
76

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2020
www.business-inform.net

УДК 342.951:339.543  
JEL: F52

МИТНА БЕЗПЕКА: ЇЇ СУТНІСТЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
2020 КОСТЯНА О. В. 

УДК 342.951:339.543 
JEL: F52

Костяна О. В. Митна безпека: її сутність і місце в системі національної безпеки держави
Метою статті є визначення сутності категорії «митна безпека» та її місця в системі національної безпеки держави. Проаналізовано категорію 
«митна безпека» та її основні складові частини. Розглянуто підходи до трактування даної категорії відповідно до вітчизняного законодавства та 
згідно з поглядами провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначено формулювання, на яке доцільно спиратися в подальших дослідженнях. 
Розглянуто суміжну категорію «митні інтереси держави» в контексті аналізу категорії «митна безпека», визначено та згруповано основні види 
митних інтересів України на сучасному етапі, а також наведено їх графічне представлення. Встановлено, що сфера всіх митних інтересів держави 
полягає в площині досягнення певних економічних результатів та дотримання митного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності та контролюючими органами. Важливим кроком держави в цьому напрямку буде закріплення переліку митних інтересів на законодавчому 
рівні, адже наразі він не прописаний в українських законодавчих актах. Проаналізовано роль та місце митної безпеки України в системі національної 
безпеки держави, у результаті чого визначено, що митна безпека належить до складу такої частини національної безпеки, як економічна без-
пека. І хоча у вітчизняній практиці розрахунку рівня економічної безпеки митну безпеку не виокремлено як окрему частину економічної безпеки, 
факт зв’язку економічної безпеки з митною є беззаперечним, оскільки митні інтереси держави, стан захищеності яких і формує митну безпеку, 
полягають саме в економічній площині. З’ясовано, що митна безпека є пов’язаною з майже всіма складовими частинами економічної безпеки,  
однак найбільш тісний зв’язок спостерігається між митною та фінансовою безпекою, а також між митною та зовнішньоекономічною безпекою. 
Ключові слова: безпека, національна безпека держави, митна безпека держави, економічна безпека держави, митні інтереси.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-76-82
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.
Костяна Оксана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри митної справи та оподаткування, Харківський національний еконо-
мічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: kostianaya@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2185-1990
Researcher ID: http://www.researcherid.com/V-3198-2017

UDC 342.951:339.543 
JEL: F52

Kostiana O. V. The Essence of the Customs Security and Its Place in the National Security System of the State
The article is aimed at determining the essence of the category of «customs security» and its place in the national security system of the State. The category 
of «customs security» and its main components are analyzed. Approaches to interpretation of this category are considered in line with the national legislation 
and in accordance with the views of leading domestic and foreign scholars. The wording on which it is advisable to rely in further research is defined. The adja-
cent category of «customs interests of the State» is considered in the context of the analysis of the category of «customs security», the main types of customs 
interests of Ukraine at the present stage are defined and grouped, also their graphical presentation is provided. It is determined that the scope of all customs 
interests of the State lies in the plane of achieving certain economic results and compliance with customs legislation by subjects of foreign economic activity and 
regulatory authorities. An important step of the State in this direction will be to consolidate the list of customs interests at the legislative level, because it still 
remains undocumented in Ukrainian legislative acts. The role and place of customs security of Ukraine in the national security system of the State are analyzed, 
which determines that customs security belongs to such part of national security as economic security. Although in the domestic practice of computing the 
level of economic security the customs security is not singled out as a separate part of economic security, the fact of communication of economic security with 
customs is indisputable, since the customs interests of the State, the status of protection of which forms customs security, lie in the economic plane. It is found 
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Вітчизняна економічна система не є ізольова-
ною. Вона функціонує та розвивається, знахо-
дячись у тісному взаємозв’язку з економічними 

системами інших держав. Однак вплив інших держав 
та окремих суб’єктів на економічну систему загалом 
і на різні її елементи зокрема може бути як позитив-
ним, так і негативним. У певних ситуаціях можуть ви-

никати різноманітні ризики, що загрожуватимуть на-
ціональним інтересам і національній безпеці держа-
ви. Одним із основних видів таких загроз є загрози, 
що виникають у митній сфері. А отже, питання фор-
мування митної безпеки держави нині, коли по всьо-
му світу спостерігається посилення інтеграційних та 
глобалізаційних процесів, є досить актуальним.
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Наразі однією зі стратегічних цілей української 
економіки можна назвати європейську інтеграцію. 
Для її реалізації протягом останніх років здійсне-
но ряд кроків, у тому числі пов’язаних з лібераліза-
цією митних відносин. З одного боку, це позитивно 
впливає на розвиток торговельних відносин, однак, 
з іншого – може призвести до певних загроз митній 
безпеці. Тому наразі питання митної безпеки України 
є досить актуальними. Однак для здійснення подаль-
ших досліджень у цій галузі важливо чітко окреслити 
категоріальний апарат.

Теоретико-методичні питання митної безпеки 
розглядали у своїх роботах вітчизняні фахівці в галу-
зі митної справи: І. Бережнюк, А. Войцещук, М. Губа,  
В. Настюк, А. Мазур, П. Пашко, П. Пісной, Д. При-
ймаченко, О. Руренко, А. Стельмащук та інші. Однак 
деякі аспекти щодо понятійного апарату митної без-
пеки та визначення її місця в системі національної 
безпеки держави є недостатньо висвітленими.

Мета даної статті полягає у визначенні сут-
ності та місця митної безпеки в системі національної 
безпеки держави.

Для визначення категорії «митна безпека» роз-
глянемо суміжну категорію – «національна 
безпека». Так, відповідно до вітчизняного 

законодавства, національна безпека України – це за-
хищеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу та 
інших національних інтересів України від реальних 
і потенційних загроз [1]. Що стосується складових 
національної безпеки держави, то у вітчизняному за-
конодавстві вони чітко не виокремлені. Тому для по-
дальшого аналізу будемо спиратися на думки науков-
ців щодо цього питання.

Митна безпека – складна економічна категорія, 
що може розглядатися як елемент національної без-
пеки. Для чіткого її визначення проаналізуймо части-
ни, з яких складається визначення.

Так, мито, відповідно до вітчизняного митного 
та податкового законодавства, є одним із загально-
державних податків, що в обов’язковій формі справ-
ляється під час переміщення або у зв’язку з перемі-
щенням товарів через митний кордон України. 

Згідно із тлумачним словником української 
мови безпека визначається як стан, коли кому-, чо-
му-небудь ніщо не загрожує [2]. Також в юридичній 
літературі безпека розглядається як стан захищенос-
ті життєвих інтересів особи, суспільства, держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [3].

Виходячи з вищенаведеного можна зробити ви-
сновок, що категорія «митна безпека» знаходиться в 
площині забезпечення захищеності інтересів держа-
ви у сфері митного оподаткування. Більш детальне 
визначення категорії «митна безпека» наводиться в 
законодавчих актах і роботах вітчизняних і зарубіж-
них науковців. У табл. 1 наведено підходи до тракту-
вання митної безпеки.

Отже, загалом щодо тлумачення терміна «мит-
на безпека» можна виділити декілька під-
ходів. Відповідно до основного та найпо-

пулярнішого митна безпека розглядається як стан 
захищеності або митних інтересів (за П. В. Пашко та 
П. Я. Пісним [8] – економічних інтересів), або мит-
ного кордону. Саме в подібному формулюванні роз-
глядається сутність митної безпеки відповідно до 
положень Митного кодексу. Враховуючи те, що дане 
трактування є закріпленим на законодавчому рівні,  
а також враховуючи підтримку такого визначення 
митної безпеки серед більшості науковців, для по-
дальшого аналізу будемо спиратися саме на нього. 

Під митними інтересами відповідно до вітчиз-
няного митного законодавства розглядаються націо-
нальні інтереси України, забезпечення та реалізація 
яких досягається шляхом здійснення митної справи 
[4]. Підкреслимо зв’язок категорії «митні інтереси дер-
жави» та «національні інтереси держави», оскільки 
митні інтереси підпадають під сферу національних ін-
тересів держави та можуть розглядатися як їх елемент. 

Відповідно до Закону України «Про національну 
безпеку України» [1] національні інтереси України –  
життєво важливі інтереси людини, суспільства та 
держави, реалізація яких забезпечує державний су-
веренітет України, її прогресивний демократичний 
розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності та 
добробуту її громадян. 

В Україні наразі законодавчо не сформульовано 
чітко окресленого визначення митних інтересів Укра-
їни та їх переліку, що слід розглядати як досить не-
гативне явище, оскільки через цю прогалину немож-
ливо на державному рівні однозначно та чітко визна-
чити й окреслити категорію «митна безпека», що веде 
до зниження ефективності заходів, спрямованих на її 
забезпечення. Тому для подальшого аналізу зверне-
мося до європейського законодавства та поглядів на-
уковців щодо цього питання

У Митному кодексі ЄС [13] серед завдань мит-
них органів наводиться захист фінансових інтересів 
держав-членів, звідки можна вважати, що митні ін-
тереси здебільшого мають фінансову природу. На 
думку К. І. Новікової, серед найважливіших митних 
інтересів України є такі: 
 створення умов лібералізації зовнішньої тор-

гівлі; 
 недопущення контрабанди та порушення 

митних правил; 
 удосконалення митного законодавства Украї-

ни відповідно до світових та європейських 
стандартів; 

 прискорення товаро- та пасажиропотоку че-
рез митний кордон;

 забезпечення споживчого ринку якісними 
іноземними продуктами та недопущення вве-
зення небезпечних для здоров’я людей това-
рів [14].
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Таблиця 1

Підходи до визначення категорії «митна безпека»

Автор(-и) / Джерело Визначення терміна «митна безпека»

Митний кодекс України [4] Стан захищеності митних інтересів України, забезпечення та реалізація яких досягається 
шляхом здійснення державної митної справи

О. Камчатна [5]

Стан захищеності митного кордону України й інтересів держави у сфері митної справи. 
Причому стан захищеності має забезпечувати переміщення через митний кордон това-
рів і транспортних засобів, а також проведення відповідних митних процедур (митний 
контроль, митне оформлення і регулювання)

М. Губа [6]

Стан захищеності митних інтересів України, який забезпечується завдяки ефективній 
реалізації державної податкової політики та політики в галузі державної митної справи, 
характеризується надійним функціонуванням митної системи, безпечністю митного 
простору країни, відкритістю національної економіки та прийнятним рівнем експортно-
імпортної залежності держави та ґрунтується на врахуванні фіскально-регуляторних 
пріоритетів країни та інтересів платників митних платежів 

М. Левко [7]

Захищеність митних інтересів суб’єктів господарювання, держави та міжнародної спіль-
ноти, за якої забезпечуються сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання  
та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам у митній сфері 
та інших сферах державного управління в разі виникнення негативних тенденцій  
до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам, нейтралізація 
яких входить до компетенції митних органів

П. Пашко, П. Пісной [8]

Стан захищеності економічних інтересів держави в митній галузі, який дає можливість  
у різних зовнішніх і внутрішніх умовах незалежно від будь-яких загроз забезпечити:   
а) переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;  
б) здійснення митного регулювання, пов’язаного із установленням і справлянням подат-
ків і зборів;   
в) застосування процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням 
заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання;  
г) проведення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а також  
виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації 
митної справи

П. Пашко [9]
Система ефективних економічних, правових, політичних та інших заходів держави  
у митній сфері, мета якої полягає в досягненні усталеної та передбачуваної роботи митної 
служби, достатнього рівня сприяння ЗЕД у нестабільних внутрішніх і зовнішніх умовах

І. Новосад [10] Невід’ємна складова системи економічної безпеки, що відіграє важливу роль у захисті 
національних економічних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

А. Городецький [11] Конкретна специфікація економічної безпеки, яка означає надійність економічних кор-
донів як складової частини державного кордону

Н. Гавловська, О. Осадчук, 
Є. Рудніченко [12]

Комплекс ефективних економічних, правових, політичних та інших заходів держави із 
захисту інтересів народу та держави в митній сфері. Вона відіграє важливу роль у системі 
економічної безпеки держави загалом і фінансової безпеки зокрема, тому що орієнтова-
на на гарантування економічних інтересів у зовнішньоекономічній та фінансовій сферах 
водночас

С. В. Шевчук наголошує на необхідності роз-
межування двох категорій митних інтересів держави 
та митних інтересів суб’єктів ЗЕД. Автор зауважує, 
що митні інтереси держави слід розглядати як скла-
дову національних інтересів держави, що лежить у 
площині різногалузевого спрямування (соціально-
економічного, екологічного, політичного, правоохо-
ронного, зовнішньоекономічного, інформаційного, 
культурного) та тривимірного формату взаємодії 
(мікро-, макро- і наднаціональний рівень), реаліза-
ція яких забезпечується в межах здійснення митної 
справи, що сприяє побудові ефективної моделі захис-

ту митної та національної безпеки [15]. Тоді як мит-
ні інтереси суб’єктів ЗЕД часто можуть іти в розріз 
митним і національним інтересам держави, оскільки 
для суб’єктів ЗЕД питання збагачення та отримання 
прибутку часто привалюють над забезпеченням до-
тримання національних інтересів держави. Це часто 
веде до правопорушень суб’єктів ЗЕД у митній сфері.

М. М. Разумей розглядає митні інтереси як 
певний спектр національних інтересів держави, 
що пов’язані їх забезпеченням і реалізацією митної 
справи та задоволення яких сприяє забезпеченню 
ефективного функціонування, сталого розвитку еко-
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номічної системи, зменшенню загроз національній 
безпеці України, стабільності в суспільстві у сферах, 
що пов’язані з митною сферою, та визначається по-
точним станом зовнішньоекономічних відносин, по-
внотою задоволення матеріальних потреб громадян, 
ступенем реалізації визначених стратегічних орієн-
тирів соціально-економічного розвитку та захисту 
культурного й інформаційного середовища держави, 
станом зовнішньоекономічної та митної безпеки [16].

На основі проаналізованих підходів до тракту-
вання категорії «митні інтереси» визначено 
три основні взаємопов’язані напрями, за яки-

ми такі інтереси формуються, а саме: нівелювання 
поточних загроз економічній безпеці; забезпечення 
ефективної діяльності митних органів; забезпечення 
сталого економічного розвитку (рис. 1). Зазначимо, 
що сфера всіх митних інтересів держави полягає в 
площині досягнення певних економічних результатів 
і дотримання митного законодавства суб’єктами ЗЕД 
і контролюючими органами.

Існують різні підходи до приналежності митної 
безпеки до інших складових безпеки держави. Так, 
одні науковці розглядають митну безпеку передусім 
як складову економічної безпеки держави, інші під-
креслюють роль митної безпеки як складової наці-
ональної безпеки країни. Також є думка, що митна 
безпека, з одного боку, є складовою фінансової без-
пеки держави, у тому числі податкової, а з іншого – 
зовнішньоекономічної [6]. 

Національна безпека – це широка розгалуже-
на категорія, яка включає в собі майже всі сфери за-
безпечення безпеки держави, її громадян, території, 
економіки. Тому економічну безпеку держави будемо 
розглядати як одну зі складових частин національної 
безпеки. 

У вітчизняному законодавстві визначення еко-
номічної безпеки не наведено. Науковці трак-
тують цю економічну категорію по-різному. 

Так, російський учений Л. І. Абалкін [17] визначає 
економічну безпеку як сукупність умов і факторів, що 
забезпечують незалежність національної економіки, її 
стабільність і стійкість, здатність до постійного онов-
лення та самовдосконалення. Складовими економіч-
ної безпеки країни згідно з «Методикою розрахунку 
рівня економічної безпеки України», затвердженою 
Міністерством економіки України [18], є: виробнича, 
демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, 
інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продо-
вольча, соціальна та фінансова безпека (рис. 2).

Зазначимо, що опосередковано чи прямо митна 
безпека пов’язана з усіма вищезазначеними складо-
вими економічної безпеки. Найбільш тісний зв’язок 
простежується між митною безпекою фінансовою та 
зовнішньоекономічною. Адже при здійсненні проце-
дур митного оформлення в бюджет держави спрямо-
вуються надходження від мита, ПДВ та акцизу, що, за 
своєю економічною сутністю, є податками. Таким чи-
ном, простежується прямий зв’язок між митною без-
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Рис. 1. Митні інтереси держави
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 Національна безпека 
України  

Економічна  Політична  Соціокультурна  Інформаційна Екологічна  

Демографічна
  

Виробнича  Макро-
економічна  

Енергетична
  

Соціальна

Продовольча   Макроеко-
номічна   

Фінансова Інвестиційно-
інноваційна  

Зовнішньо-
економічна

 
    

Митна безпека  

Рис. 2. Митна безпека в системі складових національної безпеки держави

пекою та фінансовою, особливо такою її складовою, 
як бюджетно-податкова безпека.

Категорію «митна безпека» також можна роз-
глядати в контексті «зовнішньоекономічної безпе-
ки», оскільки саме цей вид безпеки пов’язаний зі за-
безпеченням мінімізації збитків держави від дії нега-
тивних зовнішніх економічних чинників та створен-
ням сприятливих умов розвитку економіки завдяки 
її активній участі у світовому розподілі праці, чому, 
своєю чергою, також сприяє можливість швидкого 
та безперешкодного митного оформлення при тран-
спортуванні різних факторів виробництва через мит-
ний кордон держави.

Макроекономічна безпека представляє собою 
стан економіки, за якого досягається збалан-
сованість макроекономічних відтворюваль-

них пропорцій. Відповідно експортно-імпортні опера-
ції, процедура здійснення яких пов’язана з формуван-
ням митної безпеки, а також формування бюджетних 
надходжень за рахунок митних платежів також впли-
вають на макроекономічні процеси в державі.

Зв’язок між митною та інвестиційно-інновацій-
на безпекою простежується через сприяння створен-
ню сприятливого інвестиційного клімату в державі 
завдяки захищеності митних інтересів та можливості 
відносно безперешкодно через зручні та прозорі про-
цедури митного оформлення здійснювати транспор-
тування виробничих факторів та товарів через мит-
ний кордон. 

Виробнича безпека представляє собою стан 
виробничої сфери країни, за якого забезпечується 
максимально ефективне використання наявних ви-
робничих потужностей у країні, їх модернізація та 
розширене відтворення, зростання рівня інновацій-
ності виробництва та підвищення рівня конкурен-
тоспроможності національної економіки. Звичайно, 
що в сучасному світі, з високим рівнем розвитку гло-

балізаційних процесів, достатньо важко налагодити 
масштабне виробництво без використання хоча б 
частково імпортної сировини чи обладнання або екс-
порту готової продукції .

Важливою складовою продовольчої безпеки є 
забезпечення вітчизняного ринку (за необхідності) 
імпортними продуктами харчування, а також за на-
явності загроз – обмеження експорту вітчизняних 
продуктів, що також пов’язано з формуванням мит-
ної безпеки.

Енергетична безпека – це стан економіки, що 
сприяє ефективному використанню енергетичних 
ресурсів країни, наявності на енергетичному ринку 
достатньої кількості виробників та постачальників 
енергії, а також доступності, диференційованості та 
екологічності енергетичних ресурсів. Для формуван-
ня енергетичної безпеки держави часто необхідним є 
імпорт з інших країн певного обладнання або сирови-
ни, що також є у сфері забезпечення митної безпеки. 

Соціальна безпека розглядається стан розвитку 
держави, за якого держава здатна забезпечити гідний 
і якісний рівень життя населення незалежно від віку, 
статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського 
капіталу. Близькою до соціальної безпеки є демогра-
фічна безпека, що представляє стан захищеності дер-
жави, суспільства та ринку праці від демографічних 
загроз. Зв’язок митної безпеки з цими категоріями є 
найбільш опосередкованим і проявляється в форму-
ванні загального сприятливого середовища для соці-
ального розвитку.

ВИСНОВКИ
Отже, таким чином митна безпека є складною 

категорією, у контексті докладного визначення зміс-
ту якої необхідне чітке окреслення переліку мит-
них інтересів держави. Важливим кроком держави 
в цьому напрямку буде закріплення такого переліку 
інтересів на законодавчому рівні, адже наразі такого 
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переліку немає. Митна безпека є важливою складо-
вою економічної безпеки держави, яка, своєю чергою, 
є частиною національної безпеки. І хоча у вітчизня-
ній практиці розрахунку рівня економічної безпеки 
на державному рівні митну безпеку не виокремлено 
як окрему частину економічної безпеки, факт зв’язку 
економічної безпеки з митною є беззаперечним, 
оскільки стан захищеності митних інтересів держа-
ви і полягає саме в економічній площині. Слід також 
підкреслити особливо тісний зв’язок митної безпеки 
з таким складовими економічної безпеки, як фінансо-
ва та зовнішньоекономічна.                  
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