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У статті обгрунтовано актуальність реформування митної системи України на засадах враху-

вання зарубіжного досвіду побудови та функціонування митних систем в умовах європейської

інтеграції. Доведено репрезентативність досвіду роботи митних органів Литовської Республі-

ки у контексті удосконалення та розвитку вітчизняної митної системи. Виконано порівняльну

характеристику результатів роботи митних органів Литви та України за митними позиціями у

провідних міжнародних рейтингах. Комплексно проаналізовано особливості функціонування

литовської митної системи в контексті організаційної побудови митних органів, стратегічного

планування діяльності, міжнародного співробітництва. На основі одержаних результатів іден-

тифіковано ключові тенденції роботи митних органів Литви, що визначають успішність литовсь-

кої митниці та її гармонізованість із європейськими митними принципами. Розроблено цільові

рекомендації щодо реформування митної системи України з пріоритетним та обгрунтованим

урахуванням принципів роботи литовської митниці.

At the present stage, Ukrainian customs system is in a stagnant phase, which is characterized by

the existence of a significant number of objective and subjective problems that should be solved by

the joint efforts of representatives of the authorities through the effective reforming the customs

activities. In the conditions of European integration of Ukraine, the solution of this complex task is

seen through the study of the successful experience of representative European states regarding

the construction and functioning of their customs systems that are based on the use of European

customs principles and operate effectively on the European and international levels. Based on the
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consideration of a number of parameters and peculiarities of the development of different European

countries, the Republic of Lithuania was selected as one of the representative countries whose

customs experience can be adequately used in reforming the customs system of Ukraine. Based on

the comparative analysis of the results of the work of the customs authorities of Lithuania and Ukraine

by customs positions in the leading international ratings, significant inequality was found in the levels

of development of the Lithuanian and Ukrainian customs systems. The peculiarities of the functioning

of the Lithuanian customs system in the context of the organizational construction of customs bodies,

strategic planning, and international cooperation are analyzed in detail. On the basis of the obtained

results, the key trends of the work of the Lithuanian customs authorities are identified, which

determine the success of the Lithuanian customs and its harmonization with European customs

principles. The targeted recommendations for reforming the customs system of Ukraine with the

priority and reasoned consideration of the principles of the Lithuanian customs work are developed.

All of these recommendations are united by the conceptual idea of distinguishing an independent

customs authority — the National Customs Service, which would separately operate along with fiscal

and treasury services under the jurisdiction of the Ministry of Finance of Ukraine. The implementation

of this idea will provide a clear and logically justifiable demarcation of fiscal and customs spheres,

allow to focus on realization and strengthening core customs functions, and perform key customs

assignment which is primarily connected with the comprehensive assistance to legal and fair

international trade, the fight against illegal foreign economic operations, national security, and the

protection of society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку України характеризується

доволі контроверсійними тенденціями, що, з однієї сторо-
ни, відображають перспективні можливості європейської
інтеграції, а з іншої сторони, репрезентують соціально-
економічну та військово-політичну нестабільність у дер-
жаві. За таких обставин зусилля представників різних сфер
та різних рівнів повинні бути спрямовані на виведення на-
ціональної економіки із кризового стану та забезпечення
її прогресивного розвитку у структурі європейської еко-
номіки. У вирішенні цього завдання ключову роль відіграє
митна система держави, що іманентно покликана викону-
вати важливі для країни функції, пов'язані, насамперед, із
забезпеченням національної безпеки держави, її територ-
іальної цілісності, захистом суспільства від небезпечних,
неякісних та заборонених товарів, формуванням економі-
чної конкурентоспроможності та інвестиційної привабли-
вості на різних рівнях тощо. Для митних органів розвине-
них європейських держав така практика є усталеною, що
дозволяє досягнути високих показників соціально-еконо-
мічного розвитку країни та сформувати позитивний імідж
держави у структурі Європейського Союзу (ЄС). На жаль,
кардинально інша ситуація простежується у роботі вітчиз-
няних митних органів, що відображає стагнаційний етап
розвитку національної митної системи, її недієздатність
якісно виконувати безпекову, захисну та митну функції.
Такий стан справ спричинений існуванням чималої кількості
різноманітних проблем об'єктивного та суб'єктивного ха-
рактеру, котрі повинні бути ефективно та оперативно вир-
ішені на засадах цілеспрямовано реформування вітчизня-
ної митної системи. При цьому для виконання означеного
завдання в умовах прагнень України доєднатись до ЄС не-
достатньо опиратись лише на власний попередній митний
досвід, адже історія розвитку вітчизняних митних органів
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не репрезентує кращу митну практику. Таким чином, ви-
никає необхідність у дослідженні досвіду найбільш репре-
зентативних по відношенню до України європейських дер-
жав, що зуміли сформувати ефективно функціонуючі митні
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі до складу ЄС входить 28 держав,
при цьому ЄС почав функціонувати у 1951 р. як спільнота,
що об'єднала Бельгію, Німеччину, Францію, Італію, Люк-
сембург та Нідерланди. Впродовж свого існування та фун-
кціонування ЄС активно розвивався, інтегруючи нові краї-
ни. На сьогодні чимало європейських держав перебувають
на різних етапах приєднання до структури ЄС. Так, ключо-
вими кандидатами-країнами, котрі гармонізують націо-
нальне та європейське законодавство, є Албанія, Монте-
негро, Сербія, Колишня Республіка Югославії Македонія,
Туреччина [1]. За таких обставин виникає необхідність у
визначенні найбільш істотних параметрів вибору репрезен-
тативної європейської держави для дослідження її митно-
го досвіду та його подальшого можливого проектування
на вітчизняну митну практику. З огляду на вищевикладе-
ний сучасний стан і тенденції розвитку України, історію її
становлення як незалежної держави, військово-політичний
конфлікт з Росією, а також ключові проблеми у роботі
вітчизняних митих органів вибір здійснено на користь Ли-
товської Республіки.

Литовська Республіка (Литва) — це держава, що роз-
ташована на півночі Європи, є однією із трьох країн Балтії,
межує із Латвійською Республікою, Білоруссю, Росією та
Польщею, омивається Балтійським морем. Загальна пло-
ща території складає 65 301 кв. км., у 2017 р. чисельність
населення становила 2,836 млн ос. [2]. Як і Україна, Литва
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входила до складу СРСР, проте вже у 2004 р. стала чле-
ном ЄС. Не зважаючи на значно меншу площу території
Литви та чисельність її населення порівняно із Україною,
репрезентативність вивчення досвіду побудови, становлен-
ня та розвитку литовської митної системи обгрунтовується
перебуванням Литви, як і України, у структурі СРСР, ме-
жуванням із Російською Федерацією та спроможністю на
цьому фоні приєднатись до ЄС і забезпечити значно ви-
щий рівень розвитку держави, ніж в Україні. Усе вищевик-
ладене підтверджує показовість митного досвіду Литви для
України у контексті, по-перше, побудови митної системи
за європейським взірцем та, по-друге, забезпечення націо-
нальної безпеки держави, її територіальної цілісності та
провадження законної торгівлі в умовах межування із Ро-
сією.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зважаючи на усе вищевикладене, цілями подальшого

дослідження є вивчення досвіду побудови та розвитку мит-
них органів Литви, ідентифікування найбільш адекватних
до сучасного стану вітчизняної митної системи особливо-
стей митної діяльності у Литві та формування на цій основі
обгрунтованих рекомендацій щодо реформування митної
сфери України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Насамперед, проаналізуємо позиції Литовської Рес-
публіки у ключових міжнародних рейтингах, що характе-
ризують роботу митних органів держави. Відповідно до
даних Міжнародного рейтингу "Doing Business" [3] у 2018
р. Литва посідала 19 місце у числі 190 країн світу за пара-
метром "Міжнародна торгівля". Так, для проходження при-
кордонного та митного контролю у Литві при реалізації ек-
спортних операцій знадобиться в середньому 9 год. та 58
дол. США, тоді як у країнах ОЕСР з високим рівнем дохо-
ду — 12,7 год. та 149,9 дол. США відповідно. Оформлен-
ня пакету документів при експорті в Литві триває близько
3 год. та вартує 28 дол. США, а у країнах ОЕСР — 2,4 год.
та 35,4 дол. США відповідно. Своєю чергою, часові і
вартісні показники щодо проходження прикордонного та
митного контролю при здійсненні імпортних операцій у
Литві, а також вартість оформлення документації при
імпорті дорівнюють нулю, а оформлення пакету документів
при імпорті займає приблизно 1 год. У країнах ОЕСР з ви-
соким рівнем доходу для проходження прикордонного та
митного контролю при здійсненні імпортних операцій не-
обхідно в середньому 8,7 год. та 111,6 дол. США, а для
оформлення документації при імпорті знадобиться 3,5 год.
та 25,6 дол. США. Як бачимо, більшість розглянутих вище
показників у Литовській Республіці, що характеризують
експортні операції, приблизно відповідають аналогічним
середнім показникам у країнах ОЕСР з високим рівнем
доходу або ж перевищують їх, тоді як імпортні показники
у досліджуваній країні істотно перевищують середні по-
казники країн ОЕСР та відображають кращу практику.
Порівнюючи вищенаведені показники Литви та України,
слід зауважити про існування істотного розриву в усіх сфе-
рах, що вказує на значно нижчий рівень розвитку націо-
нальної митної системи та наявність критичних проблем,
котрі провокують такий стан справ та повинні бути вирі-
шенні за допомогою реалізації прогресивних ефективних
та дієвих реформ.

Згідно із Індексом ефективності логістики [4], котрий
формується Світовим Банком, у 2018 р. за параметром
"Митниця" Литва займала 46 позицію серед 159 держав
світу, тоді як Україна знаходилась на 88 місці. За даними
Індексу сприяння торгівлі [5], що складається Світовим

Економічним Форумом та Глобальним Альянсом, у 2016 р.
досліджувана країна посідала 29 місце серед 139 дер-
жав, а Україна перебувала лише на 95 сходинці рейтингу.
Таким чином, простежуємо істотну нерівність у рівнях роз-
витку литовської та української митних систем і за даними
інших рейтингів.

Нижче більш ретельно проаналізуємо особливості по-
будови та функціонування митних органів Литви.

У Литві центральним митним органом є митним
підрозділ (Центральна митна служба) у структурі Мініс-
терства фінансів Литовської Республіки, Головою якого є
виконуючий обов'язки Генерального директора Йонас
Міскініс. Як бачимо, за типом митної адміністрації Цент-
ральна митна служба є відокремленим самостійним підроз-
ділом Міністерства. За даними 2018 р. литовська митниця
налічувала близько 2 110 ос. Організаційно митна система
Литви охоплює Центральну митну службу, Митну кримі-
нальну службу, Центр підготовки митних працівників, Мит-
ну лабораторію, Центр митно-інформаційної системи, три
територіальні митні служби (у м. Вільнюсі, Каунасі та Клай-
педі) та 44 митних пости [6].

Робота митних органів Литви реалізовується відпо-
відно до Стратегії розвитку литовської митниці на 2016—
2020 рр. Місія литовської митниці полягає у забезпеченні
законної, безпечної, чесної та безперебійної міжнародної
торгівлі у державі. Метою роботи митних органів Литви є
забезпечення надійного захисту суспільства, ринку, навко-
лишнього середовища та фінансових інтересів Литовської
Республіки та ЄС у сфері міжнародної торгівлі, імплемен-
тації митної політики ЄС, спільної торгівлі та інших спільних
політик Союзу, пов'язаних із міжнародною торгівлею. У
своїй роботі митні органи Литви орієнтуються та такі
цінності, як: повага до кожної особи (фізичної та юридич-
ної) і держави; професіоналізм; партнерство. При цьому
довгострокові стратегічні цілі литовської митниці пов'язані
із забезпеченням належної та оптимальної для клієнтів
реалізації митних процедур, посиленням боротьби із не-
чесною та незаконною міжнародною торгівлею, злочин-
ністю та загрозами національній і міжнародній безпеці,
розширенням інституційних компетенцій митних органів.
Слід зауважити, що кожна довгострокова ціль конкрети-
зується у переліки конкретних завдань. Оцінювання рівня
досягнення стратегічних цілей литовської митниці
здійснюється відповідно до таких критеріїв [6]:

— 100 % — забезпечення відповідальності митниці Лит-
ви щодо своєчасного та якісного виконання проектів, зазна-
чених у робочій програмі Митного кодексу ЄС на 2020 р.;

— 60 % — зростання довіри до митниці Литви у 2020 р.
(44 % — у 2015 р.);

— 15 % — зниження проценту незаконного ввезення
тютюнових виробів у загальній частці ринку Литви у 2020 р.
(19,6 % — у IV кварталі 2015 р.);

— 3 % — підвищення рівня мотивації персоналу Ли-
товської митниці кожні два роки порівняно з результата-
ми попереднього опитування.

Варто зазначити, що стратегія розвитку литовської
митниці реалізовується шляхом розроблення довго-
строкового плану дій щодо імплементації стратегії, його
щорічного перегляду та оцінки досягнутого прогресу; скла-
дання річних бізнес-планів та цільових планів дій, а також
контролювання за їх виконанням; ініціювання та реалізації
проектів розвитку бізнесу та електронної митниці; вдос-
коналення системи управління якістю роботи литовської
митниці, розширення сфери акредитації для митної лабо-
раторії, забезпечення безпеки ІТ-систем, що використову-
ються митницею; цільового використання людських ре-
сурсів, інформаційних ресурсів та державних фондів з
максимальною ефективністю [6].
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При здійсненні контролю за міжнародною торгівлею
в межах ЄС, митниця Литви сприяє забезпеченню чесної
та відкритої торгівлі, захисту внутрішнього ринку Литовсь-
кої Республіки, безпеки усього ланцюга постачання. У
тісній співпраці з іншими органами влади митні органи Лит-
ви відіграють ключову роль у забезпеченні законної
торгівлі та зміцненні конкурентоспроможності держави і
ЄС; належного оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності; боротьбі з різними видами шахрайства, орган-
ізованою злочинністю, незаконним переміщенням нарко-
тичних речовин та тероризмом шляхом якісного оброблен-
ня інформації, ідентифікування змін у моделях торгівлі та
оцінювання ризиків для виявлення фінансових шахрайств,
терористичних і злочинних дій; захисті навколишнього се-
редовища та населення від усіх видів небезпечної продукції
[6].

Доцільно також зауважити, що литовська митниця веде
активну міжнародну діяльність на засадах митної співпраці
із ЄС та міжнародними організаціями, успішної реалізації
численних міжнародних та регіональних митних програм і
проектів, а також надання технічної підтримки з митних
питань іншим державам. У контексті реформування вітчиз-
няної митної системи варто згадати про проект ЄС Twinning
в Україні "Підтримка Державної фіскальної служби Украї-
ни щодо зміцнення елементів інтегрованого управління
кордонами у митній сфері", котрий з січня 2016 р. литовсь-
ка митниця у співпраці з німецькими та польськими митни-
ми органами реалізовує впродовж 21 місяця. Бюджет про-
екту складає 1 800 000 євро. Загальна мета проекту поля-
гає у формуванні засад ефективного митного управління
та цілісності в Україні на основі принципів інтегрованого
управління кордонами. Команда міжнародних експертів
реалізовує цю проектну діяльність у таких сферах: внесен-
ня змін до законодавства, що стосуються інтегрованого
управління кордонами, оперативні механізми співпраці в
межах інтегрованого управління кордонами, розвиток ан-
тикорупційної системи. Ключовим партнером проекту є
Федеральне міністерство фінансів Німеччини (відповідає
за першу вищезазначену сферу), а також Міністерство
фінансів Польщі (відповідає за другу сферу) та литовська
митниця (відповідає за третю сферу) [6].

Окрім того, у 2016 р. представники митних органів
Литви провели спеціалізовані семінари для працівників
Державної фіскальної служби України у сфері нагляду та
контролю за діяльністю митних брокерів, митного пост-
аудиту та управління тарифними квотами. У 2017 р. для пра-
цівників Державної фіскальної служби України було орган-
ізовано 2 навчальних візити у митницю Литви щодо вико-
ристання платіжних систем на пунктах пропуску, а також
визначення походження товарів. Також представники ли-
товської митниці організували спеціалізований семінар в
м. Києві з питань запобігання, виявлення та розслідування
митних правопорушень та практичної імплементації загаль-
ноєвропейської і середземноморської конвенції про пра-
вила походження товарів. Литовська митниця бере участь
у Місії ЄС з прикордонної допомоги в Україні та Молдові
(EUBAM) [6].

Ретельно проаналізувавши роботу митних органів Лит-
ви та оперуючи отриманими вищевикладеними результа-
тами дослідження, можна виокремити такі ключові особ-
ливості функціонування литовської митної системи, що
визначають її успішність, гармонізованість із європейсь-
кими митними принципами та можуть бути враховані під
час реформування митних органів в Україні:

— ефективна організаційна побудова митних органів
Литви, що репрезентована виокремленням незалежного
самостійного митного органу влади у структурі Міністер-
ства фінансів і таким чином забезпечує чітке й логічно об-

грунтоване розмежування фіскальної та митної сфер, дає
змогу зосередитись на реалізації ключових митних
функцій, їхньому розвитку та удосконаленні. За даними
Всесвітньої митної організації [7] така практика побудови
митних органів є домінуючою у світі;

— чітка митно-орієнтована стратегія розвитку литовсь-
кої митної системи, ключові елементи якої стосуються вла-
стивого митниці функціонального призначення, пов'язано-
го, насамперед, із всебічним сприянням законній та чесній
міжнародній торгівлі, боротьбою із нелегальними зовніш-
ньоекономічними операціями, забезпеченням національ-
ної та міжнародної безпеки;

— перманентний динамічний розвиток митної систе-
ми Литви, що грунтується на впровадженні прогресивних
митних технологій та інструментів задля підвищення рівня
автоматизованості митних процесів, удосконаленні митної
інфраструктури, розвитку мотиваційних та навчальних ме-
ханізмів тощо;

— активний розвиток Інституту уповноваженого еко-
номічного оператора на засадах об'єктивного удоскона-
лення системи спрощень для суб'єктів господарювання,
заохочення підприємницьких структур до одержання цьо-
го статусу та його пропагування у бізнес-середовищі;

— перманентне вдосконалення системи управління
митними ризиками, її інформаційно-аналітичної складової
у контексті співпраці з іншими національними та міжнарод-
ними контролюючими органами з метою оперативної реа-
лізації заходів протидії митним порушенням;

— поєднання принципів комплексності та вибірковості
митного контролю на усіх етапах ланцюга постачання, що
дозволяє підвищити рівень виявлення митних правопору-
шень та водночас пришвидшити реалізацію митних проце-
дур;

— удосконалення механізмів оперативно-розшукової
діяльності митних працівників, що знижує ймовірність по-
трапляння на ринок країни та ЄС небезпечних, шкідливих
чи якісних товарів;

— жорсткий контроль та чітке й об'єктивне звітування
митних працівників щодо цільовості використання залуче-
них фінансових ресурсів під час реалізації різноманітних
митних програм та проектів, що формує позитивний імідж
митних органів Литви як надійного сумлінного партнера в
очах європейських донорів та створює передумови для
подальшої ефективної співпраці;

— активна міжнародна діяльність митних органів Лит-
ви, що, насамперед, забезпечує репрезентацію та враху-
вання митних інтересів Литовської Республіки у європейсь-
кому законодавстві, здобуття нового успішного досвіду
щодо впровадження прогресивних митних інструментів,
одержання цільової фінансової допомоги ЄС для реалізації
внутрішніх митних проектів, налагодження взаємовигідної
співпраці із новими партнерами, тощо.

Усі вищеокремлені особливості функціонування мит-
них органів Литви можна логічним чином врахувати при
реформуванні вітчизняної митної системи, що зумовило
формування низки пропозицій у цій сфері:

— обгрунтована реорганізація митної системи Украї-
ни на засадах виокремлення самостійного й незалежного
митного органу — Національної митної служби, котра б
відокремлено функціонувала поряд із податковою та каз-
начейською службами у підпорядкуванні Міністерства
фінансів України, що забезпечуватиме логічно обгрунто-
ване виокремлення, зміцнення та розвиток митних функцій
держави;

— розроблення чіткої митно-орієнтованої стратегії
розвитку митної системи України, котра органічно ком-
понуватиме ключові невід'ємні стратегічні елементи, що
стосуватимуться, передусім, виконанням властивих цьому
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органу влади функцій — безпекової, захисної та митної,
тоді як фіскальна функція повинна розглядатись як похідна
функція від зазначених основних функцій;

— виконання положень Митного кодексу України [8]
щодо запровадження та функціонування Інституту уповно-
важеного економічного оператора в державі для заохо-
чення сумлінних та законослухняних підприємств до веден-
ня зовнішньоекономічної діяльності і таким чином активі-
зації міжнародної торгівлі;

— активізація розвитку митної системи України на за-
садах масштабного удосконалення митної інфраструктури
та програмно-технічного забезпечення роботи митних
органів, підвищення рівня автоматизованості митних про-
цесів, підвищення рівня мотивованості та компетентності
митних працівників, що знижуватиме рівень корупції та
підвищуватиме якість реалізації митних операцій, тощо;

— удосконалення роботи Автоматизованої системи
аналізу та управління ризиками, формування єдиної інфор-
маційно-аналітичної системи, котра об'єднуватиме інфор-
мацію вітчизняних митних органів з даними різних право-
охоронних органів (Служби безпеки України, Національ-
ної поліції України, Державної прикордонної служби Ук-
раїни, судовими органами тощо), а також іноземних мит-
них органів задля оперативного виявлення правопорушень
та вжиття відповідних заходів протидії;

— забезпечення здійснення митного контролю на усіх
етапах ланцюга постачання, запровадження механізму
митного пост-аудиту з метою підвищення рівня виявлення
митних правопорушень та пришвидшення реалізації мит-
них процедур;

— надання митним працівникам права на здійснення
оперативно-розшукової діяльності на усій території Украї-
ни, удосконалення способів забезпечення виконання
штрафних санкцій правопорушниками, що підвищуватиме
рівень виявлення митних злочинів та посилюватиме відпо-
відальність за їхнє здійснення;

— забезпечення цільовості використання залучених
фінансових ресурсів під час реалізації різноманітних мит-
них програм та проектів на засадах запровадження жор-
сткого контролю у цій сфері та посилення механізмів відпо-
відальності;

— активізація міжнародної діяльності вітчизняних
митних органів шляхом співробітництва із міжнародними
організаціями та зарубіжними митними органами, участі у
різноманітних міжнародних програмах та проектах, Тор-
гових місіях, тощо з метою залучення цільової фінансової
допомоги, одержання рекомендацій з удосконалення
вітчизняної митної системи, представлення національних
митних інтересів на міжнародному рівні тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сучасному етапі митна система України перебуває

на етапі стагнації, характеризується існуванням чималої
кількості об'єктивних та суб'єктивних проблем, що мають
бути вирішені спільними зусиллями представників органів
влади у різних сферах шляхом масштабного ефективного
реформування роботи митних органів. В умовах європейсь-
кої інтеграції України вирішення цього комплексного зав-
дання вбачається через вивчення успішного досвіду реп-
резентативних європейських держав щодо побудови та
функціонування митних систем, які грунтуються на вико-
ристанні європейських митних принципів та ефективно
функціонують на європейському та міжнародному рівнях.
На підставі врахування низки параметрів та особливостей
розвитку різних європейських держав обрано Литовську
Республіку як одну із репрезентативних країн, митний
досвід якої може бути адекватно використаний при рефор-
муванні митної системи України. Таким чином було ретель-

но досліджено особливості функціонування митних органів
Литви та ідентифіковано ключові тенденції їхньої роботи,
що визначають успішність литовської митниці та її гармо-
нізованість із європейськими митними стандартами, пра-
вилами та принципами. На основі одержаних результатів
логічно розроблено цільові рекомендації щодо реформу-
вання митної системи України з пріоритетним та обгрунто-
ваним урахуванням принципів роботи литовської митниці.

Перспективами подальших досліджень є поглиблене
аналізування вітчизняного митного досвіду з метою іден-
тифікування ключових нагальних проблем у цій сфері, що
повинні бути вирішені на засадах розроблення й впровад-
ження ефективних реформаторських заходів.
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