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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Швидкоплинність економічних процесів у світі, які 

прямо та опосередковано впливають на глобальний розвиток суспільства, 

обумовлює перегляд державних прерогатив України у площині захисту 

національних інтересів й забезпечення національної безпеки. Це потребує 

виваженого підходу до провадження низки ключових державних політик та 

вимагає ефективного нагромадження й використання власного регулятивного 

потенціалу забезпечення ряду основоположних безпек, серед яких економічна, 

політична, екологічна, інформаційна, зовнішньоекономічна, військова та митна.  

Зростання ролі останньої, зумовлюється широким спектром цілей, що 

представленні серед інших державних інтересів. Митні інтереси суміжно 

перетинаються та межують із економічними, політичними, 

зовнішньоекономічними, правоохоронними, інформаційними, інвестиційними, 

екологічними. Вони відповідають як за задоволення соціально-економічних 

потреб громадян, суспільства, держави, так і за забезпечення національної 

безпеки загалом. В умовах поглиблення транснаціоналізації і транспарентності 

економічних відносин це конкретизує та актуалізує проведення 

фундаментальних досліджень щодо природи та забезпечення митних інтересів у 

процесі нагромадження та реалізації регулятивного потенціалу держави як 

важливої складової національних інтересів.  

В економічній науці різним аспектам, пов’язаним із дослідженням 

процесів визначення, критеризації, механізмів реалізації та забезпечення 

національної, економічної та митної безпек, а також встановлення регулятивного 

впливу держави на здійснення митних процесів прямо й опосередковано 

присвячено низку праць зарубіжних та вітчизнних науковців. Серед них 

виділяються праці: Д. Акерлофа, І. Бережнюка, Дж. Бьюкенена, Г. Беккера, 

В. Бодрова, Г. Веблена, О. Василика, В. Гейця, Дж. Гелбрайта, В. Горбуліна, 

О. Гребельника, Б. Данилишина, О. Дація, Н. Злепко, І. Іващук, О. Єгорова, 

М. Каленського, Б. Кормича,  Р. Коуза, П. Кругмана, В. Лагодієнка, 

Дж. Левінсона, В. Ляшенко, А. Мазаракі, Ю. Макогона, В. Маргасової, 

Г. Марковіца, В. Мартинюка, М. Міллера, В. Мітчалла, Г. Мюрдаля, 

К. Новікової, І. Новосад, Б. Норта, П. Пашка, Ю. Петруні, Д. Приймаченка, 

Ф. Раймонда, Є. Рудніченка, Є. Caвeльєва, Дж. Стігліца, Дж. Слемрода, 

Ф. Таусінга, О. Тищенка, Ш. Шанг-Жіна, С. Юрія та ін. Віддаючи належне 

вагомому внеску цих вчених у розкриття проблематики економічної та митної 

безпеки, поки ще не вирішена як у науковому, так і в практичному плані 

проблема забезпечення митних інтересів як складової частини національних 

інтересів. Повнота надходжень до державного бюджету, боротьба із 

несумлінною конкуренцією та контрабандою, розвиток зовнішньо-торгівельних 

відносин, активізація діяльності внутрішнього товаровиробника, формування 

сприятливого інвестиційного клімату, сприяння добробуту населення далеко не 

повний спектр митних інтересів, що потребують забезпечення існуючими та 

потенційними засобами держави. У зв’язку з цим формування та використання 

регулятивного потенціалу держави у забезпеченні митних інтересів України є 
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актуальною проблемою як для науки, так і для практики. Усе це у сукупності 

зумовило вибір теми, визначення її мети, завдань, структури та змісту 

дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Науково-дослідного інституту економіки, оподаткування та митної справи 

Університету державної фіскальної служби України. Вона є частиною науково-

дослідних робіт, зокрема: «Забезпечення економічної безпеки підприємств в 

умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер № 0114U006380), у 

межах якої автором на теоретико-методологічному рівні обґрунтовано та 

розроблено рекомендації розмежування понять «митні інтереси держави», 

«митні інтереси суб'єктів ЗЕД» і «митні інтереси міжнародних організацій та 

держав»; «Імплементація європейських цінностей і технологій оподаткування в 

Україні» (державний реєстраційний номер № 0116U003025), у межах якої 

автором запропоновано: теоретико-методологічний підхід підвищення 

організаційно-координаційної складової інституціонального механізму 

державного управління забезпечення митних інтересів України; 

«Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи 

розвитку» (державний реєстраційний номер № 0119U000718), у межах якої 

автором обґрунтовано формат функціонування управлінського механізму 

забезпечення митних інтересів України з виокремленням складових 

регулятивного потенціалу держави. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методологічних засад і розробка практичних 

рекомендацій забезпечення митних інтересів України, формування пропозицій 

щодо зміцнення та використання регулятивного потенціалу держави у їх 

забезпеченні.  

Для реалізації визначеної мети поставлено наступні завдання: 

– ідентифікувати сутність понятійно-категоріального апарату системи 

забезпечення митних інтересів; 

– визначити місце, принципи та класифікацію митних інтересів в 

системі економічних інтересів держави; 

– дослідити чинники та індикатори забезпечення митної безпеки;  

– розкрити методологічні підходи до дослідження регулятивного 

потенціалу держави під час забезпечення митних інтересів; 

– відстежити ґенезис формування та реалізацію регулятивного 

потенціалу держави у забезпеченні митних інтересів; 

– систематизувати інструменти та важелі регулятивного потенціалу 

держави для забезпечення митних інтересів; 

– проаналізувати сучасний стан реалізації митної політики;  

– оцінити тенденції забезпечення митних інтересів в Україні у процесі 

провадження митної справи; 

– виявити взаємозв’язки регулятивний вплив заходів нетарифного 

регулювання на систему забезпечення митної безпеки та митних інтересів;  
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– окреслити державне регулювання процесу забезпечення митних 

інтересів з позицій діалектичного та коеволюційного підходів;  

 проаналізувати практичні аспекти управління регулятивним 

потенціалом держави в ході забезпечення митних інтересів; 

 здійснити імітаційне моделювання процесу прийняття рішень 

забезпечення митних інтересів суб’єктів митних відносин; 

 запропонувати шляхи удосконалення механізмів державного 

регулювання забезпечення митних інтересів; 

 обґрунтувати стратегічні домінанти нагромадження регулятивного 

потенціалу держави у процесі захисту митних інтересів; 

 розробити напрями підвищення ефективності нормативно-правового 

регулювання системи забезпечення митних інтересів держави.  

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення митних інтересів України.  

Предметом дослідження виступають теоретичні, методологічні і 

практичні засади забезпечення митних інтересів України, форми, механізми 

нагромадження та використання регулятивного потенціалу держави.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

слугують фундаментальні положення економічної і фінансової теорії, викладені 

у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. В дослідженні застосовано 

методи: порівняння, аналізу, синтезу та наукових абстракцій, які застосовано для 

обґрунтування та розвитку понятійно-категоріального апарату; систематизації і 

логічного узагальнення – в рамках з’ясування сутності регулятивного 

потенціалу держави, інструментів і форм його прояву; коефіцієнтний, 

експертних оцінок, статистичного та трендового аналізу – в ході оцінки 

тенденцій розвитку митної політики та забезпечення митних інтересів; 

економіко-математичного моделювання та багатокритеріальної оптимізації – для 

розробки імітаційної моделі оцінки ефективності реалізації регулятивного 

потенціалу забезпечення митних інтересів; прогностичний та праксиметричний 

– під час визначення та обґрунтування стратегії та концепції забезпечення 

митних інтересів України на основі нагромадження регулятивного потенціалу 

держави.  

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти 

України з питань національної, економічної та митної безпек, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, аналітичні огляди, статистична інформація, 

розміщена на сайтах Міністерства фінансів України, Міністерства економічного 

розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Державної фіскальної 

служби України, НБУ, Державної служби статистики України, Всесвітньої 

митної організації, МВФ та Світового банку. 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження, що 

містять наукову новизну та виносяться на захист полягають у такому: 

вперше: 

– розроблено методологічну основу стратегії та концепції 

забезпечення митних інтересів України на основі нагромадження регулятивного 

потенціалу держави у площині дотримання єдиної конструкції, структуризації, 
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взаємодії та підпорядкуванні складових, механізмів та елементів митної 

системи. Зокрема в основі концепту забезпечення митних інтересів держави 

виокремлено консолідацію заходів низки державних політик, інструменти, 

архітектура і функціонали яких інкорпоровано до важелів і регуляторів 

регулятивного; управлінського; інституціонального механізмів. Це дало змогу 

розширити методологічне поле дослідження регулятивного потенціалу держави 

та визначити наукові засади його системного формування й використання для 

забезпечення митних інтересів України; 

– побудовано багатофакторну імітаційну модель процесу прийняття 

рішень щодо забезпечення митних інтересів на основі кореляційно-регресійного 

аналізу з подальшою алгоритмізацією дій, що на відмінну від існуючих підходів 

дало змогу визначити імпульсні реакції впливу формалізованих показників на 

зовнішні та внутрішні збурення цільових індикаторів, відобразити факторну 

когерентність та встановити їхню взаємозалежність. Це дозволяє оптимізувати 

процес прийняття рішень та з’ясувати основні напрямки впливу зовнішніх та 

внутрішніх шоків на національну економіку, а також врахувати їх при реалізації 

митної та інших політик; 

– запропоновано нове економічне поняття: «регулятивний потенціал 

забезпечення митних інтересів держави» як сукупність наявних і потенційних 

можливостей системи державного регулювання до активізації всіх резервів, 

ресурсів, засобів, спрямованих на забезпечення та захист інтересів суб’єктів 

господарювання у митній сфері для ефективного протистояння глобальним 

викликам, поліпшення інвестиційного клімату держави, боротьби з 

контрабандою, активізації конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника з позицій континуальності та соціальної регуляції економіки. 

Це поглиблює методологію дослідження регулятивного потенціалу держави, 

зокрема, за рахунок визначення наукових засад системного зв’язку між 

передумовами його формування та завданнями реалізації; 

удосконалено:  

– формат функціонування управлінського механізму забезпечення 

митних інтересів України з виокремленням складових регулятивного потенціалу 

держави, які структуровані в рамках дихотомічного поділу на декілька 

підсистем: інституційно-функціональну, фінансово-ресурсну, кадрово-резервну, 

контрольно-адміністративну, що функціонують в рамках ізоморфно 

виокремлених мети, цілей та завдань, та на відміну від існуючих підходів 

прискорюють процеси проходження команд та покращуючи реакцію на явища та 

процеси, що відбуваються на екзо-, ендо- та мезорівнях;  

– теоретико-методологічний підхід до підвищення організаційно-

координаційної складової інституціонального механізму формування й 

забезпечення митних інтересів України за рахунок критеризації участі та 

деталізації повноважень державних органів, що відповідають за забезпечення 

митної безпеки і митних інтересів держави, який не був врахований в існуючих 

підходах; 

– науковий підхід до системи оцінювання ефективності 
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функціональної діяльності державних органів влади із забезпечення митних 

інтересів на основі формування трирівневої системи показників забезпечення 

митної безпеки й захисту митних інтересів держави, що охоплює: 1) зовнішній 

вимір, який ґрунтується на врахуванні індексів міжнародних рейтингів; 

2) макрорівень (державний), що охоплює ключові напрями забезпечення митних 

інтересів; 3) мікрорівень, який стосується оцінки діяльності митних органів як 

державними інституціями, так і суб’єктами господарювання та громадськістю. 

На відміну від існуючих, запропонований підхід сприяє підвищенню 

об’єктивності оцінювання та звуженню спектральності виникнення негативних 

наслідків під час прийняття управлінських рішень; 

– науково-теоретичні підходи до розуміння природи гносеологічних 

дисбалансів й інтерпретації забезпечення митних інтересів, що ґрунтуються на 

деталізації і конкретизації їх якісних характеристик, визначенні класифікаційних 

ознак й встановленні фундаментальних принципів їх забезпечення, що та на 

відміну від існуючих підходів, дає змогу визначити цілі, завдання та стратегічні 

напрямки забезпечення митних інтересів; 

набуло подальшого розвитку: 

– понятійно-категоріальний апарат тлумачення сутності термінів 

«митні інтереси держави», «митні інтереси суб’єктів ЗЕД», «митні інтереси 

міжнародних організації та держав», «митна політика», «митна безпека», що на 

відміну від існуючих підходів сприяє підвищенню рівня наукового 

обґрунтування митних процесів, стратифікаційній різнорівневості 

позиціонування дефініцій та забезпеченню якості економічного зростання з 

позицій фундаменталізації;  

– відображення поліструктурності зв’язків у ході процесу забезпечення 

митних інтересів, які виникають у форматі здійснення митних відносин та 

формують комплексну і багатофункціональну систему митної галузі, що на відміну 

від існуючих поглядів репрезентує митні інтереси – цілями, а митну безпека станом 

їх забезпечення, проте і перше, і друге є індикатором ефективності реалізації 

митної політики; 

– теоретичний базис деталізації митних інтересів у зв’язку з 

компліментарністю зв’язків, які виникають в ході їх забезпечення шляхом 

виокремлення сфер асекурації, що не були враховані у існуючих підходах. Це 

дало можливість диференціювати перелік митних інтересів у розрізі наступних 

напрямів: державна безпека, економічний, інвестиційно-інноваційний та 

науково-технологічний, екологічний, інформаційний; 

– дослідження еволюційної ретроспекції впливу державного 

регулювання на становлення та розвиток митних відносин, що стало запорукою 

сутнісного розуміння природи митно-регулятивних взаємозв’язків, які 

виникають під час оптимізації цих відносин, а також є необхідною умовою 

формування фундаментальної науки. На відміну від існуючих поглядів, це 

дозволило деталізувати сучасний період функціонування митних відносин, що 

становлять фундамент забезпечення митних інтересів сьогодення; 

– розкриття сутності та відображення природи взаємозв’язків 



 6 

регулятивного потенціалу держави через розширення формату його 

специфічного функціоналу та виокремлення низки особливих функцій 

(мобілізаційна, інституційно-координаційна, соцієтальна, дистрибутивна), які 

ізоморфно не притаманні функціям митної політики та не були враховані у 

існуючих підходах. 
Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки і 

пропозиції, які містяться в дисертації мають як загальнотеоретичне, так і 

прикладене значення для економічної науки й практики діяльності державних 

органів влади. Розширюють і поглиблюють можливості забезпечення митних 

інтересів України на основі розбудови та реалізації регулятивного потенціалу 

держави. Результати дослідження, висновки та рекомендації, що містяться в 

дисертаційній роботі використано:  

Департаментом стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва 

Державної фіскальної служби України під час формування організаційної 

структури інституціонального механізму забезпечення митних інтересів держави 

(довідка № 26-01-03-14/12 від 12.11.2019);  

Хмельницькою митницею ДФС у процесі підвищення контролю за рухом 

товарів від моменту ввезення на територію України до моменту їх продажу 

(довідка № 21-05-14/12 від 30.10.2019);  

Херсонською обласною радою під час розгляду пропозицій кооперації 

зусиль державних інституцій у площині визначення головного регуляторно-

координаційного органу, що відповідатиме за формування основних напрямів 

та механізмів забезпечення митних інтересів в рамках провадження 

нетарифного регулювання (довідка № 01-29-321.02-654/351 від 24.10.2019); 

Міністерством фінансів України у процесі розгляду пропозицій 

модифікації системи управління органів державної влади по забезпеченню 

митних інтересів держави (довідка № 34030-12-10/29442 від 15.11.2019). 

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі кафедри митної справи Університету ДФС України під час викладання 

навчальних дисциплін «Митна безпека», «Нетарифне регулювання ЗЕД» та 

«Митна справа» (акт впровадження від 5.08.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення актуальної 

науково-практичної проблеми формування та використання регулятивного 

потенціалу держави у забезпеченні митних інтересів України. Наукові 

положення, висновки і пропозиції, винесені на захист, отримано автором 

особисто та опубліковано у наукових виданнях. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та 

положення, які є результатом власної роботи здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертації оприлюднено на 11 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Економічний і 

соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики 

глобалізації» (Тернопіль, 2015); «Економічний розвиток держави, регіонів і 
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підприємств: проблеми та перспективи» (Львів, 2015); «Економічний і 

соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики 

глобалізації» (Тернопіль, 2016); «Трансформація фінансових ринків в умовах 

глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє» (Ірпінь, 

2017); «Світ економічної науки» (Тернопіль, 2018); «Генерування інновацій 

інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 

(Запоріжжя, 2018); «Економічні перспективи підприємництва в Україні» (Ірпінь, 

2018); «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 

(Кропивницький, 2018); «Сталий розвиток соціально-економічних систем» 

(Київ, 2019); «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної 

системи: теорії та пропозиції» (Запоріжжя, 2019); Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський 

науково-інноваційний простір (Одеса, 2019). 

Наукові публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи 

опубліковано в 38 наукових працях, з них 1 – одноосібна монографія, 2 розділи у 

2-х колективних монографіях; 12 статей в наукових фахових виданнях України, 

12 статей у виданнях, що включені до наукометричних баз, 11 – в інших 

виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг  

роботи становить 494 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 417 

сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить: 29 таблиць (з них 5 займають 7 

повних сторінок), 55 рисунків (з них 5 займають 5 повних сторінок), 10 додатків, 

що розміщені на 27 сторінках. Список використаних джерел налічує 370 

найменувань і займає 38 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

об’єкт, предмет, завдання дослідження, відображено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію щодо їх 

апробації та опублікування. 

У першому розділі «Науково-теоретичні засади забезпечення митних 

інтересів держави» здійснено семантико-етимологічну ідентифікацію 

понятійно-категоріального апарату системи забезпечення митних інтересів, 

визначено місце, принципи та класифікацію митних інтересів у системі 

економічних інтересів держави, виокремлено чинники, показники та індикатори 

забезпечення митної безпеки і захисту митних інтересів держави. 

Емпірично-гносеологічний вимір проведеного дослідження дозволив 

встановити та конкретизувати еволюційно-парадигмальний посил становлення 

категорії «інтерес», що під впливом процесів державотворення ліг в основу 

становлення понять «національні інтереси» та «митні інтереси».  

Акцентовано увагу, що провідною сферою прояву національного інтересу 

будь-якої держави є економічна сфера, оскільки вона являє собою базис 

суспільства, а сукупність диференційованих інтересів становить глобальну 

систему національних інтересів, серед яких важливим елементом залишаються 
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митні інтереси. Останні суміжно перетинаються та межують із цілою низкою 

інтересів, серед яких економічні, політичні, зовнішньоекономічні, 

правоохоронні, інформаційні, інвестиційні, екологічні, і відповідають як за 

задоволення соціально-економічних потреб громадян, суспільства, держави, так 

і за забезпечення національної, економічної, зовнішньоекономічної та митної 

безпеки. 

У зв’язку з цим, обґрунтовано потребу чіткого розмежування понять 

«митні інтереси держави», «митні інтереси суб’єктів ЗЕД» і «митні інтереси 

міжнародних організацій та держав», зважаючи на різні цілі й пріоритети 

діяльності цих суб’єктів, а також здебільшого лінійну площину розгляду 

окреслених дефініцій в науково-практичному колі, що, на нашу думку, 

унеможливлює повноцінне забезпечення митної безпеки та захист митних 

інтересів. Так, подвійна семантика поняття «митні інтереси» виникає у контексті 

визначення свободи дій і ступеня задоволення інтересів як суб’єкта, так і 

держави, з урахуванням меж, обставин та обмежень, що виникають у зв’язку з 

міжнародними правилами, законодавчими нормами, політичною кон’юнктурою, 

конкуренцією тощо. Ситуаційна дилема полягає у відсутності структурованості 

в розумінні природи зазначеного поняття з огляду на функціональні обов’язки та 

мету діяльності суб’єктів, до яких ми відносимо державу, суб’єктів ЗЕД, а також 

міжнародні організації з іншими країнами. Це викликає труднощі в процесі 

забезпечення реалізації митних інтересів у різнорівневому форматі: як на рівні 

суб’єктів ЗЕД, так і на державному й міжнародному рівнях, що не сприяє 

налагодженню паритетного компромісу між ними, не враховує повною мірою 

мету діяльності кожного з учасників, що випливає з раціонального розрахунку, 

логіки та відповідних правил. 

На основі консеквентного аналізу сформовано та запропоновано власну 

інтерпретацію розуміння поняття «митні інтереси», що ґрунтується на 

стратифікаційній різнорівневості позиціонування дефініції у форматі:  

– митні інтереси держави – це складова частина системи національних 

інтересів, яка має специфічну, багаторівневу різногалузеву природу 

функціонування, відіграє важливу роль у реалізації соціально-економічних, 

екологічних, політичних, правоохоронних, зовнішньоекономічних, 

інформаційних, суспільно-культурних аспектів державної політики та 

забезпечується провадженням митної справи в комплексі з іншими 

регулятивними заходами впливу;  

– митні інтереси суб’єктів ЗЕД – інтереси, які лежать у площині їх 

конституційних прав і законодавчих норм, що регламентують їх захист як 

суб’єктів господарювання під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а 

також не суперечать вимогам чинного національного та міжнародного 

законодавства; 

– митні інтереси міжнародних організацій та держав – спектр 

специфічних інтересів, що виходять з принципів економічної доцільності, 

політичної необхідності, міжнародного співробітництва, збалансування 
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міжнародної торгівлі тощо, а також не суперечать міжнародним нормам 

співпраці. 

Дослідження показало, що дефініція «митні інтереси держави» тісно 

взаємопов’язана з поняттями «митна політика» та «митна безпека». На цій 

основі удосконалено визначення поняття «митна політика» як комплексу цілей, 

завдань, принципів та засад управління державною діяльністю в митній сфері, 

щодо забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів у реалізації 

державних прерогатив на зовнішній і внутрішній аренах, захисті внутрішнього 

товаровиробника та формування сприятливого інвестиційного клімату. На 

відмінну від існуючих запропоноване поняття повніше відображає когерентність 

і багатоаспектність її взаємозв’язків з досліджуваними поняттями, а також 

репрезентативно демонструє пріоритетні, визначальні ознаки митних інтересів і 

митної безпеки в загальній термінологічній конструкції понятійного апарату.  

Встановлено, що окреслені в законодавстві принципи лише 

опосередковано можна віднести до забезпечення митних інтересів у зв’язку з 

неврахуванням специфічних особливостей останніх і статичністю форми прояву 

перших, що не враховують швидкоплинність та мінливість глобальної митної 

кон’юнктури. Доведено, що окреслені проблемні аспекти не так легко вирішити 

шляхом імплементації та уніфікації з міжнародними аналогами, навпаки окремі 

міжнародні акти завдають шкоди національним інтересам України, вимагаючи 

адекватної відповіді.  

У роботі сформовано перелік принципових засад забезпечення митних 

інтересів держави, на основі яких повинна формуватися та удосконалюватися 

система їх захисту. Встановлені принципи розмежовано на дві групи: загальні 

(які орієнтовані та відображають конституційні положення захисту інтересів 

усіх суб’єктів митних відносин та спрямовані на унормування юридичних 

аспектів забезпечення митних інтересів у рамках чинного законодавства) і 

спеціальні (які виходять за рамки функціонування базових принципів, 

неспроможних повною мірою забезпечити регламентування, багатогранність та 

специфікацію діяльності із забезпечення митної безпеки та захисту митних 

інтересів).  

Для досягнення оптимального рівня стабільності й стійкості митної 

системи в умовах впливу на неї зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих 

факторів, що становлять загрозу митній безпеці виокремлено етапи формування 

адаптаційного синдрому забезпечення митної безпеки та захисту митних 

інтересів як сукупності захисних реакцій для протистояння окресленому впливу 

в рамках гомеостатичності. 

Здійснено ранжування та дескрипцію митних інтересів згідно з 

дистрибутивними напрямами, для встановлення першочерговості, комплексності 

та з’ясування порядку важливості забезпечення одних поряд з іншими. 

Запропоновано диференціацію переліку митних інтересів у розрізі наступних 

напрямів: державна безпека, економічний, інвестиційно-інноваційний та 

науково-технологічний, екологічний, інформаційний. Проведена критерізація 
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митних інтересів дала змогу у методологічній площині здійснити їх 

стратифікацію у розрізі класифікаційних ознак (рис. 1). 

Для об’єктивного встановлення рівня митної безпеки, оцінювання 

ефективності функціональної діяльності державних органів влади із 

забезпечення митних інтересів було запропоновано трирівневу систему 

показників забезпечення митної безпеки й захисту митних інтересів держави.  

Запропонована систематизація та групування показників митної безпеки в 

розрізі визначення порогових значень забезпечення митних інтересів держави 

дає можливість на виході максимально підвищити об’єктивність оцінювання та 

звузити спектральність виявлення негативних аспектів, а також удосконалити 

гнучкість та швидкість управлінської системи для прийняття оптимальних 

рішень. 

 
Рис. 1. Класифікаційні ознаки стратифікації митних інтересів 
Джерело: розроблено автором  

У другому розділі «Методологічні підходи до формування та 

використання регулятивного потенціалу держави під час забезпечення 

митних інтересів» обґрунтовано методологічні підходи до дослідження 

регулятивного потенціалу, простежено ґенезис формування та реалізації 

регулятивного потенціалу держави в процесі забезпечення митних інтересів, 

визначено інструменти, важелі та складові регулятивного потенціалу держави в 

процесі забезпечення митних інтересів. 

ОЗНАКИ 

КЛАСИФІКАЦІЇ 

МИТНИХ 

ІНТЕРЕСІВ 

За напрямом прояву:  

– державна 

безпека,  
– економічні,  

– екологічні, 

–  інформаційні, 

–  інвестиційно-

інноваційні та техніко-

технологічні; 

За періодом 

реалізації:  

– оперативні;  

– тактичні; 

–  стратегічні.  

За часом прояву: 

– короткострокові;  

– середньострокові; 

–  довгострокові. 

За пріоритетністю:  

– базові; 

– пріоритетні; 

– перспективні

. 

За можливістю 

реалізації:  

– реальні;  

– потенційні; 

– утопічні. 

За сферою реалізації: 

– локальні; 

– регіональні; 

– загальнодержавні; 

– міжнародні; 

– глобальні. 

За причинами 

виникнення:  

– об’єктивні; 

– суб’єктивні; 

За характером розвитку 

системи:  

– закономірні; 

– стохастичні. 

За частотою прояву: 

– одноразові; 

– багаторазові; 

– системні; 

– комплексні. 

за масштабами впливу: 

– одноосібні; 

– групові; 

– планетарні; 

– суспільні. 
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У продовження дослідження методологічного середовища функціональної та 

організаційної побудови системи забезпечення митних інтересів було проведено 

компаративний аналіз підходів різних наукових шкіл до осмислення конотації 

категорії «потенціал», щоб обґрунтувати форми його прояву через призму 

управлінського підходу (дослідження об’єкта у контексті управлінської діяльності) 

та з позицій теорії регуляції (фундаментальною основою якої є концепт, що будь-

яка соціально-економічна система ґрунтується на принципах ієрархії, а не на 

простій функціональній взаємозалежності, у зв’язку з чим являє собою простір, 

структурований відносинами за принципом якісної різниці і нерівного впливу), що 

зумовлює необхідність встановлення балансу за для задоволення інтересів усіх 

сторін процесу. Зазначене дозволило визначити та уточнити досліджувану 

категорію як потенційні резерви, ресурси, можливості, що за рахунок встановлення 

оптимального балансу відносин між суб’єктами відповідного процесу є умовами 

задоволення інтересів кожної із сторін. 

З’ясовано фундаментально-методологічні відмінності розуміння природи 

інтерпретації сентенції «регулятивний потенціал держави» з позиції 

соціокультурного розвитку. Так, західна економічна школа в категорії 

«регулятивний потенціал держави» вбачає в більшій мірі людські, фінансові 

ресурси, законодавчу базу та досвід, на відміну від вітчизняних дослідників, які 

акцентують увагу на можливостях та засобах, що в процесі державного 

регулювання дають результат. В рамках методологічного підходу встановлено 

варіативну міру диференціації вживання відповідного поняття у розрізі видів 

економічної діяльності.  

У ході дослідження виявлено тісний взаємозв’язок регулятивного 

потенціалу із заходами та інструментарієм державного регулювання економіки у 

розрізі провадженням державної митної політики. Остання, в свою чергу, є не 

лише консолідуючою управлінською складовою посилення регулятивного 

потенціалу забезпечення митних інтересів, але й відповідає за забезпечення 

митної безпеки. Виокремлено основні складові регулятивного потенціалу 

держави у митній сфері, що спроможні підсилити ефективність митної політики 

та мають прямий вплив на забезпечення митної безпеки та митних інтересів 

держави. Серед них: нормативно-правова, організаційно-управлінська, кадрово-

резервна, ресурсно-фінансова та інституційно-функціональна компоненти. 

Ідентифікація природи взаємозв’язків регулятивного потенціалу 

забезпечення митних інтересів з позицій реалізації митної політики дозволила 

розширити формат його специфічного функціоналу та виокремити низку 

особливих функцій (рис. 2). 

Використовуючи дуальність наукового пізнання у площині опори на 

позитивно-нормативний підхід, виокремлено новітні підходи та методи 

забезпечення митних інтересів держави в частині нарощування та посилення 

використання регулятивного потенціалу держави у процесі забезпечення митних 

інтересів. У зв’язку з цим обґрунтовано його роль, місце, призначення, суб’єкти, 

об’єкт та взаємозв’язки у системі теоретико-методологічної ідентифікації 

державного впливу на провадження митної діяльності. Запропоновано набір 
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важелів, методів, заходів та інструментів, за допомогою яких здійснюється 

регулятивний вплив на об’єкт та суб’єкти взаємодії в контексті провадження 

економічної діяльності. 

 
Рис 2. Функції регулятивного потенціалу забезпечення митних 

інтересів держави 
Джерело: розроблено автором  

Дослідження еволюційної ретроспекції впливу державного регулювання 

на становлення та розвиток митних відносин стало запорукою сутнісного 

розуміння природи митно-регулятивних взаємозв’язків, які виникають під час 

оптимізації цих відносин, а також дало змогу відобразити казуальні зв'язки між 

ними у історичній ретроспективі, виокремити головні чинники, передумови та 

напрями їх становлення за сучасних умов. Відповідна алгоритмізація сприяла 

розумінню внутрішніх відцентрових ефектів та архітектоніки функціонування 

елементів глобального митного простору, що лежать в основі ґенези 

становлення світової економічної системи, а також відображають історичній хід 

взаємозв’язків регулятивного впливу держави на митні відносини з визначенням 

місця митних інтересів у заданій системі.  

Відходячи від стадіального підходу до розуміння історії й залишаючись на 

позиціях потреби фіксування та розмежовування якісних змін, у ході 

проведеного дослідження і аналізу, запропоновано шестивимірний концепт 

періодизації становлення митних інтересів в історії світової цивілізації.  

У третьому розділі «Оцінка стану забезпечення митних інтересів 

України» у контексті реалізації регулятивного потенціалу держави здійснено 

аналіз сучасного стану реалізації митної політики у розрізі міжнародних 

рейтингів, окреслено динаміку забезпечення митних інтересів у процесі 

провадження митної справи, оцінено регулятивний вплив заходів нетарифного 

регулювання на систему забезпечення митних інтересів. 

Інституційно-

координуюча 
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РЕГУЛЮЮЧА 
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Аналіз позицій України у таких міжнародних рейтингах як «Doing 

Business», «The Global Competitiveness», «The Global Enabling Trade», 

«Corruption Perceptions Index» засвідчив їх певну статичність без 

цілеспрямованого руху вперед. Держава балансує в окресленому синусоїдному 

ритмі та визначеному діапазоні протягом десятиліть, не виконуючи сформовані 

плани по досягненню низки індикативних показників, що затверджені в 

стратегічних документах розвитку. Близько 86% виокремлених проблем прямо 

стосуються ефективності функціонування органів державної влади, в тому числі, 

фіскального блоку, з яких левова частка стосується нестабільності політичного 

середовища, корупції і неефективного державного регулювання. Це 

безпосередньо впливає на розвиток фінансової сфери, зростання ВВП, 

наповнювання дохідної частини державного бюджету, здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами ЗЕД тощо.  

У ході дослідження виявлено певні недоліки державного управління, яке 

не має визначеної узгодженої стратегічної лінії поведінки низки ключових 

регуляторів, що функціонують з позицій превалювання форми над змістом 

«рішення заради рішень, а не для досягнення результату». Це зумовлює стійкі 

негативні тенденції за низкою показників: боротьба з корупцією; зловживання 

впливом, забезпечення безпеки тощо, що ставить питання неповноцінного 

використання економічного потенціалу держави в цілому та регулятивного 

зокрема. Домінування в економічних злочинах анонімності, колективності та 

бездіяльності за прийнятті рішення лише поглиблює площину 

диспропорційності державного інституційного середовища у митній сфері.  

Ключовими негативними факторами, що перешкоджають розвитку та 

веденню бізнесу у нашій державі, залишаються (в порядку зменшення): 

інфляція, корупція, політична нестабільність, високі податкові ставки, 

складність митно-податкового законодавства, нестабільність урядів, 

ускладнений доступ до фінансів, неефективну державну бюрократію, 

регулювання валютного ринку, недостатня освіченість працівників, погана етика 

робочої сили. 

Дослідження показало диспропорції адаптації митної політики до 

глобалізації світової економіки в контексті збалансування експортно-імпортної 

діяльності. Аналіз аналітико-фактологічних даних за період 2005-2018 рр. 

засвідчив низхідні тенденції експорту товарів з України загалом та у розрізі 

зовнішньоекономічного сальдо товарів та послуг в цілому (рис. 3). За період з 

2006 по 2018 рр. експорт товарів з України переважав імпорт лише в 2015 році. 

Сукупний експорт товарів з України у 2017 та 2018 роках є нижчим за 

аналогічний показник 2007 року. Дані аспекти вказують на слабкі позиції 

вітчизняних експортерів та певну не координованість дій держави у 

відповідному секторі. 

Комплексний аналіз відповідних показників дозволяє констатувати 

збереження надмірної залежності національної економіки від 

зовнішньоекономічних чинників. Україна належить до держав з безпрецедентно 

високою зовнішньоторговельною відкритістю, що вбачається  у низхідній 
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динаміці розвитку сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке за результатами 

2018 року становило «– 4523,5» млн. дол.  

Встановлено, що найслабшим компонентом у структурі кінцевого 

використання ВВП виявився експорт товарів і послуг: темпи його падіння у 

реальному вираженні становили 1,6 %. Хоча цінова кон’юнктура для більшості 

товарних позицій національного експорту покращилася, продовження втрати 

традиційних ринків збуту на сході в поєднанні з недостатнім рівнем 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників на розвинених ринках 

негативно впливали на обсяги українського експорту. 

 

Рис. 3. Динаміка сальдо зовнішньоторговельного балансу за період 

2005-2018 рр.* 
*Джерело: роблено на основі даних Державної служби статистики України 

Основні проблемні аспекти забезпечення митних інтересів корелюються із 

загальними тенденціями зовнішньоекономічного вектору розвитку держави. Це 

підтверджує гіпотезу про сировину орієнтованість вітчизняної економіки, 

наявність об’єктивних проблем у експортерів не тільки з вибором ринків збуту, 

самофінансуванням та якістю продукцією, але й інфраструктурними 

дисбалансами, технічними вимогами до товарів та отриманням доступної, 

зрозумілої інформації від органів державної влади. Труднощі діяльності 

експортерів пов’язані саме з вибором ринків, якістю/кількістю продукцію, 

здійсненням фінансування та стандартизацією продукції, а корупція на митниці 

на думку опитаних займає останнє місце з показником 3,3 %.  

Водночас, не зважаючи на наявні диспропорції у реалізації митної 

політики та забезпеченні митних інтересів органами державної влади (згідно 

даних Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби 

України), митні надходження займають левову частку у наповненні державного 

бюджету України з варіацією від 30 % у 2005 році до 36,8 % у 2018 році. 
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Відповідний діапазон волатильності зазначеного показника дає підстави 

говорити про його бюджетоутворюючий характер та прогресивну динаміку, що 

обумовлює важливість даного індикатора для стабільного функціонування 

держави. За відповідний проміжок часу з 2005 по 2018 рр. митні надходження до 

бюджету зросли у 9,7 рази, при цьому державний бюджет України збільшився 

майже в 8 раз, а ВВП країни лише в 6,5 рази.  

Проведений аналіз показав, що в Україні і досі не вироблено цілісну 

ідеологію та чітку програму організаційно-економічних перетворень і 

послідовної системної діяльності митної служби в пріоритетному напрямі 

забезпечення митних інтересів країни. Незважаючи на певні позитивні 

емерджентні ефекти перебудови структури управління й створення нових 

структур фіскального блоку, загальний концепт формування оптимальної 

інституційної конструкції органів доходів і зборів залишається нереалізованим, 

що вбачається в стихійності, непослідовності та суперечливості дій та реформ, 

які пов’язані з цим та суспільно-економічним кліматом у цілому з огляду на 

макроекономічні показники діяльності держави.  

У зв’язку з цим запропоновано заходи для удосконалення механізмів 

боротьби з контрабандою, зменшення масштабів незаконного ввезення та 

вивезення у незаконний спосіб через митний кордон України товарів, людей, 

матеріальних і культурних цінностей, зброї та наркотиків. Акцентовано увагу на 

необхідності розробки системних методів, які виходять за рамки 

функціональних обов’язків органів доходів і зборів для забезпечення митних 

інтересів. 

У четвертому розділі «Удосконалення механізму управління 

регулятивним потенціалом держави в рамках забезпечення митних 

інтересів України» розглянуто державне регулювання забезпечення митних 

інтересів з позицій діалектики та коеволюції, проведено аналіз практичних 

аспектів управління регулятивним потенціалом держави в ході забезпечення 

митних інтересів, здійснено моделювання процесу прийняття рішень 

забезпечення митних інтересів суб’єктів митних відносин 

Диспергування заходів та засобів державного регулювання забезпечення 

митних інтересів з позицій врахування діалектичних протиріч дозволило 

сформулювати напрями координації та узгодження митної політика держави з 

позиції раціоналізації процесу становлення ринкових відносин. В своїй сутності 

вони зводяться до комплексного управління наявними засобами, важелями та 

інструментами у площині синтезу використанням інституційно-правових, 

матеріально-технічних, фінансових та людських ресурсів.  

Обґрунтування формальної логіки уникнення казуїстики та двозначності 

суджень характеристики поняття «державне управління забезпечення митних 

інтересів», дозволило інтерпретувати його як складну, нелінійну та різнорівневу 

систему упорядкованих, виважених, послідовних та економічно доцільних дій, 

заходів, рішень, спрямованих на вирішення комплексу стратегічно-тактичних 

завдань, щодо забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів держави 

в умовах дивергенції та асиметрії економічного розвитку.  
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Використання коеволюційного підходу дозволило схематично відобразити 

синергетичні взаємозв’язки реалізації цілей та напрямів системи управління 

забезпечення митних інтересів, що передбачає зважене використання спектру 

економічних, правових і адміністративних важелів держави у поєднанні з 

мобілізаційними властивостями регулятивного потенціалу забезпечення митних 

інтересів (рис. 4). Окреслена квінтесенція засобів є передумовою створення 

синергетичних взаємозв’язків, як сукупної можливості системи державного 

управління до активізації всіх чинників і ресурсів, спрямованих на забезпечення 

митних інтересів країни, довгострокового економічного розвитку та 

протистояння глобальним викликам в рамках синергетичного підходу  

 
Рис. 4. Синергетичні взаємозв’язки реалізації цілей та напрямів 

системи управління забезпечення митних інтересів  
Джерело: розроблено автором  

Доведено, що в ході управління системою забезпечення митних інтересів 

між її елементами та компонентами виникають емерджентні ефекти, що 

впливають на досягнення результату, не лише в межах окресленої підсистеми, 

але й обумовлюють покращення її загального стану. Зокрема, вплив на 

інституційно-функціональну підсистему когерентно знаходить відображення в 

удосконаленні структури органів доходів і зборів, що обумовлює розвиток 

митної інфраструктури, поліпшення технічного оснащення, сприяє розвитку 

співробітництва з підприємницькими структурами та їх об’єднаннями. 

Взаємодія з університетською та науково-дослідною сферою в тактичному та 

стратегічному форматі має вплив як на кадрово-резервну складову, так і на 

нормативно-правову, що багато в чому і визначає ефективність функціонування 

фіскального блоку держави. 
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Сформовано та обґрунтовано гіпотетичне припущення унормування 

дисбалансів, що виникають в процесі забезпечення митних інтересів держави 

механізмами та важелями державного управління. Доведено, що сьогоднішні 

методи державної політики спрямовані на боротьбу з наслідками загроз, але 

вони не торкаються джерел небезпеки. У зв’язку з чим митні органи мають бути 

наділені спеціальними правоохоронними повноваженнями, що підвищить їх 

спроможність та функціональність під час боротьби з проявами контрабанди та 

іншими митними правопорушеннями. 

Розроблено та структурно-схематично відображено модифікацію 

управлінського механізму регулятивного потенціалу держави системи 

забезпечення митних інтересів, що на макрорівні сприяє прискоренню процесів 

проходження команд і поліпшує реакцію на явища та процеси, які відбуваються 

на мікрорівні у площині інституційно-організаційного впорядкування та 

нормативно-правового регламентування.  

Виокремлено іманентні ознаки підвищення ефективності управління 

митною справою у процесі реалізації митної політики, що полягають у 

ідентифікації рамок нормотворчого характеру, функціонально-цільовій 

орієнтації та організаційно-структурній стандартизації.  

У роботі запропоновано методичний концепт алгоритмізації перевірки 

спектру тенденцій та взаємозв’язків, які впливають на процес забезпечення 

митних інтересів. Цей підхід здатний забезпечити підтримку прийняття рішень 

щодо застосування регулятивного потенціалу у вигляді посилення використання 

його складових, а також ідентифікувати основні тренди загальної концепції 

розвитку держави. 

Сформовано математичні залежності в рамках проведеного імітаційного 

моделювання, що дозволяє оптимізувати процес прийняття управлінських 

рішень у площині розрахунку аналітико-фактологічних параметрів 

обґрунтування сучасних та прогнозованих трендів.  

Доведено, що обрані показники є об’єктом управління в рамках 

використання регулятивного потенціалу держави. Ідентифікація тенденцій зміни 

обраних індикаторів шляхом оцінки регресії в динаміці та прогнозування їх на 

основі екстраполяції тренду, дозволила встановити наявність стійкої кореляції, 

що говорить про можливість управлінського впливу на обрані величини.  

В рамках перевірки якості управління показниками було використано 

підхід двоетапного моделювання (експрес, комплексне), визначено регресію 

кожного з них, сформульовано гіпотетичні припущення та отримано наступні 

економіко-математичні взаємозалежності (табл. 1). Оцінка прогнозних значень 

окреслених показників дозволила ідентифікувати позитивні тенденції для 

досліджуваних показників. 

Проведене кореляційно-регресійне моделювання дозволило підвищити 

керованість та упорядкованість процесу забезпечення митної безпеки і митних 

інтересів з огляду на відображення когерентних взаємозв’язків. Повніше 

відображення інформації про тенденції розвитку зовнішнього середовища, 

потенціал системи, цільові орієнтири представників зацікавлених сторін,  
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Таблиця 1 

Результати імітаційного моделювання поведінки цільових індикаторів 

забезпечення митних інтересів*  

ЕКСПРЕС МОДЕЛЮВАННЯ 
КОМПЛЕКСНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ 

Назва функції 
Математичний опис 

функції регресії 
**R2 

Математичний опис 
багатофакторного 

моделювання 

ВВП у фактичних цінах 

Експоненціальна y = 9E-106e0,1238x 0,9565 
Y=4188,4+17,8х1–66,9х2– 

–4,2х3+3,5х4–92,3х5–223,9х6– 

–0,24х7; 
Де Y – ВВП у фактичних цінах(млрд. 

грн.), х1 – надходження митних 

платежів, (млрд грн.); х2 – кількість 
суб’єктів ЗЕД, (тис. ос.); х3 – 

державний бюджет України, (млрд. 

грн.); х4 – сума капітальних інвестицій 
(млрд. грн.); х5 – питома вага 

підприємств, що впроваджували 

інновації (%); х6 – питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промислової, (%); х7 – державний 

борг України, (млрд. грн.) 

Лінійна y = 204,36x + 501,45 0,8867 

Логарифмічна y = 411200ln(x) - 3E+06 0,8864 

Поліноміальна y=23,992x2-96362x+1E+08 0,9649 

Степенева y = 0x249,14 0,9564 

Де, y – ВВП у фактичних цінах (млрд. грн), х – кількість 

періодів (од.). 

Місце країни у рейтингу Doing business 

Експоненціальна y = 177,25e-0,071x 0,7561 Y=31,44+0,22х1–0,05х2–0,43х3; 
Де Y – місце країни у рейтингу Doing 

business х1 – індекс країни за 
показником «Реєстрація 

підприємств»; х2 – індекс країни за 

показником «Міжнародна торгівля»; 
х3 – індекс країни за показником 

«Сплата податків». 

Лінійна y = -7,9333x + 166,73 0,7502 

Логарифмічна y = -26,38ln(x) + 162,95 0,4863 

Поліноміальна y = -1,4962x2+ 8,525x+133,82 0,921 

Степенева y = 171,27x-0,236 0,4889 

Де, y – місце країни у рейтингу Doing business, х – 

кількість періодів (од.) 

Надходження митних платежів до бюджету 

Експоненціальна y = 63,253e0,1365x 0,8544 
Y=85,4–0,93х1+1,52х2–0,04х3– 

–2,55х4+7,08х5–2,38х6+4,07х7 
Де, Y – надходження митних платежів 
до бюджету (млрд. грн.), х1 – експорт 

товарів та послуг, (млрд дол.) США; х2 

– імпорт товарів та послуг, (млрд дол.) 

США; х3 – час, що витрачається на 
сплату митних та податкових 

платежів (год. у рік); х4 – загальна 

ставка податків і відрахувань, (%); х5 – 
офіційний курс національної грошової 

одиниці до долара США, грн.; х6 – індекс 

України у рейтингу сприйняття 
корупції; х7 – кількість суб’єктів, що 

здійснювали ЗЕД,( тис. ос.) 

Лінійна y = 21,748x + 28,093 0,7841 

Логарифмічна y = 73,761ln(x) + 36,298 0,5287 

Поліноміальна y = 4,2114x2-24,577x+120,74 0,9723 

Степенева y = 65,209x0,4769 0,6113 

Де, y – надходження митних платежів до бюджету 

(млрд. грн.), х – кількість періодів (од.) 

*Часовий лаг 1 рік; період 2008-2018 рр. 
**Величина вірогідності апроксимації 
Джерело: побудовано автором  
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становить важливий елемент формування нових цілей з подальшим їх 

закріпленням та реалізацією через відповідні стратегії, концепції та плани. 

У п’ятому розділі «Стратегічні домінанти нагромадження 

регулятивного потенціалу держави для забезпечення митних інтересів 

України» обґрунтовано шляхи та особливості удосконалення державного 

регулювання забезпечення митних інтересів, запропоновано шляхи нарощування 

регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів у формі 

стратегування та концептуалізації, окреслено напрями підвищення ефективності 

нормативно-правового регулювання системи забезпечення митних інтересів 

держави. 

Проведене дослідження дозволило виокремити низку негативних рис 

сучасного етапу інституційної реформи української митної служби, серед яких 

систематичні інституційно-реорганізаційні прорахунки, стратегічна 

невизначеність, політичні звинувачення в корумпованості, законодавчі колізії 

тощо. Акцентовано увагу на необхідності підвищення організаційної та 

координаційної складової державного управління. У зв’язку з цим розроблено 

структуру інституціонального механізму формування й забезпечення митних 

інтересів держави із критеризацією участі та деталізацією відповідальності 

кожного із державних органів, що відповідають за забезпечення митної безпеки 

та захист митних інтересів України.  

Доведено важливість процесу континуального удосконалення митної 

справи України, як важливого механізму регулятивного потенціалу держави, що 

має відповідати сучасним викликам перманентного процесу модернізації 

розвитку митного законодавства, що регулює відповідні митні процеси, створює 

належні умови праці та оптимізує митні формальності й процедури. На цій 

основі запропоновано алгоритмізацію стратегічного планування процесу 

забезпечення митних інтересів України. 

Визначено неналежний рівень комплексності, системності, 

компліментарності та завершеності реалізації стратегічних документів 

забезпечення митних інтересів, низка з яких є формальними за змістом, не 

містять механізмів зворотного зв’язку, конкретизації орієнтирів поставлених 

цілей та чітких показників оцінки бажаних результатів. Цим зумовлюється певна 

розпорошеність, безсистемність, бюрократизація та відсутність єдино 

направленості загального концепту бачення стратегічного розвитку митних 

органів та митної політики, що сповільнює інноваційний розвиток країни, а 

також повноцінне забезпечення митних інтересів держави.  

Розроблено стратегію забезпечення митних інтересів України з позицій 

нарощування регулятивного потенціалу держави як системи визначених та 

законодавчо закріплених довгострокових цілей, що визначають ключові умови 

та встановлені пріоритети реалізації митної політики, провадження митної 

справи та модернізацію органів доходів і зборів у взаємозв’язку з іншими 

соціально-економічними стратегіями розвитку по забезпеченню митної безпеки 

та захисту митних інтересів держави (рис. 5).  
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Рис 5. Стратегія забезпечення митних інтересів України 
Джерело: складено автором  

Основний 

дослідницький план 
Маркетинговий план 

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ  

ОСНОВНА МЕТА  

Цілі, 

завдання, 

пріоритети 

Стратегічні: сприяння інноваційній адаптивності органів доходів і зборів 

для ефективного реагування на глобальні виклики та забезпечення митної 

безпеки та захист митних інтересів; -розбудова сучасної інфраструктурної 

бази митних органів; формування комплексного підходу розроблення та 

реалізації політики митної етики; -удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів тощо;  

Тактичні: удосконалення інституційно-законодавчого забезпечення 

функціонування органів доходів і зборів; уніфікація митних процедур та 

переформатування технологій системи контролю за рухом товарів; 

розширення системи державних послуг вцілому та митних зокрема, тощо; 

Оперативні: розвиток і використання новітніх підходів та сучасних 

методів управління процесами; впровадження механізмів полегшення 

торгівлі, сприяння транзиту та переміщенню товарів; демонополізація 

митного середовища; перегляд концептуальних засад фінансового 

забезпечення розвитку митної служби тощо  

Захист митних інтересів та досягнення стану забезпечення 

митної безпеки шляхом використання механізмів та важелів 

регулятивного потенціалу держави 

Концепція забезпечення митних інтересів України на основі 

нагромадження регулятивного потенціалу держави 

Управлінський механізм регулятивного потенціалу держави 

системи забезпечення митних інтересів 

Інституціональний механізму формування й забезпечення 

митних інтересів держави 

Цільова 

концептуалізація 

Методологічна 

основа 
Принципи  Індикатори  Критерії  

Синергетична 

результуюча 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Зовнішній рівень: транспарентність економічних кордонів; 

ратифікація, конвергенція та імплементація міжнародних угод 

провадження митного контролю та здійснення митних формальностей; 

задіяність країни у процесі міжнародній співпраці щодо побудови 

дієвого митного законодавства; націленість органів державної влади на 

формування дієвої системи спрощення митних бар’єрів і процедур для 

суб’єктів ЗЕД під час перетину митного кордону тощо; 

макрорівень: провадження збалансованої митної та 
зовнішньоекономічної політики націленої на захист національних 

інтересів; забезпечення повноцінних надходжень до державного 

бюджету у частині митних платежів; націленість органів державної 

влади на формування та стимулювання умов для інтеграції суб’єктів 

ЗЕД в глобальну систему міжнародних господарських зв'язків тощо; 

мікрорівень: максимізація прибутків та мінімізація витрат у процесі 

здійснення ЗЕД; оптимізація витрат часу та коштів на проходження 

процедур митного контролю і митних формальностей; стабільність, 

одностайність та унормованість митного законодавства, тощо  
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Формат окресленої стратегії етапізований та представлений у блоковому 

форматі, кожен з яких потребує виконання необхідних процедур. Зокрема, в 

рамках фундаментально-теоретичних засад визначається мета стратегії, 

деталізуються цілі, завдання, пріоритети, зазначається методологічний концепт 

аксіомізації документа та виокремлюються очікувані результати її реалізації. В 

рамках блоку «механізми реалізації» представлені інструменти досягнення 

бажаних показників забезпечення митних інтересів. Кожен із виокремлених 

елементів є рівнозначно важливим та повинен ідеологічно кореспондуватися у 

процесі реалізації стратегії. 

Основна мета стратегії полягає у захисті митних інтересів та досягненні 

стану забезпечення митної безпеки шляхом використання механізмів та важелів 

регулятивного потенціалу держави в рамках інкорпорації з суміжними 

стратегічними документами держави. Методологічні засади базуються на 

застосуванні визначених принципів, критеріїв та індикаторів. Основні ключові 

напрями, що потребують коротко- та довгострокової реалізації були 

систематизовані та формалізовані у чіткі завдання. Для вирішення складної, 

багаторівневої та нелінійної системи завдань, що лежать в основі забезпечення 

митних інтересів, у рамках блоку «механізми реалізації», розроблено та 

деталізовано концепцію забезпечення митних інтересів, що поєднує комплекс 

превентивних та необхідних дій щодо реалізації стратегії. Визначені 

основоположні завдання стратегії формують фундамент Концепції забезпечення 

митних інтересів держави, де за допомогою дворівневого підходу стратегічні 

напрями реалізуються у формі науково-методологічної та нормативно-

практичної форми. Реалізація окреслених документів є важливою умовою 

унормування існуючих диспропорцій та колізій у інституційно-правовому 

регламентуванні процесу забезпечення митних інтересів, а також  формування 

балансу митних інтересів між суб’єктами господарювання. 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертації запропоновано нове вирішення важливої науково-практичної 

проблеми поглиблення теоретико-методологічних засад ідентифікації та 

забезпечення митних інтересів України у контексті посилення регулятивного 

потенціалу держави. За результатами дослідження сформульовано наступні 

концептуальні, методологічні та науково-практичні висновки спрямовані на 

вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної мети: 

1. У сучасних умовах розвитку економіки України, що характеризується 

розширенням масштабів міжнародної торгівлі, зниженням національних 

торговельних бар’єрів, прогресивними тенденціями імпортозаміщення та 

послабленням позицій вітчизняного товаровиробника обов’язковим є 

врахування та дотримання вимог національних інтересів, важливою складовою 

яких є митні. Визначення концептуальних теоретико-методологічних засад, 

особливостей, чинників, принципів та механізмів забезпечення митних інтересів 

з позицій використання регулятивного потенціалу держави важливо в умовах 

транспарентності та трансформації глобального економічного простору. 
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2. На основі ідентифікації понятійно-категоріального апарату системи 

забезпечення митних інтересів з позицій парадигмального та системного 

підходів було: конкретизовано еволюційно-інформаційний посил розвитку 

категорії інтерес, що під впливом процесів державотворення ліг в основу 

становлення термінів як «національні інтереси», так і «митні інтереси»; 

сформовано авторську позицію інтерпретації термінів «митна безпека», «митна 

політика», «митні інтереси держави», «митні інтереси суб’єктів ЗЕД», «митні 

інтереси міжнародних організацій та держав», що ґрунтується на 

стратифікаційній різнорівневості позиціонування дефініції. Визначення складу 

цих категорій з позицій трирівневої специфікації у розрізі міжнародного, 

державного та суб’єктного виміру, на відміну від існуючих підходів, сприятиме 

не лише встановленню балансу інтересів учасників митних відносин, а є 

теоретико-методологічною основою підвищення організаційно-функціональної 

дієвості органів доходів і зборів в рамках забезпечення митної безпеки та 

захисту митних інтересів. 

3. На основі критичного аналізу та формогенезу, автором сформовано: 

принципові засади забезпечення митних інтересів держави із розмежовуванням 

у дві цільові групи: загальні (які орієнтовані та відображають конституційні 

положення захисту інтересів усіх суб’єктів митних відносин та спрямовані на 

унормування юридичних аспектів забезпечення митних інтересів у рамках 

чинного законодавства); спеціальні (які виходять за рамки функціонування 

базових принципів, неспроможних повною мірою забезпечити регламентування, 

багатогранність та специфікацію діяльності із забезпечення митної безпеки та 

захисту митних інтересів); здійснено диференціацію переліку митних інтересів у 

розрізі напрямів забезпечення (державна безпека, економічний, інвестиційно-

інноваційний та науково-технологічний, екологічний, інформаційний); 

проведено ранжування та дескрипцію митних інтересів згідно з 

дистрибутивними напрямами, що є важливим науковим результатом та 

необхідною умовою забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів 

суб’єктів митних відносин, що дає можливість вирішення завдань і досягнення 

поставлених цілей митної політики.  

4. Важливим для реалізації мети дослідження стало визначення чинників 

та індикаторів забезпечення митної безпеки, що дало змогу сформувати 

трирівневу систему показників, які стосуються оцінки діяльності митних органів 

як державними інституціями, так і суб’єктами господарювання та 

громадськістю. Окреслене є важливим науковим результатом з актуальним 

практичним значенням для оцінки рівня ефективності діяльності органів 

державної влади по забезпеченню митних інтересів та митної безпеки держави. 

5. Компаративний аналіз методологічних підходів дослідження категорії 

«потенціал» з позицій управлінського підходу та теорії регуляції дозволив 

визначити нове економічне поняття «регулятивний потенціал забезпечення 

митних інтересів держави». Обґрунтовано, що регулятивний потенціал 

забезпечення митних інтересів держави включає як функції митної політики, так 

і виконує низку специфічних, серед яких: мобілізаційна, інституційно-
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координаційна, соцієтальна, дистрибутивна, що не було відображено в існуючих 

наукових поглядах. Визначено основне його призначення, яке полягає в усуненні 

асиметричного розподілу вигод і переваг глобалізації та захисті митних інтересів 

держави шляхом установлення балансу між учасниками відповідних відносин з 

позицій коеволюції. Це дало змогу встановити, що реалізація регулятивного 

потенціалу забезпечення митних інтересів впливає на інтереси суб’єктів митних 

відносин шляхом провадження різних напрямів державної політики, а сам він є 

індикатором забезпечення національних інтересів та національної безпеки 

України. Визначення складу та сутнісних характеристик цих категорій є 

важливим для науки і практики реалізації митної політики в частині формування 

механізмів забезпечення митних інтересів. 

6. Ґенезис формування та реалізації регулятивного потенціалу держави у 

забезпеченні митних інтересів дозволив вперше здійснити наукову, логіко-

гносеологічну оцінку взаємозв’язків між суб’єктами господарювання в процесі 

державотворення та зародження митних відносин, а також відобразити казуальні 

зв'язки між ними у еволюційній ретроспективі, виокремити головні чинники, 

передумови та напрями їх становлення за сучасних умов. Доведено, що одними 

із головних чинників, що стали першопричиною зростаючих перевантажень 

суспільства, каталізатором змін класичної парадигми розвитку і формування 

нових видів економіки, які кардинальним чином видозмінили та продовжують 

трансформувати митні відносини, митні системи держав та митні інтереси є 

глобалізація, інтеграція та лібералізація. На основі цього розроблено 

шестивимірної концепт періодизації еволюційного розвитку митних відносин з 

відображенням їх зміни у площині регулятивного впливу, що на відміну від 

існуючих підходів, відмежовує раніше не виокремлену присутність та 

визначальну роль митних інтересів на кожному історичному відрізку 

становлення економічної системи, що є важливим науковим результатом для 

формування наукових рекомендацій провадження митної справи.  

7. Важливим науковим результатом стало обґрунтування методологічних 

засад формування та реалізації регулятивного потенціалу держави, що 

дозволило конкретизувати його основні складові (нормативно-правова, 

організаційно-управлінська, кадрово-резервна, ресурсно-фінансова та 

інституційно-функціональна, які спроможні підсилити ефективність митної 

політики та мають прямий вплив на забезпечення митної безпеки та митних 

інтересів держави. На основі цього розроблено регулятивний механізм 

забезпечення митних інтересів України з чітко визначеним переліком засобів, 

заходів, інструментів та важелів низки державних політик, які впливають на 

рівень їх асекурації, серед яких: митна, податкова, регуляторна, 

зовнішньоекономічна, інноваційна, інвестиційна, грошово-кредитка, бюджетна, 

інформаційна, екологічна, що дає змогу посилити координаційну співпрацю 

державних інституцій і суб’єктів економічних відносин у контексті оптимізації 

рівня прозорості та відкритості інформаційних потоків і є важливим для 

підвищення ефективності функціонування та забезпечення митних інтересів 

кожного із учасників. 
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8. На підставі оцінки міжнародних тенденцій та динаміки забезпечення 

митних інтересів в Україні у процесі провадження митної справи доведено 

необхідність модернізації інформаційного забезпечення та удосконалення 

співпраці між державними органами щодо здійснення митного контролю та 

боротьби з корупційною складовою під час проходження митного та 

прикордонного оформлення, а також зменшення часу та витрат його здійснення. 

На основі цього запропоновано напрями удосконалення механізмів боротьби з 

контрабандою, зменшенням масштабів незаконного ввезення та вивезення 

товарів, людей, матеріальних і культурних цінностей, зброї та наркотиків, одним 

із яких є наділення органів доходів і зборів спеціальними правоохоронними 

повноваженнями, що дозволить підвищити їх спроможність та функціональність 

під час боротьби з проявами митних правопорушень та може бути використано у 

практичній діяльності митних органів.  

9. Консеквентність екстраполяції взаємозв’язків регулятивного впливу 

заходів нетарифного регулювання на систему забезпечення митної безпеки та 

митних інтересів показало важливість детермінант перших, що здатні впливати 

на зовнішню торгівлю забезпечуючи її зростання, так і бути факторами 

протекціоністського характеру у розрізі застосування різного роду обмежень, 

деформації структурної кон’юнктури торгівлі, додатковому фіскальному 

навантаженні тощо. На основі чого конкретизовано низку факторів, що 

послаблюють вітчизняні позиції ефективності реалізації нетарифного 

регулювання та створюють внутрішні інституційні дисбаланси. Обумовлене 

дозволило виокремити заходи удосконалення система нетарифного регулювання 

для повноцінного та оперативного реагування на мінливість 

зовнішньоекономічної кон’юнктури та ефективного забезпечення митних 

інтересів, що є важливим науковим результатом для покращення системи 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.   

10. Вирішення наукової проблеми диспергування заходів та засобів 

державного регулювання забезпечення митних інтересів з позицій врахування 

діалектичних протиріч учасників відповідних відносин сприяло відображенню 

об'єктивних суперечностей їх асекурації. На основі чого сформовано напрями 

координації та узгодження митної політика держави з позиції раціоналізації 

процесу становлення ринкових відносин, що в своїй сутності зводиться до 

комплексного управління наявними засобами, важелями та інструментами у 

площині синтезу використанням інституційно-правових, матеріально-технічних, 

фінансових та людських ресурсів, які є важливим науковим результатом для 

формування законодавчих основ розбудови митної служби. 

11. Використання коеволюційного підходу дозволило схематично 

відобразити синергетичні взаємозв’язки реалізації цілей та напрямів системи 

управління забезпечення митних інтересів, що передбачає зважене використання 

спектру економічних, правових і адміністративних важелів держави у поєднанні 

з мобілізаційними властивостями регулятивного потенціалу забезпечення 

митних інтересів. На основі чого розроблено та структурно-схематично 

відображено модифікацію управлінського механізму регулятивного потенціалу 
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забезпечення митних інтересів, що на макрорівні сприяє прискорення процесів 

проходження команд і поліпшує реакцію на явища та процеси, які відбуваються 

на мікрорівні у площині інституційно-організаційного впорядкування та 

нормативно-правового регламентування, що є важливим науковим результатом 

для критеризації вимог та встановлення чіткості правил суб’єктів системи 

забезпечення митних інтересів у процесі відстоювання власних інтересів. 

12. Здійснено імітаційне моделювання процесу прийняття рішень щодо 

використання регулятивного потенціалу держави для забезпечення митних 

інтересів суб’єктів митних відносин. На основі цього розроблено методичний 

концепт дій побудови імітаційної моделі, який представлений у вигляді двох 

послідовних етапів, що дає можливість оптимізувати процес прийняття 

управлінських рішень у площині розрахунку аналітики-фактологічних 

параметрів обґрунтування сучасних та прогнозованих трендів. Проведене 

математичне моделювання дозволило підтвердити наступні гіпотези: збільшення 

кількості суб’єктів ЗЕД, зміна офіційного курсу гривні до долара США, 

позитивна динаміка приросту імпорту товарів, зменшення бюрократичних 

процедур у вигляді пониження загальної ставки оподаткування та боротьба з 

корупцією призводять до збільшення митних надходжень до державного 

бюджету; час, що витрачається на сплату митних та податкових платежів 

суб’єктами господарювання обернено пропорційно впливає на надходження 

митних платежів, його збільшення веде до зменшення доходів державного 

бюджету у розрізі митних надходжень, демонструючи залежність ділового 

клімату від рівня застосування митного контролю, митних формальностей; 

рейтингове місце країни у міжнародному вимірі значним чином залежить від 

якості та ефективності провадження митної та зовнішньоекономічної політики 

держави, а важливими елементами позитивних змін є зменшення 

бюрократичних процедур під час перетину митного кордону та формування 

збалансованої фіскальної політики заходами митно-тарифного та нетарифного 

регулювання. На відміну від існуючих, використання запропонованого підходу 

сприяє повнішому відображенню інформації про тенденції розвитку 

зовнішнього середовища, потенціал системи, цільові орієнтири представників 

зацікавлених сторін, що є важливим науковим результатом і елементом 

формування нових цілей з подальшим їх закріпленням та реалізацією.  

13. В рамках дослідження шляхів та особливостей удосконалення 

державного регулювання забезпечення митних інтересів систематизовано 

основні проблемні питання на основі чого розроблено методичні рекомендації 

підвищення контролю за рухом товарів. Концепт сформульованих пропозицій  

ґрунтуються на уніфікації митної, бухгалтерської та податкової документації на 

законодавчому рівні, а також необхідності відображенням їх в системі 

електронного обігу митно-податкової інформації з подальшим співставленням з 

даними від інших джерел як зовні, так і всередині країни. Важливим науковим 

результатом стало формування структури інституціонального механізму  

формування й забезпечення митних інтересів держави із критеризацією участі та 

деталізацією відповідальності кожного із державних органів, які відповідають за 
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забезпечення митної безпеки та захист митних інтересів України, що має 

актуальне практичне значення.  

14. Важливим для реалізації наукової мети дослідження стала авторська 

розробка стратегії та концепції забезпечення митних інтересів України на основі 

нагромадження регулятивного потенціалу держави. Сформульовано науково-

методологічні та нормативно-прикладні аспекти її реалізації, серед яких: 

методологічна база, фундаментальні принципи, мета, оцінка наявного стану, 

чіткі прогнозовані критерії, які мають бути досягненні, часові рамки, рівень 

деталізації завдань, механізми, засоби та заходи досягнення бажаних 

результатів, побічні впливи, що є вагомим науковим результатом та важливим 

для практики реалізації митної політики, провадження митної справи та 

модернізації органів доходів і зборів у взаємозв’язку з іншими соціально-

економічними стратегіями розвитку по забезпеченню митних інтересів та митної 

безпеки держави. 

15. Окреслено основні напрями підвищення ефективності нормативно-

правового регулювання системи забезпечення митних інтересів держави. 

Зокрема запропоновано удосконалення норм Митного кодексу України в частині 

деталізації та критеризації митних інтересів, виокремлення принципів їх 

забезпечення, унормування міжвідомчої взаємодії, виокремлення регулятивного 

інструментарію та формування окремої стратегії їх забезпечення. Впровадження 

зазначених змін у практику має відбуватися шляхом створення окремого 

нормативно-правового акту (Закону України Про митні інтереси), що дозволить 

комплексно та системно врахувати головні особливості забезпечення митної 

безпеки та захисту митних інтересів.  
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АНОТАЦІЯ 

Шевчук С. В. Регулятивний потенціал держави у забезпеченні митних 

інтересів України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

– Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню багатоаспектної проблеми 

забезпечення митних інтересів України в рамках використання регулятивного 

потенціалу держави. 

Досліджено сутність понятійно-категоріального апарату системи захисту 

митних інтересів. Визначено місце, роль та принципи забезпечення митних 

інтересів в системі економічних інтересів держави, а також розроблено їх 

класифікацію. Виокремлено чинники та показники забезпечення митної безпеки.  

Крізь призму теорії регуляції обґрунтовано методологічні підходи до 

дослідження регулятивного потенціалу держави у рамках забезпечення митних 

інтересів. Проаналізовано ґенезис формування та реалізації регулятивного 

потенціалу держави у історичній ретроспективі з конкретизацією ролі митних 

інтересів на кожному із етапів. Систематизовано інструменти та важелі 

регулятивного потенціалу держави для забезпечення митних інтересів.  

Проаналізовано сучасний стан реалізації митної політики. Здійснено 

оцінку основних тенденції забезпечення митних інтересів в Україні у процесі 
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провадження митної справи. Встановлено взаємозв’язки регулятивного впливу 

заходів нетарифного регулювання на систему забезпечення митної безпеки та 

митних інтересів.  

Окреслено державне регулювання процесу забезпечення митних інтересів 

з позицій діалектичного та коеволюційного підходів. Удосконалено практичні 

аспекти управління регулятивним потенціалом держави в ході забезпечення 

митних інтересів. Здійснено імітаційне моделювання процесу прийняття рішень 

забезпечення митних інтересів суб’єктів митних відносин. Відображено 

алгоритм оцінки та математичний інструментарій, що використовується для 

формалізації та моделювання. 

Запропоновано шляхи удосконалення інституційного механізму 

державного регулювання забезпечення митних інтересів. Розроблено стратегічні 

домінанти нагромадження регулятивного потенціалу держави у процесі захисту 

митних інтересів. Конкретизовано напрями підвищення ефективності 

нормативно-правового регулювання системи забезпечення митних інтересів 

України. 

Ключові слова: митні інтереси, митна безпека, митна політика, митна 

справа, потенціал, регулятивний потенціал забезпечення митних інтересів, 

національна безпека, нетарифне регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шевчук С. В. Регулятивный потенциал государства в обеспечении 

таможенных интересов Украины. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.03 «Экономика и управление национальным хозяйством». – 

Университет государственной фискальной службы Украины. – Ирпень, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию многоаспектной проблемы 

обеспечения таможенных интересов Украины в рамках использования 

регулятивного потенциала государства. 

Исследована сущность понятийно-категориального аппарата системы 

защиты таможенных интересов. Определено место, роль и принципы 

обеспечения таможенных интересов в системе экономических интересов 

государства, а также разработана их классификация. Выделены факторы и 

показатели обеспечения таможенной безопасности. 

Сквозь призму теории регуляции обоснованно методологические подходы 

к исследованию регулятивного потенциала государства в рамках обеспечения 

таможенных интересов. Проанализирован генезис формирования и реализации 

регулятивного потенциала государства в исторической ретроспективе с 

конкретизацией роли таможенных интересов на каждом из этапов. 

Систематизированы инструменты и рычаги регулятивного потенциала 

государства для обеспечения таможенных интересов. 

Проанализировано современное состояние реализации таможенной 

политики. Осуществлена оценка основных тенденции обеспечения таможенных 
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интересов в Украине в процессе производства таможенного дела. Установлены 

взаимосвязи регулятивного воздействия мер нетарифного регулирования на 

систему обеспечения таможенной безопасности и таможенных интересов. 

Определены государственное регулирование процесса обеспечения 

таможенных интересов с позиций диалектического и коэволюционного 

подходов. Усовершенствованы практические аспекты управления регулятивным 

потенциалом государства в ходе обеспечения таможенных интересов. 

Осуществлен имитационное моделирование процесса принятия решений 

обеспечения таможенных интересов субъектов таможенных отношений.  

Отражен алгоритм оценки и математический инструментарий, 

используемый для формализации и моделирования. Предложены пути 

совершенствования институционального механизма государственного 

регулирования обеспечения таможенных интересов. Разработаны 

стратегические доминанты накопления регулятивного потенциала государства в 

процессе защиты таможенных интересов. Конкретизированы направления 

повышения эффективности нормативно-правового регулирования системы 

обеспечения таможенных интересов Украины. Ключевые слова: таможенные 

интересы, таможенная безопасность, таможенная политика, таможенное дело, 

потенциал, регулятивный потенциал обеспечения таможенных интересов, 

национальная безопасность, нетарифное регулирование. 

 

SUMMARY 

Shevchuk S. V. Regulatory potential of the state in securing the customs 

interests of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Economics degree in specialty 08.00.03 «Economics and 

Management of National Economy». – University of the State Fiscal Service of 

Ukraine. – Irpin, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of the multidimensional problem of 

securing the customs interests of Ukraine in the framework of using the regulatory 

potential of the state. 

The essence of the conceptual-categorical apparatus of the system of protection 

of customs interests is investigated. The place, role and principles of securing customs 

interests in the system of economic interests of the state are determined, and their 

classification is developed. Customs security factors and indicators are highlighted. 

Through the prism of the theory of regulation, methodological approaches to the 

study of the regulatory potential of the state within the framework of customs interests 

are substantiated. The genesis of the formation and realization of the regulatory 

potential of the state in historical retrospect is analyzed, with the specification of the 

role of customs interests at each stage. Instruments and levers of the regulatory 

capacity of the state to secure customs interests have been systematized. 

The current state of customs policy implementation is analyzed. The main 

tendencies of securing customs interests in Ukraine in the process of customs 

administration were evaluated. The relationship between the regulatory impact of non-

tariff regulation measures on the system of customs security and customs interests has 
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been established. 

The state regulation of the process of securing customs interests from the 

standpoint of dialectical and co-evolutionary approaches is outlined. Practical aspects 

of managing the regulatory potential of the state in the course of securing customs 

interests have been improved. A simulation of the decision-making process of the 

customs interests of the subjects of customs relations is carried out. The estimation 

algorithm and mathematical tools used for formalization and modeling are displayed. 

Ways to improve the institutional mechanism of state regulation of customs 

interests are proposed. Strategic dominants of accumulation of the regulatory potential 

of the state in the process of protection of customs interests have been developed. The 

directions of increasing the efficiency of regulatory and legal regulation of the system 

of ensuring the customs interests of Ukraine are specified. 

Keywords: customs interests, customs security, customs policy, customs, 

potential, regulatory potential for securing customs interests, national security, non-

tariff regulation. 
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