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Шевчук С. В. Діалектика державного регулювання забезпечення митних інтересів держави

У статті досліджено діалектику економічних взаємовідносин, що виникають під час забезпечення митних інтересів з позиції державного регу-
лювання. Проаналізовано та систематизовано науково-теоретичні напрацювання у сфері обраного вектора дослідження, на основі чого запро-
поновано діалектичний підхід до розуміння сутності, мети та цілей різнорівневої взаємодії суб’єктів при забезпеченні власних інтересів у митній 
сфері. У ході дослідження визначено провідну роль митної політики як важливої складової забезпечення системи митних інтересів. Виокремлено 
та обґрунтовано основні аспекти впливу в розрізі міжнародного, макро- та мікрорівнів, взаємодії суб’єктів господарювання на забезпечення 
митних інтересів держави. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення сутності поняття «регулятивний потенціал 
держави», а також виокремлення домінант і критеріїв його оцінки в забезпеченні митних інтересів.  
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В статье рассмотрена диалектика экономических взаимоотноше-
ний, возникающих при обеспечении таможенных интересов с позиции 
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Сьогодні концептуальні засади розвитку сві-
тової економіки, що формуються на умовах 
багатовекторності, обумовлюють пошук но-

вітніх форм і методів регулювання суб’єктів між-
народних відносин як у глобальному аспекті, так і з 
позиції забезпечення національних інтересів країн у 
митній площині. Дані передумови потребують фор-
мування спільних механізмів та правил взаємодії 
країн не тільки у планетарному масштабі, а й виваже-
ного синергетичного підходу до позицій державного 
управління щодо забезпечення митних інтересів та 
повноцінної реалізації економічного потенціалу кра-
їни в розрізі діалектичного поступу, що і обумовлює 
актуальність даного дослідження.

Проблемам та особливостям розвитку держав-
ного регулювання національної економіки в контек-
сті забезпечення митної складової приділено увагу 
таких учених, як: Бережнюк І., Іващук І., Кунєв Ю., 
Мосякіна О., Осадча Н., Павленко Ю., Пашко П. та 
інших.

Високо оцінюючи науковий доробок зазначених 
вище науковців, слід зауважити, що мало дослідже-
ними та висвітленими не повною мірою залишають-
ся аспекти та особливості державного регулювання 
митних інтересів з позицій діалектичного підходу.

Метою статті є дослідження закономірностей 
і тенденцій державного регулювання в контексті за-
безпечення митних інтересів з позицій діалектики.
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Варто зазначити, що діалектика, як метод філо-
софського пізнання, сьогодні відомий не тіль-
ки спробами пояснити та вирішити проблеми 

людських взаємовідносин, а й ефективним викорис-
танням власних методів, принципів та законів для ви-
рішення різновекторних проблем в економічній сфе-
рі. Діалектичне розуміння природи державного регу-
лювання забезпечення митних інтересів ґрунтується 
на аналізі сутності економічних відносин у відповід-
ній сфері, деталізації процесів взаємодії суб’єктів гос-
подарювання з урахуванням мети, пріоритетних цілей 
та бажаного результату в розрізі виокремлення дис-
кусійних аспектів та побудови оптимального компро-
місного рішення з орієнтацією на позитивний еконо-
мічний результат. Науковий дискурс визначення сут-
ності діалектичного розуміння процесів забезпечення 
митних інтересів з позиції державного регулювання 
лежить у площині усвідомлення значно ширшого по-
няття «інтерес», що набув неоднозначного тлумачен-
ня ще за часів класичної грецької філософії. 

Так, антична культура думки, якій була властива 
діалогічність, полемічність, гра значень, пошук най-
більш ефективних інструментів пізнання, зумовила 
особливість семантичного навантаження категорії «ін-
терес», наявність внутрішнього та зовнішнього її зміс-
тів, які не завжди і необов’язково збігаються [1, c. 282]. 

Внутрішній зміст категорії – це найзагальніший, 
прихований зміст, який можна пізнати, аналізуючи 
значення складових частин терміна. Внутрішній зміст 
категорії «інтерес» розкривається як стан суб’єкта  
в певних межах або зв’язок, який конкретизується як 
об’єднуючий чи роз’єднуючий. Крім того, розумін-
ня інтересів античними філософами формувалося із 
зв’язку близьких за змістом протопонять: «благо», 
«потреба», «користь», «цінність», «вигода» та інших, 
а значення «знаходитися поміж, серед» існувало па-
ралельно з ними. Разом ці значення зумовили появу 
зовнішнього змісту, зазвичай конкретного, функціо-
нального, в якому термін здебільшого використову-
ється для опису феноменів соціальної реальності та 
який може піддаватися просторово-часовим транс-
формаціям у перебігу історії. 

Використовуючи діалектичний підхід, описує 
та пояснює причинно-наслідкові зв’язки механізму 
державного регулювання економіки Ю. Трещевський 
[2], зазначаючи, що «сутність механізму державного 
регулювання економіки виражає відносини суб’єктів, 
що утворюють цілісну систему, яка включає органи 
державної влади, учасників господарської діяльнос-
ті та зовнішнє середовище у формі потреб, інтересів  
і цілей суб’єктів економічної діяльності. Таким чи-
ном, сутність механізму державного регулювання 
економіки як загальної категорії являє собою відно-
сини між господарюючими суб’єктами та органами 
державної влади з приводу господарської діяльності. 
А зміст механізму державного регулювання економі-
ки є сукупністю економічних форм, методів, способів 

і правових норм, за допомогою яких органи держав-
ної влади впливають на економічні процеси, забезпе-
чують вирішення суперечностей у соціально-еконо-
мічних системах».

У відповідному контексті діалектичний під-
хід до розгляду державного регулювання варто ін-
терпретувати як пошук балансу за умов постійного 
конфлікту інтересів, що виникає в розрізі аспектів 
забезпечення поступального розвитку держави та за 
умов дотримання компромісного паритету позицій у 
ході вирішення проблемних аспектів діяльності між 
суб’єктами економічних відносин.

Як вважає І. Маркіна [3, с. 9–10], «діалектика 
розвитку суспільства передбачає визначення чинни-
ків та умов переходу до ринкового управління, реа-
лізація яких дозволяє створити систему ринкового 
управління, що включає ринкове самоуправління та 
державне регулювання ринку. Ринкове самоуправ-
ління є основою системи управління ринкової еконо-
міки і виступає як комплекс економічних, організа-
ційних, соціальних та інших взаємозв’язків, у процесі 
реалізації яких задовольняються потреби й узгоджу-
ються інтереси суб’єктів управління». Із загальносис-
темної точки зору, на її думку, державне регулювання 
виконує загальнодержавні функції, а самоуправління 
забезпечує виконання функцій, які визначають со-
ціальну спрямованість та економічну ефективність 
розвитку системи. Здійснення державного регулю-
вання потребує підтримки динамічної адекватності 
самоуправління підприємств реальному рівню роз-
витку соціально-економічної системи України.

З позицій нашого дослідження, у ринковому се-
редовищі ключовими суб’єктами, що реалізу-
ють свої інтереси в розрізі провадження митної 

справи, є: держава, суб’єкти, що здійснюють зовніш-
ньоекономічну діяльність (далі суб’єкти ЗЕД) та між-
народні гравці (інші держави, міжнародні організації, 
інститути тощо). Держава визначає та реалізує стра-
тегію зовнішньоекономічного розвитку, а також за 
допомогою системи заходів та механізмів державно-
го регулювання виконує системоутворюючі функції, 
які забезпечують соціально-економічний розвиток 
країни. Суб’єкти ЗЕД діють в рамках правового поля 
держави та міжнародного законодавства, реалізуючи 
при цьому функцію самоуправління з чітко поставле-
ною метою максимізації прибутку та мінімізації ви-
трат. Міжнародні гравці, залежно від виду суб’єкта, 
виконують функції самоуправління в контексті забез-
печення економічної ефективності функціонування 
та реалізації власних інтересів. Взаємообумовленість 
зв’язків, що виникають між відповідними суб’єктами 
в ході здійснення економічної діяльності, на нашу 
думку, і потребують переосмислення та чіткої інтер-
претації на кожному із рівнів, що дозволить сформу-
вати системний підхід забезпечення митних інтересів 
у розрізі кожного учасника цих взаємовідносин.
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Дана динаміка в еволюційному форматі обумо-
вила виникнення діалектичних взаємозалежностей 
та протиріч щодо розвитку та побудови сталих еко-
номічних відносин з орієнтацією на власний добро-
бут, проте з урахуванням різного роду інтересів, що 
виникають у відповідному процесі.

Виникнення та існування міжнародного виміру 
відповідних взаємовідносин пояснює П. Пашко [4,  
с. 56], зазначаючи: «Формування усталених вироб-
ничо-економічних зв’язків між окремими країна-
ми на основі міжнародного розподілу праці – це 
об’єктивна історична тенденція розвитку виробни-
чих сил, яка знаходить своє відображення в зростан-
ні взаємозалежності національних економік, у виході 
відтворного процесу за межі національних кордонів. 
Така інтернаціоналізація охоплює всі країни неза-
лежно від рівня розвитку».

Вдалою, на нашу думку, є також позиція С. Со-
коленка [5, с. 9] щодо долі та добробуту народів, яка 
визначається в сьогоднішньому світі через призму 
успіхів у міжнародній торгівлі, хоча сам цей вид біз-
несу, як зазначає автор, являє собою постійний лан-
цюг торгових війн і компромісів у боротьбі за ринки 
збуту, джерела сировини та технології.

На сьогоднішній день діалектичні взаємо зв’яз-
ки забезпечення митних інтересів у надна-
ціональному форматі варто розглядати з по - 

 зиції врахування низки факторів, одним із яких є 
всеохоплююча глобалізація, яка сама, своєю чергою, 
не позбавлена дуалізму. Так, на думку відомого укра-
їнського вченого Ю. Павленка [6, с. 131], основним 
протиріччям глобалізації, що загострюється, є про-
тиріччя між групою найрозвиненіших країн Заходу 
й рештою людства, яке зазнає нищівної експлуатації 
(переважно через нееквівалентний обмін) з боку сві-
тових лідерів і все більше відстає від них. Таке від-
ставання в багатьох випадках, якщо не повсюдно, 
набуває незворотного характеру. Це основне проти-
річчя глобалізації розкривається багатьма аспектами. 
Серед них можна виокремити інформаційно-техно-
логічний, економічний, соціальний, політичний, де-
мографічний, екологічний та культурний. 

Трансформація економічних відносин і активне 
міжнародне співробітництво стало поштовхом для 
пошуку альтернативних варіантів узгодження діа-
лектичних суперечностей на міжнародній арені, од-
ним із яких стало створення та функціонування таких 
організацій, як ГАТТ/СОТ, що вибудували принципи 
взаємодії щодо уникнення конфліктності у площині 
забезпечення власних митних інтересів. Відповідні 
засади міжнародних об’єднань не позбавлені диску-
сійності та, можливо, не повною мірою враховують 
об’єктивні протиріччя економічних відносин, проте 
сприяють принципу транспарентності та дають змогу 
отримати різного роду вигоду. 

Проте навіть за існування міжнародних правил 
«периферійність існування багатьох економік спо-
нукає їх до захисту власних інтересів, зокрема щодо 
експорту сировинних ресурсів та обмеження загроз-
ливої конкуренції при імпорті готових виробів», – 
стверджує І. Іващук [7, с. 84].

На різнорівневий формат взаємин у ході забез-
печення зовнішньоекономічних інтересів держави 
на міжнародній арені вказує у своєму дослідженні П. 
Пашко [4, с. 57], який вважає, що процес реалізації 
національного зовнішньоекономічного механізму ви-
значається не тільки проблемами, що накопичуються 
всередині країни, але й зовнішньоекономічними умо-
вами, зокрема загостренням конкуренції на світових 
ринках. Так, він зазначає, що практика роботи в зо-
внішньоекономічній сфері останніми роками пока-
зує, що перед Україною постійно виникають численні 
проблеми в галузі зовнішньоекономічної діяльності –  
організаційного, структурного, фінансового, еконо-
мічного, юридичного, кадрового характеру.

Проблема асиметричного розподілу переваг 
і вигод глобалізації потребує прийняття ко-
лективних заходів не тільки на світовому рів-

ні, що спрямовані на більш справедливий розподіл 
ефекту глобалізації, але й відповідних заходів держа-
ви. У даному контексті важливим залишається забез-
печення країни необхідними механізмами та важеля-
ми стабілізації, перш за все, зовнішньоекономічної та 
митної політики в розрізі створення сприятливого 
інвестиційного клімату, сприяння ведення міжна-
родній торгівлі при врахуванні позицій внутрішнього 
товаровиробника, ефективного забезпечення подат-
кових надходжень до бюджету, боротьбою з контр-
абандою та відмиванням капіталів тощо. 

Вагомим аспектом стабілізації митних інтер-
есів держави залишається налагодження відносин 
між державою та суб’єктами ЗЕД, що також не по-
збавлені антагоністичних протиріч і безпосередньо 
впливають на митну безпеку та захист митних ін-
тересів держави. Діалектизм даних відносин зумов-
люється конфліктністю функцій митної системи, як 
наголошує Бережнюк І. [8], пояснюючи це постулата-
ми теоретичної моделі, яка доводить, що мінімізація 
економічної контрабанди можлива за мінімального 
податкового навантаження на товари та транспортні 
засоби, суперечить фіскальній функції, яка потребує 
максимізації товаропотоку й оптимально високого 
податкового навантаження, а функція сприяння ді-
яльності суб’єктів ЗЕД з позиції мінімізації податко-
вого навантаження є конфліктною стосовно фіскаль-
ної функції, а щодо лібералізації митних процедур –  
суперечливою стосовно правоохоронної функції, з 
чим ми повністю погоджуємося та відносимо до од-
ного із двох аспектів, що потребують урахування.

Другий аспект полягає в поведінці самої люди-
ни як суб’єкта економічної діяльності з виокремлен-
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ням двох функціональних складових її саморегуляції: 
спонукання до дії та самого процесу регуляції. Перша 
складова демонструє готовність до дії та визначає їх 
активність, друга – встановлює відповідальність за 
розвиток поведінки суб’єкта та формує критерії до-
сягнення результату. 

Саме на першій стадії суб’єкти ЗЕД приймають 
рішення декларувати товар у повному обсязі й вар-
тості, правильно кодувати товар за УКТ ЗЕД згідно з 
правилами, дотримуватись умов відповідно до мит-
ного режиму, а також формують подвійний пакет то-
варосупровідних документів та ін. 

Відповідно на другій стадії проявляється еко-
номічний ефект від прийнятих рішень. І якщо в пер-
шому випадку митні органи не відчувають впливу 
ризиків, то у другому – основні ризики визначають 
показники їх діяльності. 

На третій стадії митні органи мають змогу 
впевнитись у правильності прийнятих рішень або на-
впаки, а суб’єкти ЗЕД, обізнані з обов’язковістю пост-
аудиту, змушені будуть змінити стратегію поведінки, 
обрану на першій стадії переміщення товарів через 
митний кордон. Проведення аудиту після проходжен-
ня товаром митного оформлення охоплює: аудит ім-
портера/експортера, митної вартості, митних броке-
рів, перевізників, аудит вільних економічних зон та ін. 

У взаємодії між суб’єктами митної політики 
митні відносини мають комбінований прояв, 
залежно від конкретного прийнятого рішен-

ня або від інтересів і потреб основних учасників. Так, 
наприклад, при проведенні митного контролю пред-
ставниками митних органів щодо суб’єктів ЗЕД при-
сутні асиметричні відносини контролю; у випадку 
добросовісного виконання суб’єктами свої обов’язків 
з декларування товарів або подання відомостей – від-
носини дуальні, а у випадку порушення митних пра-
вил вони квазітотожні, коли кожен із учасників спо-
відує власні інтереси, і т. п. На рівні політики держави 
митні відносини можуть бути: 
 дзеркальними, коли, наприклад, узгоджують-

ся питання преференційної торгівлі; 
 міражними, що продемонструвало Деклару-

вання Цілей тисячоліття; 
 дуальними, які мають місце при узгодженні 

напрямків митно-тарифного регулювання  
в країнах – членах СОТ, та ін. 

Таке розмаїття митних відносин, тим більше 
зважаючи на кількість країн-суб’єктів, що беруть  
у них участь, потребує вироблення якщо не єдиних, то 
споріднених норм регулювання. Безперечно, активну 
роль у конвергенції митних відносин відіграють між-
народні організації, прерогативою діяльності яких є 
регулювання переміщення товарів та предметів через 
митний кордон країни, не суперечачи національному 
законодавству [7, c. 144].

Проте варто констатувати, що одним із важ-
ливих механізмів державного регулювання щодо за-
безпечення митних інтересів залишається саме мит-
на політика. Діалектична природа митної політики 
обумовлює наявність, крім національних інтересів 
і національної безпеки взагалі, певних динамічних 
принципів, які розкривають зміст національних ін-
тересів держави на даному етапі та якими керують-
ся компетентні органи державної виконавчої влади 
в розробці митної політики та проведенні її в життя. 
Такі принципи можна знайти в законодавчих актах 
з митних питань та певних програмних документах: 
посиланнях Президента України, програмах діяль-
ності Кабінету Міністрів, інших концептуальних до-
кументах, програмах діяльності політичних партій  
і рухів тощо [9].

За умови реалізації митної політики протекціо-
нізму або вільної торгівлі в чистому вигляді не 
виникає сумнівів у доцільності застосування 

державних заходів впливу, і лише в так званій зоні 
нестабільності проявляється когнітивний дисонанс. 
Його суть полягає в протиріччях, що виникають при 
неузгодженості як цілей обох форм митної політики, 
так й інструментів та основних результатів. Із теорії 
когнітивного дисонансу відомо, що саме в зоні не-
стабільності на основі поглиблення протиріч виникає 
зміна спрямування тарифної політики та примирення 
протиріч. Проте на практиці один дисонанс часто су-
проводжується іншим. У психології когнітивний дис-
онанс однієї людини призводить до зміни поведінки 
об’єкта та внутрішніх установок, а при реалізації на-
прямків державної митно-тарифної політики поєдну-
ються інтереси груп людей, які по-різному сприйма-
ють кінцеві ефекти пропонованих заходів та з різним 
ступенем адекватності реагують на зміни [7, c. 109].

ВИСНОВКИ
Повноцінна реалізація митної політики, на нашу 

думку, залежить від взаємоузгодженості інших видів 
політики, які прямо або опосередковано впливають 
на досягнення поставлених цілей, серед яких варто 
виокремити зовнішньоекономічну, бюджетно-подат-
кову, грошово-кредитну, інноваційно-інвестиційну, 
транспортну, продовольчу, екологічну тощо, що, сво-
єю чергою, створює певний діалектичний аспект від-
носин, які виникають між державними органами та 
суб’єктами господарювання у форматі їх погодження. 
Адже прорахувати і узгодити відповідний перелік 
стратегічних ліній держави в розрізі індивідуальних 
напрямів складно навіть у теоретичному аспекті, а у 
практичній площині зробити це майже неможливо. 
Відповідно це створює певну проблему державно-
го масштабу: як за рахунок забезпечення інтересів 
реалізації відповідної політики не поступитися або 
забезпечити права інших суб’єктів та інституцій, що 
перебувають в антагоністичних відносинах? Як за-
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безпечити відповідний баланс функціонування дер-
жавного апарату та розподілити важелі впливу, щоб 
при цьому забезпечувалися як митні інтереси держа-
ви, так і суб’єктів господарювання, а також міжнарод-
ної спільноти?

Резюмуючи вищезазначене, зазначимо, що для 
ефективного забезпечення митних інтересів, 
що виникають та провадяться в різнорівневому 

форматі, з позицій державного регулювання необхід-
не, на нашу думку, врахування таких аспектів.

1. Ринкова економіки являє собою надзвичайно 
динамічну систему, у зв’язку з чим регулятивна функ-
ція державного регулювання є об’єктивною необхід-
ністю, що має здійснюватися на засадах постійності, 
гнучкості та конструктивності. Це обумовлено транс-
формаціями ринкових процесів, транспарентністю 
економічних відносин і волатильністю глобалізацій-
них тенденцій, що є наслідком еволюційного поступу, 
де ринкові механізми саморегуляції не є вичерпними 
зрівноважувальними константами та неспроможні  
в повному обсязі реагувати на виклики сьогодення.

2. Заходи та засоби державного регулювання 
мають враховувати комплекс діалектичних протиріч, 
що випливають з об’єктивних суперечностей забез-
печення митних інтересів, які полягають у підтримці 
балансу:
 між ефективним забезпеченням поступаль-

ного збільшення митних надходжень до бю-
джету та застосуванням фіскального тиску 
на суб’єктів;

 конфлікту використання державного про-
текціонізму в розрізі підтримки вітчизняного 
товаровиробника та відповідності міжнарод-
ним нормам вільної конкуренції;

 необхідності підвищення економічної ефек-
тивності функціонування суб’єктів господа-
рювання та протидії й боротьбі з ухиленням 
від оподаткування;

 часового розриву демонтажу архаїзмів бюро-
кратичної системи адміністративного управ-
ління та формуванням новітніх підходів до 
використання сучасних ринкових інструмен-
тів регулювання економічних процесів;

 інтеграції в міжнародний економічний про-
стір та об’єктивного захисту національних 
інтересів тощо.

3. Митна політика держави є важливою скла-
довою системи забезпечення національних інтересів, 
що має координуватися та узгоджуватися з позиції 
раціоналізації процесу становлення ринкових відно-
син, у рамках стратегічної лінії країни та забезпечен-
ня митних інтересів держави, що, по суті, зводиться 
до управління всіма наявними засобами, важелями 
та інструментами у площині раціонального викорис-
тання матеріально-технічних, фінансових і людських 
ресурсів для досягнення якісних перетворень еконо-
міки в цілому та митної сфери зокрема. 
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