраці суб'єктів, із урахуванням інтересів кожного
із них. Цей аспект є важливим для розроблення ефек-
тивної митної політики та формування сучасної стра-
тегії забезпечення митних інтересів держави. Зокрема
це стосується вдосконалення механізмів захисту внут-
рішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку
імпортерів, ефективної організації боротьби з контра-
бандою, збільшення транзитної привабливості країни,
запровадження та ефективного використання митних
режимів, що у підсумку сприятиме позитивній динаміці
зовнішньоторговельного сальдо, конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробництва та забезпеченню вітчиз-
няних економічних інтересів.

Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що митні
інтереси (з позиції країни) — це складова національних
інтересів держави, що лежить у площині різногалузе-
вого спрямування (соціально-економічного, екологіч-
ного, політичного, правоохоронного, зовнішньоеконо-
мічного, інформаційного, культурного) та тривимірно-
го формату взаємодії (мікро-, макрорівень та наднаціо-
нальний рівень), реалізація яких забезпечується у ме-
жах здійснення митної справи, що сприяє побудові
ефективної моделі захисту митної та національної без-
пеки. Під митними інтересами суб'єктів ЗЕД варто ро-
зуміти інтереси, які лежать у площині їх конституцій-
них прав та законодавчих норм, що регламентують їх
захист як суб'єктів господарювання під час здійснення
зовнішньоекономічної та митної діяльності, а також не
суперечать вимогам чинного та міжнародного законо-
давства. Під митними інтересами міжнародних органі-
зацій та держав потрібно розглядати спектр специфіч-
них інтересів, що виходять з принципів економічної до-
цільності, політичної необхідності, міжнародного
співробітництва, збалансування міжнародної торгівлі

тощо, а також не суперечать міжнародним нормам
співпраці.

Дискусія. На сьогодні формування митної безпеки
та захист митних інтересів залишаються одними з пріо-
ритетних завдань держави у контексті забезпечення
національної безпеки та національних інтересів країни,
що зумовлює актуальність та потребу у нових доктри-
нальних підходах до зазначеної тематики. Безсумнівно,
що наша спроба розкрити теоретичні постулати, які без-
посередньо стосуються поняття "митні інтереси", вичер-
пно та всебічно не вирішує наявне дискусійне коло пи-
тань. Адже поза нашою увагою залишилися такі важ-
ливі аспекти, як детальна характеристика митних інте-
ресів на кожному із вказаних рівнів; розкриття логіки
співвідношення понять "митні інтереси", "митна безпе-
ка", "митна політика", "митна справа"; виокремлення
державного органу, що відповідатиме за реалізацію за-
безпечення митних інтересів тощо. Проте зазначене
вище конкретизує наш наступний етап дослідження, на
якому ми зосередимо увагу на перелічених проблемних
аспектах.
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