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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції розвитку соціально-економічних

процесів у світі обумовлюють вектор економічних транс-
формацій в Україні у бік перегляду та пошуку новітніх
форм використання механізмів регулятивного потенці-
алу держави у контексті підвищення ефективності фун-
кціонування фіскального блоку в цілому та митного сек-
тору зокрема. Удосконалення провадження митної
справи в Україні є важливим елементом функціонуван-
ня держави, що фактично простежується на усіх етапах
її розвитку. Адже, вирішуючи ряд вагомих питань, мит-
на система постає необхідною константою рівноваги у
забезпеченні конкурентоспроможності України на
зовнішній арені та формуванні сприятливого інвести-
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ційного клімату на внутрішніх теренах. Ці аспекти обу-
мовлюють актуальність та своєчасність теми обраного
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади та практичні аспекти проблема-
тики формування митної політики, ведення митної спра-
ви, забезпечення митної безпеки та захисту митних інте-
ресів досліджувалися у працях зарубіжних та вітчизня-
них науковців, серед яких варто виокремити такі: І. Бе-
режнюка, А. Войцещука, Р. Вернона, О. Гребельника,
Д. Кейнса, А. Крисоватого, С. Ліндера, А. Луцика, А. Мар-
шала, П. Пашко, А. Стельмащука та ін. Проте, незважа-



Інвестиції: практика та досвід № 16/201836

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ючи на значний внесок зазначених авторів у теоретико-
методологічну базу дослідження, все ж дискусійними
та розкритими не в повній мірі залишаються аспекти
здійснення аналізу та визначення ефективності провад-
ження митної справи в Україні з позицій міжнародних
рейтингів та з урахуванням транспарентності ринкових
відносин сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних науково-тео-

ретичних та прикладних засад організації митної спра-
ви в Україні, а також проведення аналізу ключових по-
казників її провадження з позиції оцінки міжнародних
організацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно зі ст. 7 Митного кодексу України [1] держав-

на митна справа трактується як встановлені порядок і
умови переміщення товарів через митний кордон Украї-
ни, їх митний контроль та митне оформлення, застосу-
вання механізмів тарифного і нетарифного регулюван-
ня зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних
платежів, ведення митної статистики, обмін митною
інформацією, ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповід-
но до закону державного контролю нехарчової про-
дукції при її ввезенні на митну територію України, запо-
бігання та протидія контрабанді, боротьба з порушен-
нями митних правил, організація і забезпечення діяль-
ності органів доходів і зборів та інші заходи, спрямо-
вані на реалізацію державної політики у сфері держав-
ної митної справи.

Як показує історичний досвід розвитку багатьох
розвинутих країн світу, митна справа є неодмінним еле-
ментом високоефективної організації життя суспільства
і, перш за все, функціонування його економіки [2]. Від

провадження митної справи залежить не тільки митна
безпека країни та захист митних інтересів держави, але
й також рейтингове місце країни у міжнародній спіль-
ноті, що обумовлює її важливість та ефективність про-
вадження.

Визначення рейтингових позицій країни у міжнарод-
ному вимірі на сьогодні є показовою характеристикою
ділового клімату країни та повноцінним індикатором
сприятливості інвестиційного середовища для інвес-
торів, щодо провадження інвестиційної діяльності.
Адже, як зазначають експерти [3], підняття на один
пункт держави в міжнародному рейтингу — це мож-
ливість залучення близько 600 млн доларів інвестицій
для країни.

Україна на сьогодні індексується в низці рейтинго-
вих досліджень міжнародних організацій, організато-
рами яких є Світовий банк, Світовий економічний фо-
рум, Міжнародний валютний фонд тощо. Проте позиції
нашої держави у відповідних звітах викликають більше
запитань до здійснення економічних перетворень та
організації державного управління, аніж дають підста-
ви на отримання економічного ефекту від займаних по-
зицій.

Так, Всесвітній економічний форум [4], починаючи
з 2008 року, кожні два роки публікує глобальне дослід-
ження і рейтинг країн світу за рівнем їх залучення в
міжнародну торгівлю або так званий Індекс залучення
країн до міжнародної торгівлі (The Global Enabling Trade
Index). Результати відповідного дослідження акцен-
тують увагу на ефективності та дієвості здійснення дер-
жавної політики і профільних установ країн у сфері ве-
дення міжнародної торгівлі та розвитку економічного
співробітництва.

Рейтинг складається на основі аналізу показників
відкритості національних економік для міжнародної
торгівлі, які характеризують доступ до ринків, адміні-

Рис. 1. Рейтингові позиції України за даними Всесвітнього економічного форуму у розрізі

індексу "Міжнародна торгівля"
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стративне управління на кордоні, транспортну та кому-
нікаційну інфраструктури, а також діловий клімат у
країні. Аналіз даних цього дослідження дозволяє ви-
значити, яким чином країна усуває бар'єри на шляху до
міжнародної інтеграції, її здатність до стимулювання
торгівлі, а також системні проблеми, які потребують
вирішення для покращення ситуації [5].

Лідером цього року був визнаний Сінгапур, який
очолив рейтинговий список. Також серед країн, які увій-
шли у першу десятку з найсприятливішим кліматом для
міжнародної торгівлі варто назвати: Нідерланди, Гон-
конг, Люксембург, Швеція, Фінляндія, Австрія, Вели-
кобританія, Німеччина та Бельгія. Серед країн, які опи-
нилися на останніх позиціях рейтингу варто виокреми-
ти Ємен, Чад та Венесуелу.

Згідно із зазначеним індексом, Україна за резуль-
татом 2016 року посідає 95 місце з 136 країн, які вклю-
чені до списку, з регресом у 9 позицій у порівняння з
попереднім результатом за 2014 рік, що зображено на
рисунку 1. Загальне місце країни формується за 4 суб-
індексами (А. Доступ до ринку; В. Прикордонне та мит-
не управління; С. Інфраструктура, Д. робоче середови-
ще), що включають 7 компонентів у яких міститься
інформація та ведеться оцінювання держави у розрізі
43 показників.

Як видно з рисунка 1, Україна, фактично, погірши-
ла свої рейтингові позицій за усіма основними компо-
нентами Індексу. Проте, найбільше наша країна втрати-
ла позиції у розрізі показників: "Доступ на зовнішні рин-
ки" — 13 пунктів, "Доступність та якість транспортної
інфраструктури" — 8 пунктів та "Діловий клімат", де
опустилася з 106 на 125 місце.

Порівнюючи позиції України з найближчими сусіда-
ми та стратегічними партнерами, варто констатувати, що
наша держава суттєво їм поступається, зокрема Литва

у рейтингу займає 29 місце, Польща — 31, Грузія — 41,
а Молдова 79.

Фактологічна оцінка проведеного дослідження доз-
воляє констатувати, що для покращення рейтингових
позицій країни на міжнародній арені варто звернути ува-
гу на ряд складових, однією з яких є ефективність ро-
боти митниці. За оцінкою відповідного субіндекса Укра-
їна опинилася на 95 сходинці. Важливу роль, у низхідній
динаміці цього компонента відіграє часозатратність
документального оформлення імпорту/експорту. Так,
для порівняння у сусідній Польщі відповідний процес
триває півгодини, тоді як у нас на аналогічні операції
відводиться 168/96 годин відповідно. Дороговартісни-
ми залишаються також на кордоні держави послуги
щодо оформлення документів для здійснення імпорту/
експорту, за якими Україна займає 105 та 116 місце з
грошовим вираженням 212/292 дол. (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, за Індексом митних послуг, що
включає загальний показник обсягу, якості та комплекс-
ності послуг, що надаються митними органами та відпов-
ідними установами у зв'язку із перетином кордону Ук-
раїни, наша держава знаходиться на 110 місці та має ко-
ефіцієнт 0,33 де 0 мінімальне значення, а 1 максимальне.
Не краща позиція держави за оцінкою прогнозованості
часу, який доведеться витратити для оформлення імпор-
ту, де рейтингова позиція держави дорівнює 116 схо-
динці, що свідчить, про непередбачуваність відповідно-
го процесу. За індексом "незаконні платежі та хабарі",
що стягуються під час експортно-імпортний операцій
Україна отримала 120 місце. Для порівняння, Грузія за
оцінкою цих складових отримала 15 та 19 місце.

Згідно із Cередньостроковим планом пріоритетних
дій Уряду до 2020 року [6, с. 78] ключовими проблема-
ми на шляху розвитку державної митної справи та ре-
формування митниці визначено:

Показники 
Місце в 

рейтингу 
Значення 

Ефективність та прозорість управління під час 
здійсненням митного та прикордонного контролю  

95 4,1 

Індекс митних послуг (шкала від 0 – 1, де 0 – 
найгірше, а 1 – найкраще значення) 

110 0,33 

Ефективність процесу оформлення (шкала від 1 – 5, 
де 1 – найгірше, а 5 – найкраще значення) 

104 2,3 

Витрати часу на імпорт: у зв’язку із здійсненням 
оформлення документів (год) 

122 168 

Витрати часу на імпорт: у зв’язку із здійсненням 
митного та прикордонного контролю (год) 

82 72.0 

Вартість імпорту: у зв’язку із здійсненням 
оформлення документів (дол. US$) 

105 212.0 

Вартість імпорту: у зв’язку із здійсненням митного 
та прикордонного контролю (дол. US$)  

31 100.0 

Витрати часу на експорт: у зв’язку із здійсненням 
оформлення документів (год) 

116 96.0 

Витрати часу на експорт: у зв’язку із здійсненням 
митного та прикордонного контролю (год) 

57 26.0 

Вартість експорту: у зв’язку із здійсненням 
оформлення документів (дол. US$) 

124 292.0 

Вартість експорту: у зв’язку із здійсненням митного 
та прикордонного контролю (дол. US$) 

27 75.0 

Помилкові платежі та хабарі: імпорт та експорт 
(шкала від 1 – 7, де 1 – найгірше, а 7 – найкраще 
значення)  

120 2.6 

Прогнозний час імпортних процедур (шкала від 1 – 
7, де 1 – найгірше, а 7 – найкраще значення) 

116 3.2 

Індекс митної прозорості (шкала від 0 – 1, де 0 – 
найгірше, а 1 – найкраще значення) 

40 0,9 

Джерело: розроблено автором за даними [4].

Таблиця 1. Ефективність та прозорість митного та прикордонного управління в Україні
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— складність, надмірна забюрократизованість та
вразливість для корупції процедур здійснення митного
контролю та оформлення, а також дозвільної системи,
яка передбачає необхідність отримання великої кіль-
кості погоджень і дозволів;

— необхідність забезпечення належного балансу
між безпековими вимогами та простотою митних про-
цедур.

Станом на 2017 рік, за даними Державної фіскаль-
ної служби України середній час митного оформлення
товарів на митниці становить близько 2 годин 25 хви-
лин для імпорту товарів, 1 години 15 хвилин — для екс-
порту товарів та 24 хвилин — для транзиту [6]. Проте,
за даними показника "Міжнародна торгівля" рейтингу
Doing Business 2017, загальний час на експорт для при-
кордонного і митного контролю становить 26 годин, для
оформлення документів — 96 годин. Час на імпорт для
прикордонного і митного контролю становить 72 годи-
ни, для оформлення документів — 168 годин.

Згідно з зазначеним Планом було також встанов-
лено цільові кількісні показники, яких передбачається
досягнути до кінця 2017 року і в середньостроковій пер-
спективі. Відповідно вказаних даних середній час мит-
ного оформлення товарів у 2017 році у митних режи-
мах імпорту мав становити 75 хвилин, експорту — 30
хвилин, транзиту — 15 хвилин.

Проте варто констатувати, що передбачуваних
цільових показників за результатами 2017 року досяг-
нути так і не вдалося. Незмінними залишилися резуль-
тати показників у розрізі індексу Міжнародна торгівля
звіту Світового банку у 2018 році, щодо оцінки регулю-
вання бізнесу Doing Business 2018 [7] (табл. 2), за інфор-
мацією якого Україна не поліпшила свої позицій та за-
лишилася на 119 місці серед 190 країн.

Як видно з таблиці 2, Україна поступається серед-
ньостатистичним показникам, як країнам Європи та Цен-
тральної Азії так і країнам Організації економічного
розвитку та співробітництва. Зокрема дані витрат часу
на оформлення документів для здійснення імпорту в
Україні в 6 раз перевищують час для країн Європи і в 48 раз
для країн ОЕРС, у відношенні експорту, майже, ана-
логічна ситуація, де цифровий коефіцієнт перевищен-

ня рівняється 3,5 та 40 разів відповідно. Витратною за-
лишається вартість оформлення документів під час
імпорту та експорту на яку приходиться 212 та 292 до-
лари відповідно, що фактично збігається з показника-
ми дослідження Світового економічного форуму.

Проте варто відзначити і певні здобутки нашої дер-
жави у відношенні витрат часу та вартості під час мит-
ного та прикордонного контролю, що рівне 26 годинам
та 75 доларам. Для порівняння відповідні показники для
країн Європи та Центральної Азії становлять 28 годин
та 191,4 долара відповідно.

Аналіз міжнародних рейтингів дає змогу констату-
вати той факт, що є ряд складових Індексу, які по своїй
суті не передбачають великих капіталовкладень або
внесення реформаторських змін у законодавство. Для
їх покращення слід здійснити кроки щодо організацій-
ного налагодження процесу. В Україні в цьому напрямі
є певні зрушення, зокрема триває запровадження сис-
теми "Єдиного вікна", що має зменшити бюрократичну
тяганину та мінімізувати нелегальні домовленості під час
митного оформлення та догляду.

Так, згідно зі статистичними даними Державної фіс-
кальної служби України [8] оформлення товарів у
митницях ДФС за принципом "єдиного вікна" станом
на 1 лютого 2018 року становить 74,5% від загального
обсягу оформлених декларацій, тобто із 356,9 тис. по-
даних митних декларацій — 216,6 тис. оформлено за
принципом "єдиного вікна".

Найбільший відсоток оформлень товарів підприєм-
ствами із застосуванням "єдиного вікна" мають Пол-
тавська — 100%, Луганська — 97,1%, Львівська —
93,7%, Тернопільська — 93%, та 92,5% Івано-Франкі-
вська митниці ДФС.

Для успішного запровадження системи було пере-
глянуто порядок інформаційного обміну між ДФС та
іншими державними органами за для удосконалення
процедури здійснення митного та інших державних видів
контролю (санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-
санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологі-
чного), а також перелік місць митного оформлення то-
варів із застосуванням інформаційного обміну за прин-
ципом "єдиного вікна" з подальшим включенням усіх

Показник Україна 
Європа та 

Центральна 
Азія 

Країни 
ОЕРС 

Витрати часу імпорт: оформлення 
документів (год) 

168 27.3 3.5 

Витрати часу імпорт: митний та 
прикордонний контроль (год) 

72 25.9 8.7 

Вартість імпорту: оформлення 
документів (дол. US$) 

212 94.7 25.6 

Вартість імпорту: митний та 
прикордонний контроль (дол. 
US$)  

100 185.1 111.6 

Витрати часу експорт: 
оформлення документів (год) 

96 27.9 2.4 

Витрати часу експорт: митний та 
прикордонний контролю (год) 

26 28.0 12.7 

Вартість експорту: оформлення 
документів (дол. US$) 

292 113.8 35.4 

Вартість експорту: митний та 
прикордонний контроль (дол. 
US$) 

75 191.4 149.9 

Таблиця 2. Порівняльні показники витрат часу та вартості митного адміністрування

у розрізі країн у 2018 році

Джерело: розроблено автором за даними [7].
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місць митного оформлення, що розташовані у пунктах
пропуску через державний кордон України.

Проте, не зважаючи на прийнятий законопроект
Верховною Радою України, який мав запрацювати уже
з 1 серпня 2018 року та вносить зміни до Митного ко-
дексу та деяких інших законодавчих актів щодо впро-
вадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації конт-
рольних процедур на митниці, що мають сприяти по-
ліпшенню бізнес-клімату та економічного зростання в
країні, даний документ ветований Президентом Украї-
ни та відправлений на доопрацювання. Що в загально-
му форматі відстрочує повноцінну реалізацію проекту.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи зазначене вище, варто констатувати,

що проблемними аспектами провадження митної спра-
ви в Україні залишається певний спектр питань від мо-
дернізації інформаційного забезпечення та налагоджен-
ня співпраці з іншими державними органами щодо
здійснення митного контролю до викорінення коруп-
ційної складової під час проходження митного та при-
кордонного оформлення, а також зменшення часу та
витрат його здійснення. Важливими передумовами по-
кращення рейтингових позицій України у розрізі сприян-
ня міжнародній торгівлі, на нашу думку, є:

— запозичення передових практик найкращого
світового досвіду, щодо здійснення митного контролю
з подальшою імплементацією відповідних новацій в за-
конодавство України;

— оптимізація функціональної інфраструктури
митних органів, що дозволить приймати оперативні
управлінські рішення з питань провадження державної
митної справи;

— подальше удосконалення автоматизації процесів
під час здійснення митних процедур щодо мінімізації
впливу людського фактора та підвищення ефективності
функціонування системи моніторингу;

— поглиблення співпраці та налагодження взаємо-
відносин у контексті реалізації процесів з питань здійс-
нення державної митної справи у площині міжнародно-
го співробітництва та розширення договірної бази між
державами;

— впровадження стандартизованих вимог до об-
лаштування митної інфраструктури (портів, терміналів,
пунктів пропуску, складів тощо).
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