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THE HISTORY OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM DEVELOPMENT:
KEY PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті обгрунтовано актуальність огляду історії становлення митної системи суверенної України
задля визначення ключових проблем і перспектив розвитку митної сфери в умовах європейської інтег-
рації. Виокремлено чотири ключові етапи розвитку національної митної системи з моменту проголошен-
ня незалежності України до сьогодні за організаційно-структурним підходом, що грунтується на розме-
жуванні функціонування Державного митного комітету України, Державної митної служби України,
Міністерства доходів і зборів України та Державної фіскальної служби України. Змістовно проаналізова-
но кожен виокремлений етап в історії розвитку національної митної системи, ідентифіковано ключові
проблеми та переваги функціонування митних органів України на кожному із етапів. Доведено не-
обхідність започаткування нового п'ятого етапу розвитку митної системи України, що репрезентуватиме
масштабне реформування митної сфери та виведення її із стану затяжної стагнації на якісно новий етап
розвитку.

On the basis of studying and analyzing the history of customs system development in the conditions of
independent Ukraine, four key stages were identified according to the organizational and structural principle.
In particular, the first stage of national customs system development in the conditions of a sovereign state is
connected with the creation and functioning of the State Customs Committee of Ukraine (1991—1996). The second
stage can be identified with the activity of the State Customs Service of Ukraine (1996—2012). The next third
stage in the history of national customs system development concerns the functioning of customs authorities
within the structure of the Ministry of Revenues and Collections of Ukraine (2012—2014). The last fourth stage is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проголошення суверенності України та становлен-

ня її як незалежної держави зумовило необхідність
здійснення кардинальних трансформацій в усіх сферах.
Першочерговим завданням стала побудова цілісної
нової структури компетентних органів влад, котрі б були
спроможні самостійно та ефективно управляти відпо-
відними напрямами їхньої діяльності. Митна сфера була
і залишається одним із ключових векторів функціону-
вання держави щодо забезпечення національної безпе-
ки та економічних інтересів країни, її територіальної
цілісності, захисту населення та розвитку зовнішньо-
економічної діяльності суб'єктів господарювання. Оз-
начені завдання є первинними базовими засадами роз-
витку незалежної країни, що спричинило нагальну по-
требу у побудові ефективної національної митної сис-
теми.

З моменту проголошення незалежності Україна пе-
ребувала на різних етапах розвитку в умовах дії глобаль-
них і національних викликів, що значною мірою визна-
чило її сучасний стан. Аналогічно й у митній сфері під
впливом численних зовнішніх і внутрішніх факторів
відбувались масштабні різноаспектні перетворення. Та-
ким чином, задля формування якісного комплексного
бачення сучасного стану національної митної системи,
з'ясування її наявних проблем і перспектив розвитку
доцільно проаналізувати історію становлення вітчизня-
ної митниці. Це дасть змогу визначити переваги і недо-
ліки різних етапів розвитку митних органів України,
ідентифікувати ключові проблеми та проаналізувати
фактори впливу, що спричинили таку ситуацію. Резуль-
тати цього дослідження забезпечуватимуть можливість
більш глибоко обгрунтувати чинний стан національної
митної системи, передумови його формування та пріо-
ритети подальшого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Значна когорта учених при дослідженні історії роз-

витку митної справи України умовно виокремлює шість
послідовних етапів [1; 2]:

І етап — докиївський період (V ст. до н.е. — VІІІ ст.
н.е.);

ІІ етап — період Київської Русі та монголо-татарсь-
кого панування (ХІ—XVII ст.);

ІІІ етап — період запорізького козацтва — Гетьман-
щини (XVI ст. — перша половина XVIІІ ст.);

connected, first of all, with the reorganization of the Ministry of Revenues and Collections into the State Fiscal
Service of Ukraine, which includes customs authorities (from 2014 to the present). It was found that the first
stage in the history of customs development of independent Ukraine was characterized by significant problems
associated with the withdrawal of Ukraine from the USSR, the formation of an independent state and the national
economy transition from the administrative-command type to the market model. In spite of difficult
circumstances, this period reflected the first positive changes in the national customs system development on
the basis of strengthening its key functions. At the second stage there was a qualitative improvement of the
customs authorities' organizational structure and the active development of international customs cooperation.
It was determined that the third stage became a critical turning point, which led to the gradual destruction of the
national customs system in the context of the tax and customs union. The fourth stage was a continuation of the
previous stage and only deepened the unwarranted prioritization of the fiscal function, the abandonment of
security, protection, service, control and regulatory functions, as well as international customs cooperation.
Such tendencies are ungrounded in the conditions of European integration and necessitate the launch of a new
fifth stage of Ukrainian customs system development, which will represent a large-scale reform of the customs
sphere and bring it from a state of prolonged stagnation to a qualitatively new development stage.
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ІV етап — період входження українських земель до
Російської імперії (кінець XVIІІ ст. — початок ХХ ст.);

V етап — період перебування України у структурі
СРСР (1917—1991 рр.);

VІ етап — період становлення незалежності Украї-
ни та розвитку суверенної держави (1991 р. — дотепер).

Слід зазначити, що у контексті реформування мит-
ної системи України в умовах європейської інтеграції
найбільш репрезентативним в історії розвитку митної
справи є останній вищезазначений етап. Це логічно зу-
мовлено тим, що лише у цей період міг бути започатко-
ваний євроінтеграційний вектор розвитку України та
гармонізації її митної сфери із європейськими принци-
пами. Таким чином, у межах дослідження свідомо не
було взято до уваги перші п'ять вищенаведених етапів
розвитку митної справи в Україні, а ретельно розгля-
нуто саме останній шостий період, котрий є найбільш
репрезентативним для аналізування ретроспективних,
сучасних та перспективних євроінтеграційних тенденцій
розвитку національної митної системи.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зважаючи на усе вищевикладене, цілями подальшо-

го дослідження є ретельне вивчення та аналізування
історії розвитку національної митної системи з момен-
ту проголошення суверенності України задля визначен-
ня ключових проблем і здобутків, які визначають сучас-
ний стан митної сфери та перспективи її розвитку в умо-
вах європейської інтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Історія вітчизняної митниці незалежної України
розпочинається із реорганізації Управління державно-
го митного контролю при Раді Міністрів УРСР та утво-
рення на його основі Державного комітету митного кон-
тролю України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів Української РСР "Про порядок реалізації За-
кону УРСР "Про перелік міністерств та інші центральні
органи державного управління Української УРСР"
№ 12 від 24 травня 1991 р. [3]. Незабаром Указом Пре-
зидента України № 1 від 11 грудня 1991 р. [4] було ство-
рено Державний митний комітет України, котрий фак-
тично стає першим центральним органом державної
виконавчої влади у митній сфері, підпорядковуючись
Кабінету Міністрів України. Слід зауважити, що цей



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/20186

Указ, незважаючи на подальшу ліквідацію Комітету, є й
досі чинним відповідно до інформації офіційного сайту
законодавства України.

Діяльність Державного митного комітету України
регулювалась однойменним Положенням, затвердже-
ним Указом Президента України № 73/95 від 20 січня
1995 р. [5]. Зокрема у цьому Положенні було визначено
організаційну структуру управління Комітету, його зав-
дання та функції. Так, ключові завдання Державного
митного комітету України були пов'язані, насамперед,
із забезпеченням економічної безпеки країни, розвит-
ком міжнародного співробітництва, активізацією зовн-
ішньоекономічної діяльності, боротьбою із контрабан-
дою, удосконаленням митних процедур, захистом на-
селенням, контролюванням за дотриманням законодав-
ства. Слід зауважити, що у структурі завдань Комітету
чітко простежується міжнародний вектор розвитку мит-
ної системи України та її гармонізації із міжнародними
митними стандартами. Крім того, варто зазначити й про
пропорційну наявність усіх рівноважливих базових
функцій митниці, що відображають її безпекову, захис-
ну, сервісну та контрольно-регулюючу складові.

Після розпаду СРСР митна система України успад-
кувала 26 митниць, котрі були розміщені в орендова-
них приміщеннях, та 49 митних постів. Станом на 1991
р. чисельність працівників митних органів складала
близько 2,5 тисяч осіб. Логічно, що в умовах станов-
лення молодої держави ключовими проблемами на той
час були відсутність розробленої якісної нормативно-
правової бази, кваліфікованих та досвідчених фахівців,
розвиненої мережі місцевих митних органів, належно-
го матеріально-технічного забезпечення, що значною
мірою стримувало розвиток зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання. Крім
того, в умовах розпаду СРСР кордони із пострадянсь-
кими державами перетворились на умовні межі, що не
відповідало економічним інтересам України. За наяв-
ності таких проблем значною мірою зросли загрози
незаконної торгівлі небезпечними та шкідливими то-
варами, різних видів шахрайства та контрабанди на
кордоні тощо [6—7].

Таким чином, в умовах проголошення незалежності
України виникла нагальна необхідність у масштабній
розбудові національної митної системи, котра б сприя-
ла становленню ринкової економіки в державі, зміцню-
вала її економічну конкурентоспроможність на держав-
ному та міжнародному рівні, забезпечувала національ-
ну безпеку та територіальну цілісність. При цьому роз-
виток національної митної системи повинен був відбу-
ватись на засадах впровадження прогресивних митних
технологій та інструментів, врахування кращого заруб-
іжного митного досвіду, гармонізації із міжнародними
митними принципами та стандартами. Проте, слід заз-
начити, що реалізація таких завдань ускладнювалась з
огляду на перехідний етап розвитку держави та її еко-
номіки, існування кризових явищ, відсутність належного
ресурсного забезпечення.

Вирішення означених проблем було законодавчо
врегульовано у першому Митному кодексі України
№ 1970-ХІІ від 12 грудня 1991 р. [8] та Законі України
"Про митну справу" № 1262-ХІІ від 25 червня 1991 р.
[9]. Відповідно до положень Кодексу національна мит-
на політика була спрямована на формування ринкової
економіки та активізацію зовнішньоекономічної діяль-
ності суб'єктів господарювання. Для реалізації такої
політики у 1992 р. було проведено масштабну реоргані-
зацію структури управління митних органів, а саме:
впродовж року практично вдвічі збільшено кількість
митниць (з 26 до 52), митних постів (зі 111 до 225), мит-
них працівників (з 3997 до 6131 осіб). У наступному 1993 р.
було утворено лише 13 митниць та 20 митних постів [6—
7]. Ще одним важливим нормативно-правовим докумен-
том, котрий визначив засади митно-тарифного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності, став Закон Ук-

раїни "Про єдиний митний тариф" № 2097-ХІІ від 5 лю-
того 1992 р. [10].

У 1994 р. відбуваються істотні зміни в організаційній
структурі управління митних органів, що відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 465 від 8 лип-
ня 1994 р. [11] грунтувались на утворенні 8 територіаль-
них митних управлінь (Дніпропетровське, Західне, Кар-
патське, Кримське, Південне, Південно-Східне, Східне
та Центральне), які підпорядковувались Державному
митному комітету України. Кожне територіальне управ-
ління було окремою юридичною особою та здійснюва-
ло контроль за діяльністю від 5 до 15 митниць. Така ре-
організація дала змогу удосконалити ієрархію рівнів
управління митних органів (територіальні митні управ-
ління перебували у підпорядкуванні Державного мит-
ного комітету України, а митниці були підконтрольні
митним управлінням), оптимізувати розподіл функціо-
нального навантаження між митними органами різних
рівнів, покращити управління роботою митниць та
пунктів пропуску на місцях.

Діяльність Державного митного комітету України
можна виокремити в перший етап розвитку національ-
ної митної системи в умовах функціонування суверен-
ної держави (1991—1996 рр.). Цей етап став перелом-
ним моментом у загальній митній історії, оскільки відоб-
ражає формування та функціонування незалежного
органу влади, котрий самостійно ухвалює рішення щодо
побудови та розвитку митної системи. Не зважаючи на
існування чималої кількості різноаспектних проблем,
пов'язаних, насамперед, із переходом вітчизняної еко-
номіки від адміністративно-командного типу до ринко-
вої моделі, митна система поступово розвивалась, ви-
дозмінювалась та набувала нових якісних рис, притаман-
них європейським митних органам. Насамперед, варто
зазначити, що на цьому етапі були прийняті базові за-
конодавчі акти (Митний кодекс України, Закон Украї-
ни "Про митну справу", Закон України "Про єдиний
митний тариф" [8—10]), котрі визначали та регулювали
засади митної справи в Україні. Крім того, був закладе-
ний вектор міжнародного митного співробітництва, в
межах якого започатковано роботу щодо гармонізації
національної митної системи із європейськими митни-
ми принципами і стандартами. У цей період Україна при-
єдналась до Всесвітньої митної організації та низки
ключових міжнародних конвенцій, що дало змогу
зміцнити міжнародні митні позиції держави. Також слід
зазначити про якісні організаційні зміни у структурі
управління митних органів, що стосувались виокремлен-
ня територіальних митних управлінь. Такий підхід дав
змогу покращити ієрархію рівнів управління митних
органів, оптимізувати розподіл функціонального наван-
таження між митними органами різних рівнів, зміцнити
контроль на місцях. У боротьбі із контрабандою важ-
ливу роль відіграло надання права працівникам митних
органів на здійснення оперативно-розшукової діяль-
ності. Таким чином, можна стверджувати, що робота
митних органів на цьому етапі грунтувалась на реалі-
зації ключових функцій — безпекової, захисної, серві-
сної та контрольно-регулюючої.

Згадана вище реформа щодо виокремлення терито-
ріальних митних управлінь тривала близько двох років,
оскільки згідно із Указом Президента України "Про
Державну митну службу України" № 1145/96 від 29 ли-
стопада 1996 р. [12] було створено новий однойменний
центральний орган виконавчої влади у митній сфері на
базі Державного митного комітету України. Таким чи-
ном відбулась кардинальна реорганізація структури
управління митних органів та перехід з територіально-
го на регіональний принцип. Ключовим завданням Дер-
жавної митної служби України було визначено захист
економічних інтересів держави.

Відповідно до Наказу Державної митної служби Ук-
раїни "Про створення регіональних митниць та митниць
Державної митної служби України" № 564 від 20 грудня
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1996 р. [13] було ліквідовано територіальні митні управ-
ління та утворено регіональні митниці, які здійснювали
контроль за роботою підпорядкованих їм митниць. Зок-
рема за регіональним принципом було утворено такі мит-
ниці: Київська регіональна митниця, Західна регіональ-
на митниця, Карпатська регіональна митниця, Чорно-
морська регіональна митниця, Кримська регіональна мит-
ниця, Донбаська регіональна митниця, Східна регіональ-
на митниця, Полтавська регіональна митниця, Дніпровсь-
ка регіональна митниця. Також було створено чотири
митниці прямого підпорядкування: Київську спеціалізо-
вану митницю, Бориспільську митницю, Севастопольсь-
ку митницю та Центральну спеціалізовану митницю. У
зв'язку із реорганізацією структури управління митних
органів та зміною їх функціонального навантаження у
1996 р. зменшилась кількість митниць із 69 до 55 одиниць
та митних постів із 268 до 199 одиниць [6—7].

Варто зазначити, що у період функціонування Дер-
жавної митної служби України було створено Опера-
тивну митницю у 1999 р., котра вперше почала реалізо-
вувати окремі функції управління митними ризиками та
завдання інформаційно-аналітичного характеру. Крім
того, працівники Оперативної митниці зобов'язані були
здійснювати контроль за митними правопорушеннями.
У 2003 р. на її основі було створено Центральне бюро
аналізу ризиків та аудиту Державної митної служби
України. Ключові завдання працівників цього Бюро були
пов'язані із підвищенням рівня легальності міжнарод-
ної торгівлі та спрощенням митних процедур для зако-
нослухняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на засадах застосування сучасних інформаційних тех-
нологій та методів аналізу ризиків і аудиту під час реалі-
зації митного контролю [7].

Слід зауважити, що у 2005 р. регіональні митниці
були ліквідовані, тоді як вже у 2006 р. було відновлено
рішення про їхнє функціонування, однак у меншій
кількості та з обмеженими повноваженнями щодо кон-
тролю за роботою підпорядкованих митниць. Так, ста-
ном на 2006 р. було створено лише п'ять регіональних
митниць: Центральну, Західну, Східну, Кримську та
Південну регіональні митниці. Варто зазначити, що у
2008 р. знову було прийнято рішення про припинення
діяльності регіональних митниць [7].

В історії розвитку національної митної системи 2010 р.
характеризувався організаційними змінами, що перед-
бачали зменшення кількості митниць з 46 до 27 одиниць
та приведення структури митних органів у відповідність
до адміністративно-територіального поділу України.
Такі зміни відображали наявність митниці в кожній об-
ласті держави та окремо в м. Києві, м. Севастополі, Авто-
номній Республіці Крим [7].

Відповідно до Положення про Державну митну
службу України, затвердженого Указом Президента
України № 582/2011 від 12 травня 2011 р. [14] діяльність
центрального органу виконавчої влади у митній сфері
координувалась Кабінетом Міністрів України через
Міністра фінансів. При цьому Державна митна служба
втратила повноваження щодо формування державної
політики у галузі митної справи, а лише мала право вно-
сити пропозиції у цій сфері. Крім того, Голова Держав-
ної митної служби України лише виносив на розгляд
проекти нормативно-правових документів у митній
сфері, натомість ухвалення законодавчих актів належа-
ло до компетенції Міністерства фінансів. Варто заува-
жити, що відповідно до Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Кримінального процесуального кодексу"
№ 4652-VI від 13 квітня 2012 р. [15] органам державної
митної служби, які ведуть боротьбу із контрабандою,
надано право на здійснення оперативно-розшукової
діяльності. Такі зміни дали змогу значною мірою поси-
лити боротьбу з контрабандою на засадах зміцнення
взаємодії митних і правоохоронних органів та оператив-
ного обміну інформацією у цій сфері.

Другий етап розвитку митної системи України мож-
на ототожнити із функціонуванням Державної митної
служби України (1996—2012 рр.). Варто зазначити, що
цей період характеризувався удосконаленням організа-
ційної структури управління митних органів на засадах
переорієнтації із територіального на регіональний прин-
цип, запровадженням елементів управління митними
ризиками, покращенням інформаційно-аналітичної ро-
боти у митній сфері, посиленням митного контролю та
боротьби із контрабандою, подальшим розвитком
міжнародного напряму роботи митних органів та набли-
женням митного законодавства до європейських стан-
дартів.

На підставі Указу Президента України "Про деякі
заходи з оптимізації системи центральних органів ви-
конавчої влади" № 726/2012 від 24 грудня 2012 р. [16]
було утворено Міністерство доходів і зборів, яке ство-
рювалося шляхом реорганізації Державної митної
служби України та Державної податкової служби Укра-
їни. Очевидно, що така реформа першочергово була
спрямована на пріоритезацію фіскальної функції задля
нарощення обсягів надходжень до державного бюдже-
ту. При цьому чимало науковців та практиків вбачають
у цьому реорганізаційному кроці не лише цілі, пов'язані
із розвитком фіскальної чи митної сфери, але й політич-
ний підтекст, що, звісно, затьмарило ключові пріорите-
ти та не могло негативно не вплинути на них.

Слід зазначити, що практика об'єднання та успіш-
ного функціонування митної та податкової служби
існує у низці європейських держав (Данія, Естонія,
Угорщина, Ірландія, Латвія, Португалія, Іспанія, Руму-
нія, Словаччина, Словенія та ін.), однак для України така
реформа призвела до глибокої адміністративно-інсти-
туційної кризи, наслідки котрої й дотепер негативним
руйнівним чином визначають функціонування націо-
нальної митної системи.

В організаційно-структурному аспекті усі підрозді-
ли Державної митної служби об'єднали у Департамент
митної справи при Міністерстві доходів і зборів. При
цьому майже вдвічі було зменшено чисельність митно-
го персоналу, що на той час становила близько 130 ос.
Таке скорочення істотно звужувало функціональні
можливості митних працівників, спричинило зростан-
ня навантаження на митний персонал та не забезпечу-
вало належне виконання необхідного обсягу завдань
щодо реалізації митної політики. Слід зауважити, що
на фоні такого необгрунтовано скорочення структурні
підрозділи колишньої Державної податкової служби
були реорганізовані у понад 20 департаментів, котрі
налічували близько 2 тисячі працівників. Варто також
зазначити, що регіональні митниці були підпорядковані
не Департаменту митної справи, а міністру доходів і
зборів [7]. Таким чином, можемо стверджувати, що така
організаційно-структурна реформа характеризувалась
вагомими недоліками, що призвели, насамперед, до
втрати кадрового потенціалу у митній сфері, занепаду
професійної складової митних працівників та поступо-
вого регресу національної митної системи.

У функціональному аспекті об'єднавча реформа та-
кож відображала чималі проблеми. Передусім, слід заз-
начити, що фіскальна функція для багатьох органів ви-
конавчої влади, в тому числі й для митниці, є похідною
функцією. Таке твердження обгрунтоване й у Митному
кодексі ЄС та репрезентоване успішною практикою
функціонування митних адміністрацій європейських
держав. Натомість, в умовах об'єднання податкових і
митних служб фіскальна функція повинна була стати
пріоритетною для обох органів, що було цілком необ-
грунтовано.

Як зазначається у праці [7], функціональне об'єднан-
ня фіскальної та митної сфер було реалізоване за прин-
ципом конвергенції, що не забезпечувало можливості
врахування специфіки митної діяльності. Так, реформа
передбачала об'єднання усіх підрозділів аудиту попри
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те, що податковий та митний аудит є цілком різними за
змістовим наповненням і функціональним призначенням
різновидами. За таких обставин не враховувалась спе-
цифіка митного аудиту як форми митного контролю, а
не лише контролю за сплатою податків. Підрозділи по
боротьбі з контрабандою на кордоні були об'єднані із
податковою міліцією, однак при цьому не було взято до
уваги об'єктом контролю є товари, які переміщуються
через кордон, а не порядок сплати податків. В органі-
заційній структурі управління належним чином не був
репрезентований важливий вектор функціонування
митних органів — управління кордонами, що прямо не
пов'язаний із фіскальною складовою. Отже, функціо-
нальний аспект об'єднання митної та податкової сфер
призвів до руйнації ключових властивих функцій мит-
ної системи, пов'язаних, насамперед, із забезпеченням
національної безпеки, захистом суспільства, боротьбою
із контрабандою. В таких умовах відбулось зниження
рівня ефективності митного контролю за переміщенням
товарів через кордон та протидії шахрайським опера-
ціям, оперативності та якості митного обслуговування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, втрата ро-
бочих контактів із зарубіжними правоохоронними орга-
нами, занедбання митної інфраструктури на кордонах,
тощо.

Таким чином, третій етап в історії розвитку митної
системи України можна ототожнити із функціонуван-
ням митних органів у структурі Міністерства доходів і
зборів (2012—2014 рр.). Цей період став своєрідним по-
штовхом до початку занепаду митної сфери за різними
напрямами, а особливо негативний вплив зумовило фак-
тичне припинення міжнародного митного співробітниц-
тва. Це не забезпечувало можливостей для прогресив-
ного розвитку національної митної системи, запровад-
ження прогресивних митних технологій та інструментів,
якісного удосконалення та гармонізації митного зако-
нодавства із міжнародними нормами, тощо. Реоргані-
зація митної та податкової служб у Міністерство до-
ходів і зборів України мала на меті зміцнити фіскальну
функцію, однак такий захід відбувався в основному не
за рахунок удосконалення податкового обслуговуван-
ня, а посилення фіскального тиску на платників по-
датків. Це підтверджується результатами досліджен-
ня Європейської бізнес-асоціації (EBA) впродовж
IV кварталу 2012 — І кварталу 2013 р., які зумовили
істотне зниження податкового індексу України у цей
період [17].

Міністерство доходів і зборів України функціону-
вало близько 2 років та відповідно до Постанови Кабі-
нету Міністрів України № 160 від 21 травня 2014 р. [18]
було реорганізовано у Державну фіскальну службу
України, діяльність якої координується Кабінетом
Міністрів України. Як бачимо, така реформа не перед-
бачала принципово якісних структурних та сутнісно-
функціональних змін, натомість статус центрального
органу виконавчої влади був понижений з Міністерства
на Службу. Зазначені зміни лише поглибили адмініст-
ративно-інституційну кризу у митній сфері та призвели
до стагнації розвитку національної митної системи. В
таких умовах митні органи не спроможні якісно та на-
лежним чином виконувати власні специфічні функції.
Чинна організаційна структура управління, що відобра-
жає об'єднання митної і податкової сфер у Державній
фіскальній службі України, є немобільною, недостат-
ньо адекватною та функціонально диверсифікованою,
характеризується відсутністю стрижневої міцної управ-
лінської вертикалі, належного рівня централізації
управління, структурованої ієрархії рівнів управління,
достатніх вертикальних і горизонтальних зв'язків між
рівнями управління, чіткої керованості та визначеної
відповідальності, оптимального функціонального на-
вантаження, прозорості та об'єктивності при прийнятті
рішень у митній сфері. Період із 2014 р. — дотепер мож-
на виокремити у четвертий етап розвитку національної

митної системи, що пов'язаний, насамперед, із функ-
ціонуванням митних органів в структурі Державної
фіскальної служби України.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі вивчення та аналізування історії розвит-
ку митної системи в умовах незалежної України було
виокремлено чотири ключові етапи за організаційно-
структурним принципом. Зокрема, перший етап розвит-
ку національної митної системи в умовах суверенної
держави пов'язаний із створенням та функціонуванням
Державного митного комітету України (1991—1996 рр.);
другий етап можна ототожнити із діяльністю Держав-
ної митної служби України (1996—2012 рр.); третій етап
в історії розвитку національної митної системи сто-
сується функціонування митних органів у структурі
Міністерства доходів і зборів України (2012—2014 рр.);
четвертий етап пов'язаний, насамперед, із реорганіза-
цією Міністерства доходів і зборів у Державну фіскаль-
ну службу України, до складу якої увійшли митні орга-
ни (2014 р. — дотепер). Було встановлено, що перший
етап в історії розвитку митних органів незалежної Ук-
раїни характеризувався вагомими проблемами, пов'я-
заними із виходом України зі складу СРСР, становлен-
ням самостійної держави та переходом вітчизняної
економіки від адміністративно-командного типу до
ринкової моделі. Не зважаючи на складні обставини,
цей період відображав перші позитивні зрушення у
розвитку національної митної системи на засадах
зміцнення її ключових функцій. На другому етапі
відбулось якісне удосконалення організаційної струк-
тури управління митних органів та активний розвиток
міжнародного митного співробітництва. Визначено, що
третій етап став критично переломним періодом, що
призвів до поступової руйнації національної митної
системи в умовах об'єднання податкової та митної
сфери. Четвертий етап став продовженням попереднь-
ого етапу та лише поглибив необгрунтовану пріорите-
зацію фіскальної функції, занедбання безпекової, за-
хисної, сервісної, контрольно-регулюючої функцій, а
також міжнародного митного співробітництва. Такі
тенденції є необгрунтованими в умовах європейської
інтеграції та обумовлюють необхідність започаткуван-
ня нового п'ятого етапу розвитку митної системи Ук-
раїни, що репрезентуватиме масштабне структурова-
не та системне реформування митної сфери та виве-
дення її із стану затяжної стагнації на якісно новий
етап розвитку.

Перспективами подальших досліджень є поглиб-
лене аналізування законодавчої бази щодо реформу-
вання національної митної системи, що дасть змогу
ідентифікувати ключові переваги та недоліки норма-
тивно-правового забезпечення митної сфери на
різних етапах розвитку митних органів та стане об-
грунтованою основою для удосконалення чинного
митного законодавства України в умовах європейсь-
кої інтеграції.
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