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У статті проаналізовано стан митного оподаткування в умовах посилення інтеграційних 
процесів у світовій економіці, які ставлять нові вимоги до розвитку національних 
економічних систем. Розглянути актуальні питання реформування механізмів митного 
оподаткування та його вплив на фінансову безпеку держави. 
 
In the article the state of custom taxation is analysed in the conditions of strengthening of 
integration processes in a world economy, which propose new requirements to development of the 
national economic systems. To consider the pressing questions of reformation of mechanisms of 
custom taxation and his influence on financial safety of the state. 
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Постановка проблеми. Очевидним стало й те, що сучасні економічні реформи, до яких належить й 
формування фіскальної служби, повинні набувати нового змісту й сприяти формуванню ефективного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи особливості соціально-економічного розвитку 
України, стан реформування економіки, рівень конкурентоспроможності виробництва, його інвестиційний 
клімат та інноваційні можливості.  

Для України нагальною потребою виступає покращення інвестиційного клімату в Україні за рахунок 
спрощення податкової і митної системи та адміністрування податків, а також створення умов для забезпечення 
збалансованості бюджету 2018 р., адаптації національної податкової та митної сфер до норм європейського 
законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях, які проводять вітчизняні вчені традиційно 
аналізуються інструменти, структура та механізми функціонування національних і міжнародних систем 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, але недостатньо відображаються питання розвитку 
системи митного оподаткування, як складової реформування ДФС. Різні аспекти митного оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності розкриті у працях таких українських науковців: В. Андрущенка, В. Ченцова, І. 
Бережнюка, І. Бураковського, А. Войцещука, М. Дем’яненка, О. Гребельника, Ю. Іванова, С. Кваші, А. 
Кредісова, А. Крисоватого, П. Лайка, І. Лютого, П. Мельника, В. Науменка, П. Пашка, Л. Пісьмаченка, О. 
Борисенко, П. Саблука, Р. Саблука, В. Сіденка, В. Суторміної, В. Федосова, А. Філіпенка, С. Юрія та інших. 
Проте малодослідженими залишаються питання впливу митного оподаткування на фінансову безпеку держави.  



Постановка завдання. Завдання полягає у визначенні впливу митного оподаткування на фінансову 
безпеку держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна митна справа України (ДМСУ) виступає 
складовою загальної економічної державної політики, а її головним функціональним завданням є забезпечення 
захисту національних інтересів та національної безпеки України в політичній, економічній, соціальній, 
екологічній та інших сферах при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.  

ДМСУ реалізується через митну політику, яка підпадає під вплив тих самих соціальних та політичних 
законів, що і державна політика взагалі. На конкретний зміст митної політики держави впливають певні 
об'єктивні фактори, серед яких слід визначити наступні: економічні; ідеологічні та політичні фактори; 
міжнародні фактори. Митна політика обумовлює наявність крім національних інтересів і національної безпеки 
взагалі, певних динамічних принципів, які розкривають зміст національних інтересів держави на даному етапі, 
та якими керуються компетентні органи державної влади при розробці митної політики і проведенні її в життя.  

Митна політика як складова загальної економічної державної політики має бути логічною, стабільною, 
зваженою та реалізовуватися на основі норм митного права. Її головне завдання – це розроблення та правове 
закріплення стратегії й тактики державних реформ у митній сфері. 

У своїй монографії Л. Пісьмаченко [4] розмежовує поняття зовнішньо- економічної політики, 
зовнішньоекономічної діяльності й зовнішньоекономічних відносин і визначає сутність поняття 
«зовнішньоекономічна політика» як діяльність державних законодавчих і виконавчих органів, спрямовану на 
формування ефективних економічних відносин держави на міжнародній арені. О. П. Борисенко [2] визначає 
зовнішньоекономічну політику держави як цілеспрямовану діяльність органів державної влади з реалізації 
внутрішньої та зовнішньої політики держави, що спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку 
через ефективне співробітництво в системі світового господарства та побудована на принципах послідовності, 
економічної незалежності й державного суверенітету. Таким чином, поняття «зовнішньоекономічна політика 
держави» є інтегрованою державно-управлінською категорією, яка поєднує в собі управлінську та економічну 
складові в контексті поєднання інтересів держави, приватнопідприємницького сектору та окремих громадян [1]. 
При цьому автори дотримуються єдиної думки щодо того, що одним із напрямків реалізації 
зовнішньоекономічної політики є формування й реалізація митної політики. Тобто якщо визначати 
зовнішньоекономічну політику як систему, митна політика є підсистемою цієї системи. 

Митне оподаткування забезпечує економічну безпеку країни, оскільки дуже важливе значення для 
держави має наявність міцного захисту економічних інтересів та фінансової безпеки, реалізація яких 
покладається на митні органи України. Вплив митного оподаткування на фінансову безпеку виражається через 
забезпечення захисту економічних інтересів країни, а тож, її суттю є захищеність життєво важливих потреб, 
інтересів і цінностей людини, населення, держави та регіонів від внутрішніх та зовнішніх загроз, джерелом 
яких є зовнішньоекономічні зв'язки. Через постійні зміни у податковому та митному законодавстві, 
нестабільність фінансової ситуації в державі, тіньову економіку фінансова безпека, як складова економічної 
безпеки країни, залишається під загрозою.[3]  

Аналіз надходження митних платежів та визначення їх питомої ваги в структурі податкових 
надходжень до Державного бюджету України за 2014 рік представлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Митні платежі в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України за 2014 рік, тис.грн. 

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 

Показники Сума % Сума % Сума. % 

Податкові 
надходження, всього, 
в т.ч. 299588860,2 100,0 279487114,0 100,0 20101746,2 100,0 

ПДВ з ввезених на 
територію України 
товарів 109539300,0 36,56 109539300,0 39,19  0,00 

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
територію Укр. 
підакцизних товарів 13009666,7 4,34 2793622,1 1,00 10216044,6 50,82 
Податки на 
міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції: 15708312,5 5,24 13136056,5 4,70 2572256,0 12,80 

ввізне мито 15628350,2 5,22 13056094,2 4,67 2572256,0 12,80 

вивізне мито 79962,3 0,03 79962,3 0,03  0,00 
Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України [5] 

 
Дані табл. 1 свідчать, що найбільшими за обсягом митними платежами в 2014 році є ПДВ з ввезених на 



територію України товарів. В сумі податкових надходжень до державного бюджету він займає 36,56%. Він 
надходить в 2014 році  тільки до загального фонду державного бюджету.   

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) складає в 
податкових надходженнях до державного бюджету 4,34%. Він розподіляється між загальним і спеціальним 
фондами державного бюджету. В 2014 році найбільші його суми надійшли до спеціального фонду бюджету. 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції складають податкових надходженнях до 
державного бюджету 5,24%. Найбільшим за обсягом серед податків на міжнародну торгівлю є ввізне мито. 
Податки на міжнародну торгівлю розподіляються між загальним і спеціальним фондами держбюджету. Ввізне 
мито надходить в загальний і спеціальний фонд держбюджету, але більше за обсягом – в загальний фонд. 
Вивізне мито надходить лише до загального фонду держбюджету.  

У 2015 році збільшення надходжень до бюджету відбулося як у податковій, так і не в податковій 
частинах. Нарощування податкової складової (+46,1%) відбулося, зокрема, за ПДВ, обсяг якого зріс на 39,4 
млрд.грн., або на 28,4% порівняно з 2014 р. 

Серед інших податкових джерел, які продемонстрували зростання, слід зазначити акцизний збір з 
ввезених в Україну товарів – на 7,5 млрд.грн., або на 44,3%; податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції – на 27,7 млрд. грн., або більше як утричі. 

Інформацію про митні платежі в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України за 
2015 рік представлено в табл. 2. 

Згідно з даними табл. 2 необхідно зазначити, що порівняно з 2014 роком структура податків на 
міжнародну торгівлю зазнала певних змін у частині ввізного мита внаслідок зменшення надходжень сплати 
мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них. Зокрема, відбулися такі зміни: 

- частка надходжень ввізного мита (без нафтопродуктів) збільшилася на 6,2%; 
- частка надходжень вивізного мита зменшилася на 0,7%; 
- частка ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них зменшилася на 5,5%. 
Надходження акцизного податку річний план перевиконано на 3,5%. Основним чинником збільшення 

аналізованого податку стало зростання надходжень акцизу з нафти та нафтопродуктів у понад 1,5 раза, що 
відбулося внаслідок як підвищення у 2015 році ставок акцизного податку на нафтопродукти, так і розширення 
переліку продукції, яка підпадає під оподаткування, зокрема на речовини, що використовуються як компоненти 
моторного пального, альтернативне моторне пальне тощо. 

Крім того, майже у два раза збільшилися надходження акцизу на транспортні засоби, знову ж таки як у 
наслідок збільшення ставок, так і через розширення переліку підакцизних транспортних засобів. Зокрема, з 
2015 року акцизом оподатковуються транспортні засоби, призначені для перевезення 10 та більше осіб, а також 
для перевезення вантажів. 

 
Таблиця 2. 

Митні платежі в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України за 2015 рік, тис.грн. 

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 

Показники Сума % Сума % Сума % 

Податкові 
надходження, всього, 
в т.ч. 

409418246 100 368476422 100 40941825 100 

ПДВ з ввезених на 
територію України 
товарів 

31512625 7,70 31512625 8,55 -  - 

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
територію України 
підакцизних товарів 

24293512 5,93 5527146,3 1,50 18766366 45,84 

Податки на 
міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції, з 
них: 

40378417 9,86 26245971 7,12 14132446 34,52 

ввізне мито 39934255 98,90 25801809 98,31 14132446 100,00 

вивізне мито 444162,6 1,10 444162,6 1,69 -  - 

Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України [5] 
 
Ввізне мито надходить в загальний і спеціальний фонд держбюджету, але більше за обсягом – в 

загальний фонд. Вивізне мито надходить лише до загального фонду держбюджету.  
Виконання дохідної частини зведеного бюджету у 2016 році становило 782,7 млрд грн, що більше 

аналогічного показника по- переднього року на 130,7 млрд грн, або на 20,0 %. Річний план виконано на 100,2 
%. До дохідної частини державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 616,3 млрд 



грн, що на 81,6 млрд грн, або на 15,3 %, більше аналогічного показника 2015 року. У тому числі до загального 
фонду державного бюджету надійшло 574,7 млрд грн, до спеціального – 41,6 млрд грн.  

Збільшення надходжень відбулось у податковій частині, тоді як у неподатковій частині було 
зафіксоване певне зменшення. Нарощування податкової складової (+23,1 %) відбулося, насамперед, за 
податком на додану вартість, обсяг якого зріс на 48,1 млрд грн, або на 27,0 %, порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року.  

Серед інших податкових джерел, які продемонстрували зростання, слід зазначити: акцизний збір із 
ввезених в Україну товарів – на 10,7 млрд грн, або на 43,9%. Від’ємну динаміку продемонстрували податки на 
міжнародну торгівлю та зовнішні операції, обсяги надходжень яких скоротилися на 19,9 млрд грн, або вдвічі. 

У 2016 році до державного бюджету надійшло 226,5 млрд грн податку на додану вартість, що на 48,1 
млрд грн, або на 26,9 %, більше відповідного показника попереднього року. Збільшення відбулося за всіма 
складовими податку: з вироблених в Україні товарів – на 31,4 млрд грн, або на 29,1 %, із ввезених на територію 
України товарів – на 42,7 млрд грн, або на 30,8 %.  

До державного бюджету надійшло 20,4 млрд грн податків на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції, що на 19,9 млрд грн, або майже вдвічі, менше відповідного показника минулого року. З огляду на те, 
що обсяги імпорту у 2016 році порівняно з попереднім роком практично не змінилися, причиною різкого 
скорочення надходжень мита стала лібералізація значної кількості ставок ввізного мита для товарів 
походженням із Європейського Союзу. Відповідно, найсуттєвіше зменшення було зафіксовано щодо 
надходжень ввізного мита (за винятком ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них), 
яке скоротилося на 22,1 млрд грн, або майже в 2,5 раза. Водночас у частині ввізного мита на нафтопродукти 
було зафіксовано подвійне зростання обсягів надходжень. 

Інформацію про митні платежі в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України за 
2016 рік представлено в табл. 3. 

 
Таблиця 3. 

Митні платежі в структурі податкових надходжень до Державного бюджету України за 2016 рік, тис.грн. 

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 
Показники Сума % Сума % Сума % 

Податкові 
надходження, всього, 
в т.ч. 

503922156 100 453529941 100 50392216 100 

ПДВ з ввезених на 
територію України 
товарів 

74212628 14,73 74212628 16,36 - -  

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
територію Укр. 
підакцизних товарів 

29152215 5,79 6802949,1 1,50 22349266 44,35 

Податки на 
міжнародну торгівлю, 
з них: 

20421993 4,05 13274296 2,93 7147697,6 14,18 

ввізне мито 19666917 96,30 12519219 94,31 7147697,6 100,00 

вивізне мито 755076,42 3,70 755076,42 5,69 -   

Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України [5] 
 
Згідно з даними наведеними в табл. 3 структура податків на міжнародну торгівлю зазнала певних. 

Зокрема, відбулися такі зміни: 
 – частка надходжень ввізного мита (без нафтопродуктів) зменшилася на 16,7%; 
 – частка надходжень вивізного мита збільшилася на 0,7%; 
 – частка ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них збільшилася на 16,0%. 
Надходження акцизного податку становило 90,1 млрд грн, що на 27,0 млрд грн, або на 42,8 %, більше 

відповідного показника минулого року.  
Річний план перевиконано як у цілому (на 10,1 %), так і за складовими: податком із вироблених в 

Україні товарів (на 4,6 %) і акцизним податком із ввезених товарів (на 20,0 %).  
При цьому частка надходжень акцизного податку з вироблених в Україні товарів зменшилася на 0,3% і 

становила 61,2 % від загальних надходжень податку.  
Основним чинником збільшення надходжень акцизного податку у 2016 році стало зростання ставок на 

більшість груп підакцизних товарів. Так, у частині алкогольних напоїв ставки збільшилися в 1,5–3 раза: з 1 
січня 2016 року збільшено ставки на спирт в 1,5 раза, на пиво – удвічі, на слабоалкогольні напої – утричі. З 1 
березня 2016 року збільшено ставки на горілку та лікеро-горілчані вироби в 1,5 раза, на кріплені вина та 
вермути, а також на ігристі вина – у 2 раза. Збільшилися ставки податку і щодо тютюнових виробів: специфічна 



ставка зросла на 40 %, адвалорна – на 12 %.  
При цьому вартість тютюнових виробів, що оподатковується акцизним податком, буде включати ПДВ, 

а це також впливатиме на подорожчання тютюнової продукції.  
З 1 січня 2016 року передбачено також підвищення акцизного податку на пальне: для бензинів ставка 

зросла з 202 євро до 228 євро за тонну, на дизельне пальне – зі 100–132 євро до 113–149 євро за тонну, на 
скраплений газ – з 50 до 57 євро за тонну. 

Таким чином, митні платежі у загальній структурі податкових надходжень до державного бюджету 
становлять суттєве значення, що свідчить про їх вплив на формування доходної частини державного бюджету, і 
забезпечую фінансову безпеку країни. 

При визначенні напрямів удосконалення принципів та методів  митного оподаткування були виявлені 
недоліки системи митної оцінки товарів, які тягнуть за собою неможливість для учасників 
зовнішньоторгівельної діяльності розрахувати суму грошових коштів, яку вони повинні сплатити у зв'язку з 
переміщенням товарів через митний кордон. У зв'язку з цим важко точно прогнозувати економічний результат 
зовнішньоторговельної угоди. Тому митна оцінка виступає в якості додаткового бар'єру, що ускладнює ведення 
зовнішньої торгівлі. 

Висновки. У ході дослідження визначено заходи та методи, які сьогодні приймає фіскальна служба 
України, не створюють умов для розвитку економіки країни. Тарифна реформа повинна в результаті привести 
до порівняно уніфікованої структури мита з якомога низьким рівнем ставки. Іноді ця мета вступає в 
суперечність з іншими, у тому числі й політичними цілями. Там, де недоцільне зниження тарифних ставок, 
пріоритетним напрямом тарифної реформи може стати усунення звільнень від сплати мита і введення (або 
підвищення) податків на вітчизняні товари, захищені високими тарифами на конкуруючий імпорт.  
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