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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

           Актуальність теми дослідження. Ствердження міжнародного права як 

цілісної системи датується ХІХ – ХХ ст., коли внутрішньодержавне та міжнародне 

право починають остаточно відокремлюватися одне від одного. Саме тоді почали 

з’являтися поняття універсальних міжнародно-правових норм, які ознаменували 

глобальну інтеграцію держав. Проте, варто зазначити, що інтеграційні процеси 

охоплювали не всі держави світу одночасно. Це зумовлювалося, перш за все, 

внутрішньодержавними та регіональними особливостями (політичними, 

економічними, історичними та культурними). На їх основі починають з’являтися 

регіональні та субрегіональні об’єднання, які в тій чи іншій мірі могли відповідати 

вимогам інтеграційних процесів. Такі особливості міжнародно-правових 

інтеграційних процесів відобразилися в структурі міжнародного права, яке крім 

загальних норм та принципів, включає в себе велику кількість мікронормативних 

систем, кожна з яких діє лише для обмеженого кола суб’єктів.  

          Розширення та поглиблення міжнародної інтеграції справило вплив на 

розвитку міжнародного права загалом. Таким чином, з’явилися багатосторонні 

угоди, серед яких регіональні, локальні та універсальні. Важливим етапом у 

формуванні регіональних утворень є утворення митних союзів, які стали етапом 

міжнародних інтеграційних процесів.  

          Міжнародно-правове співробітництво з митних питань зародилося ще в 

стародавні часи. Тривалий час його основною формою було укладення договорів 

про спрощення митних процедур і встановлення розмірів митних ставок. У кожний 

історичний період таке співробітництво мало свої особливості, проте лише з ХІХ ст. 

розпочинається процес інституціоналізації міжнародного митного співробітництва, 

зокрема, через створення митних союзів, а також розв’язання питань митного 

співробітництва в діяльності міжнародних організацій, які починають формуватися 

та функціонувати. 

          У зв’язку з поступовою зміною світового порядку, загостренням міжнародних 

відносин збільшилася кількість наукових публікацій, присвячених глобальним 

проблемам. На перший план стали виходити кінцеві цілі, інтереси, політичні та 

економічні вигоди, використання політичних та інших механізмів для їх реалізації, 

іноді навіть всупереч вимогам міжнародного права. 

На початку XXI ст. здійснюється перехід до принципово нової економічної і 

соціальної моделі світового розвитку. Світова спільнота перетворюється в цілісну 

економічну систему. Глобалізація як об’єктивний процес розвивається переважно 

через транснаціоналізацію і регіональну інтеграцію. Зростає роль міжнародних 

інститутів та інтеграційних об’єднань держав у світовій економіці і політиці. Це 

обумовлено як об’єктивним посиленням взаємозалежності держав, так і вразливістю 

національних економік в умовах глобалізації та нестабільності. 

У зв’язку з цим постає потреба забезпечення безпеки не тільки і не стільки 

національних економік, скільки регіональних економічних союзів, об’єднань 
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держав, які переживають процес спільної адаптації до процесів глобалізації. Аналіз 

структури міжнародних відносин свідчить, що в межах регіональних об’єднань 

країн відбувається формування міжнародних регіональних інститутів безпеки, що 

дають змогу ефективно реалізовувати регіональні цілі та пріоритети, протистояти 

різноманітним загрозам.  

Протягом останніх десятиліть регіональна інтеграція швидко прогресує, в 

тому числі у формі митних союзів, створених в межах  європейського, азійського, 

південноамериканського, африканського та інших регіонів. Одночасно ведуться 

переговори про укладення регіональних угод, які передбачають взаємний 

преференційний доступ на ринки країн-учасниць, а також вирішення широкого 

комплексу питань, що виходять далеко за межі суто торгової проблематики й 

охоплюють співробітництво в сфері інвестицій, транспорту, стандартизації тощо. 

Відповідно важливим є дослідження інтеграційних процесів саме з митних 

питань в межах  зазначених регіонів, а також роботи інституційних та судових 

органів митних союзів, їх класифікація та систематизація.  

Актуальність досліджуваної теми також продиктована тим фактом, що саме 

міжнародно-правові норми є найважливішою основою діяльності митних союзів. 

Наразі багатьма державами вживаються заходи із розширення діяльності митних 

союзів, долучення до них нових суб’єктів. Роль кожного окремого митного союзу в 

міжнародно-правових інтеграційних процесах не можна вважати однозначною, вона 

залежить від предмету діяльності та сфер застосування, ступеня стійкості 

об’єктивних передумов їх діяльності, а також інтеграцію держав-учасниць митного 

союзу в міжнародну систему глобальних або регіональних інституційних 

взаємозв’язків та інших факторів.  

Дослідження є актуальним з точки зору аналізу дії міжнародних угод з питань 

митного регулювання у різних державах світу, в тому числі і в Україні. Аналіз 

інституту митних союзів в міжнародному праві, детальний аналіз окремих його 

аспектів та визначення місця України в митних інтеграційних процесах на 

міжнародному та регіональному рівнях наразі набули особливої актуальності для 

України з огляду на європейський вектор розвитку економіки нашої держави.  

Недостатній рівень розробки проблематики міжнародно-правового 

регулювання митних союзів в різних частинах світу у вітчизняній науці 

міжнародного права, а також постійний рух держав до регіональних та міжнародних 

інтеграційних процесів додатково обумовили вибір теми дослідження.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові роботи та 

розробки українських та зарубіжних науковців. Теоретичні основи проблеми та 

концептуальні підходи до визначення поняття митних союзів в міжнародному праві 

досліджувались: К. К. Сандровським, І. І. Лукашуком, В. В. Мициком, 

Г. Бережнюком, К. Г. Борисовим, Н. Є. Буваєвою, К. Вірзом (C. Weerth), Г.-

М. Вольфганом (H.-M. Wolffgang), А. В. Гребенниковим, К. Делліморою 

(C. Dallimore), О. Н. Журеком, К. Іглетоном (C. Eagleton), А. Я. Капустіним, 

Б. А. Кормичем, Т. І. Левицким, Т. Мацудайрою (T. Matsudaira), В. Моравецьким, 
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Т. Н. Нешатаєвою С. М. Перепьолкіним, М. Поточним, В. М. Репецьким, 

Д. Роветтою (D. Rovetta) та іншими вченими.  

Найбільш дослідженим питанням міжнародно-правового регулювання митних 

союзів є їх інституційні механізми та механізми вирішення спорів в рамках митних 

союзів.  Зокрема ці аспекти вивчали такі вчені, як: А. Міссіролі (A. Missiroli), 

О. Н. Мисько, Б. Хейтінгер (B. Haetinger), К. К. Сандровський, В. В. Єрмакова, 

А. О. Четвертиков, М. Каработ (M. Carabot), Н. Сусані (N. Susani), Дж. Касмі 

(J. Kasmi), М. М. Бірюков  та ін.  

Питання регіонального розрізу митних союзів, зокрема їх класифікацію за 

географічним принципом досліджували: Л. Валкі  (Walki L.), Р. Гюндель 

(R. Gundel), В. Г. Шемятенков, Ю. Л. Грінченко, А. Н. Козирін, А. Я. Глінкін, 

Р. А. Патрігнані, Л. Дюран  (L. Duran), Дж. Менесес (J. Meneses), І. І. Бондарєв, 

Дж. Накагава (J. Nakagawa), В. Ліенг (W. Lieng) та ін.  

Дисертаційне дослідження ґрунтується  на матеріалах, отриманих із різних 

джерел (вітчизняних та зарубіжних). Документальну та фактологічну основу 

дослідження становлять міжнародно-правові документи, внутрішні документи 

митних союзів тощо.  

Нормативною базою дисертаційного дослідження є міжнародні договори 

універсального та регіонального характеру, а також двосторонні угоди: Генеральна 

угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ-94), Конвенція щодо заснування Організації 

Європейської Економічної співпраці 1948 р., Асунсьйонський договір 1994 р., 

Договір про заснування ЄС 1992 р., Угода про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом 2014 р., Договори про заснування Європейського Союзу 

1993 та 2009 рр., Північноамериканська угода про вільну торгівлю 1994 р. тощо. 

         Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація, як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

          Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є комплексний аналіз діяльності митних союзів та їх міжнародно-

правового регулювання шляхом дослідження нормативно-правових документів 

універсальних та регіональних організацій, митних союзів, наукових поглядів та 

теоретичних концепцій фахівців міжнародного права.  Реалізація поставленої мети 

передбачає розв’язання таких основних завдань: 

 визначити поняття митних союзів в сучасному міжнародному праві; 

 розглянути становлення інституту митних союзів у міжнародному праві;  

 визначити етапи розвитку інституту митних союзів у міжнародному праві; 

 узагальнити міжнародно-правове регулювання митних союзів в різних 

регіонах світу; 

 дослідити сучасні тенденції розвитку міжнародно-правових аспектів 

діяльності митних союзів; 
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 розглянути міжнародно-правові аспекти участі України в тих чи інших 

митних союзах та визначити пріоритети України щодо цього; 

 визначити перспективи розвитку та міжнародно-правового регулювання 

діяльності митних союзів. 

Об’єктом дослідження є відносини між суб'єктами міжнародного права з 

приводу міжнародно-правового регулювання митних союзів в різних частинах світу.  

Предметом дослідження є норми міжнародного права, що містяться в 

міжнародних угодах щодо діяльності митних союзів, актах органів митних союзів та 

наукові погляди в міжнародно-правовій доктрині, які стосуються відносин у сфері 

митного співробітництва та митної інтеграції держав.  

Методи дослідження. Наукова обґрунтованість сформульованих висновків 

визначається сукупністю методів наукового пізнання. Методологічним підґрунтям 

роботи стало комплексне використання філософських, загальнонаукових методів 

пізнання, як і спеціальних методів правової науки. У процесі дослідження широко 

використовувався діалектичний метод пізнання, що, зокрема, дало змогу розглядати 

юридичні питання у їх взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими 

чинниками. За допомогою конкретно-історичного методу було досліджено ґенезу 

розвитку митних союзів в міжнародному праві. Серед загальнонаукових методів 

пізнання важливе значення мало використання формально-логічних методів та 

прийомів обробки інформації: аналізу, синтезу, аналогії, індукції, дедукції, 

екстраполяції, моделювання та абстрагування. Їх використання в ході теоретичного 

аналізу положень науки та практики дали змогу встановити основні вимоги до 

митних союзів і провести аналіз міжнародної правосуб’єктності митних союзів. 

Водночас використання формально-юридичного методу дало змогу зосередити 

увагу на сучасних тенденціях розвитку митних союзів. За допомогою системного 

методу  було визначено перспективи розвитку митних союзів та їх міжнародно-

правового регулювання. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що робота є спеціальним 

комплексним дослідженням перспективності міжнародно-правового регулювання 

регіональної інтеграції, зокрема в формі митних союзів, для ефективного вирішення 

завдань регіональної митної інтеграції та підвищення конкурентоспроможності 

держав, зміцнення їх позицій на світовому ринку. У роботі вперше зібрана 

інформація про митні союзи різних держав світу у вигляді комплексного аналізу 

сьогоднішнього стану розвитку цих митних союзів, так і перспектив їх розвитку. 

Важливим є міжнародно-правовий аналіз участі України у митних союзах різних 

частин світу, її співробітництво з цими утвореннями та перспективи такої співпраці.  

         Уперше в роботі:  

- уточнено та визначено поняття митного союзу, яке передбачає наявність 

певних умов: спільної митної політики, узгодження митних тарифів чи 

введення єдиного митного тарифу, координація діяльності чи навіть злиття 

митних адміністрацій; 
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- наданий аналіз особливостей митних союзів у різних регіонах світу, а саме: в 

європейському, азійському, африканському та північноамериканському 

регіонах. Були дослідженні етапи створення цих митних союзів та їх 

міжнародно-правове регулювання, зроблено висновки щодо діяльності 

кожного досліджуваного митного союзу з позиції міжнародного права; 

- визначено основні напрямки участі України у митних союзах різних частин 

світу; визначені проблемні питання з якими зіштовхнулася Україна на 

сучасному етапі співробітництва, як повноцінний член митних союзів і як 

третя сторона у відносинах з митними союзами;  

удосконалено: 

- розуміння інституту митних союзів та визначено їх місце в системі сучасного 

міжнародного права; 

- класифікацію понять та визначень митних союзів в міжнародному праві; 

охарактеризовані визначення різних науковців щодо митних союзів та їхньої 

ролі в міжнародних та регіональних інтеграційних процесах; 

- класифікацію митних союзів за географічною ознакою, виділення митних 

союзів в різних частинах світу: європейській, азійській, 

південноамериканській та африканській; 

- концептуальне бачення розвитку митних союзів в рамках міжнародного права; 

набули подальшого розвитку наукові положення щодо:  

- обґрунтування ролі митних союзів як потужних суб’єктів міжнародного права 

та національного нормотворення держав-членів; 

- визначення поняття “митні союзи” у вузькому та широкому розумінні, 

запропоновані поняття повних та часткових митних союзів; 

- аналізу основних міжнародно-правових аспектів діяльності митних союзів в 

різних частинах світу, в частині можливого співробітництва України з цими 

митними союзами без територіальної прив’язки; 

- існуючих тенденцій та проблем міжнародно-правових аспектів діяльності 

митних союзів на рівні кожного окремого регіону, а також перспектив 

формування нових міжнародно-правових норм в цій сфері. 

          Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає у 

можливості використання результатів дослідження, пропозицій та висновків для 

подальшого розвитку досліджень з міжнародного митного права та міжнародного 

права загалом. Зокрема, положення дисертації можна використовувати для 

викладання курсів навчальних дисциплін «Міжнародне митне право», «Міжнародне 

публічне право», «Право Світової організації торгівлі», «Міжнародне економічне 

право».   

          Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що висновки, 

отримані з аналізу міжнародно-правового регулювання діяльності митних союзів, 

можна використовувати для вдосконалення як відповідних міжнародних документів, 

так і національного законодавства у сфері митного регулювання.  
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          Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно. Усі результати цієї роботи, зокрема положення, 

узагальнення, рекомендації та висновки є особистим здобутком здобувача, 

зробленим на основі документів митних союзів та міжнародних організацій, а також 

національних законодавств та існуючих наукових концепцій.     

            Апробація результатів дослідження. Положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорено на засіданнях кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати дослідження викладено автором у виступах й 

обговорено на таких науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Lex» (09–11 квітня 2016 року, м. Київ); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних 

відносин в умовах демократизації Української держави» (8-9 квітня 2016 р., 

м. Одеса); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування 

законодавства» (15-16 квітня 2016 р., м. Херсон); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (6-

8 квітня 2016 р., м. Київ); ХХІ Міжнародна науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських процесах: 

стратегія і тактика» (16 березня 2016 р., м. Київ).  

          Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 13 публікаціях, із них 7 статей опубліковані у наукових фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, одна – в іноземному науковому 

фаховому періодичному виданні.  

          Структура дисертаційного дослідження. Дисертаційне дослідження 

складається зі вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 

203 сторінки, із них 21 сторінка – список використаних джерел, що включає 

196 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

           У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, показано ступінь її 

розроблення в теорії та зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Визначено мету й завдання дослідження, його об’єкт і предмет, а також наукову 

новизну отриманих результатів та їх практичне значення. Розкрито методологічні і 

теоретичні засади, на яких базується дисертаційна робота, та вказано форми 

апробації її основних положень, наведено відомості щодо публікацій, структури й 

обсягу.  

           Перший розділ «Поняття та розвиток інституту митних союзів у 

міжнародному праві» складається з трьох підрозділів, присвячених дослідженню 

термінологічних  розбіжностей у сучасному міжнародному праві щодо визначення 
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поняття інституту митних союзів, аналізу доктринальних наукових підходів та місця 

інституту митних союзів в сучасному міжнародному праві, процесу його 

становлення, а також етапів розвитку. 

           У підрозділі 1.1 «Поняття митних союзів у сучасному міжнародному праві» 

проаналізовано зміст найпоширеніших термінів, якими визначається поняття 

«митний союз» в міжнародному праві, також розглядається поняття «міжнародно-

правового регулювання митних союзів». Аналіз наукових підходів до змісту цих 

понять засвідчив, що визначення митного союзу з’являється у ХІХ та на початку 

ХХ ст., зокрема митний союз був визначений як «асоціацію між кількома державами 

для вільного обміну національною продукцією, одноманітною системою тарифного 

регулювання і справедливий поділ збірних платежів між учасниками». Є й інше 

твердження, що це «об’єднання, при якому державний суверенітет в галузі митної 

справи передається державами-учасницями митного союзу». Власне на цьому етапі 

й зародилося поняття інституту митних союзів в міжнародному праві, адже частину 

державного суверенітету потрібно було передати наднаціональному органу.  

         У ході дослідження виявлено, що існують повні та часткові митні союзи, таким 

чином є два види міжнародно-правової співпраці держав в рамках митних союзів. 

Митний союз – більш глибокий тип інтеграції, у порівнянні із зоною вільної 

торгівлі, що передбачає утворення спільної митної території, введення єдиного 

митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі відносно третіх 

країн, узгодження скасування державами-учасницями, насамперед митних кордонів 

і мит між собою, національних митних тарифів, створення і діяльність спільних 

національних органів, покликаних координувати проведення узгодженої 

зовнішньоторговельної політики. 

          У дослідженні наголошено, що саме поняття «митний союз» передбачає низку 

умов, зокрема це: спільна митна політика, узгодження митних тарифів чи введення 

єдиного митного тарифу, координація діяльності. При повному митному союзу, 

відбувається ще й злиття митних адміністрацій.  

          Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено аналізу таких етапів 

міжнародної інтеграції, які зв’язані з інститутом митних союзів, як зони вільної 

торгівлі та економічні союзи, які за своєю міжнародно-правовою основою можуть 

включати в себе певний рівень митної інтеграції.  

            У підрозділі 1.2 «Становлення інституту митних союзів у міжнародному 

праві» проаналізовано  появу та трансформацію інституту митних союзів у 

міжнародному праві. Варто зазначити, що співробітництво в митній сфері держав 

завжди було однією із пріоритетних сфері міжнародному праві. 

             На основі проаналізованих джерел та фактів з історії міжнародного права, а 

також документів, сформовано часові рамки та міжнародно-правові аспекти появи 

інституту митних союзів. Визначено, що укладення міжнародних договорів з 

митних питань зародилася ще у Стародавній Греції. Предметом їх правового 

регулювання переважно були взаємні митні привілеї. Крім міжнародних договорів, у 

Середньовіччі важливим джерелом міжнародно-правового регулювання митних 
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відносин були й односторонні акти держав, точніше – правителів. Класичним 

прикладом такого акту можна назвати «Рафальштетенський митний статут», 

виданий королем Східно-франкського королівства Людовіком IV у 906 році. У 

XVI ст. на міжнародній арені були спроби уніфікувати митні процедури. Наприклад, 

за результатами Тридцятилітньої війни 1618–1648 рр. у Священній Римській Імперії 

сторонами протистояння була укладена велика кількість додаткових митних 

бар’єрів. Важливими для становлення інституту митних союзів у міжнародному 

праві були і двосторонні договори, серед яких можна виділити Месенську Угоду 

1703 року, про взаємні преференції в торгівлі між Англією та Португалією.  

          Наступним періодом активізації міжнародного митного співробітництва 

можна вважати кінець ХІХ ст. Цей період можна відзначити прогресивним 

розвитком міжнародного митного співробітництва, протягом якого формувалися 

засади багатосторонніх угод на постійнодіючій основі. В європейському регіоні 

виділений Віденський конгрес, на якому був створений  так званий «Німецький 

союз». В рамках цього об’єднання постало питання про врегулювання митних 

правовідносин. Аналогічні процеси створення інституційних механізмів 

міжнародної співпраці у митній сфері відбувалися і в американському регіоні. У 

рамках І Міжнародної конференції американських держав, яка проходила у 1889–

1890 рр. у Вашингтоні (США), було прийнято рішення про створення Торгового 

Бюро американських держав, на яке було покладено функції, подібні до тих, які 

виконував Міжнародний Союз з публікації митних тарифів.  

           У дослідженні наголошено, що інститут митних союзів в міжнародному праві 

почав формуватися ще у Стародавні часи у вигляді договорів між державними 

утвореннями. З часом такі договори отримали якісне продовження та почали 

формувати перші міжнародно-правові норми регулювання митних питань.  

           У підрозділі 1.3 «Етапи розвитку інституту митних союзів у міжнародному 

праві» проведене дослідження етапів розвитку інституту митних союзів та 

запропоновано власну періодизацію, зокрема розглядаються етапи на яких митні 

союзи почали відігравати одну з важливих ролей в міжнародному праві. 

            Визначено, що протягом першого періоду, який тривав в Стародавні часи до 

н.е. та Середньовіччі почали з’являтися факти договірної практики, зокрема з 

митних питань. Так почало зароджуватися міжнародно-правове регулювання 

митних питань. Важливим аспектом міжнародно-правового регулювання митних 

відносин були односторонні акти держав та двостороннє співробітництво. В них 

визначалися умови митних правовідносин, а також митні привілеї. Типовим 

прикладом таких актів відзначається Рафальштетенський митний статут, виданий у 

906 році. Його метою було встановлення митного регулювання на території 

Східнофранкського королівства.  

            Другий період формування інституту митних союзів в міжнародному праві 

припадає на XVI–XIX ст.. Особливостями цього періоду було укладення мирних 

договорів в яких відображалися і питання митного співробітництва. Зокрема 

виділяється  Оснабрюкський мирний договір. В цей же час укладаються й спеціальні 
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двосторонні міжнародні договори з митних питань. У ХІХ ст. з’являється Німецький 

митний союз, який на той час відповідає всім міжнародно-правовим нормам. 

З’ясовано, що створення та діяльності саме цього митного союзу стали важливим 

етапом формування сучасного міжнародно-правового регулювання митних 

відносин. Вищезгаданий митний союз став правовою та інституційною базою для 

формування нових митних союзів вже у ХХ ст. Під час другого періоду становлення 

та розвитку інституту митних союзів інституційний механізм регулювання 

міжнародних митних правовідносин посідає першочергове значення. Вперше було 

створено інституційну основу для співпраці суб’єктів міжнародних правовідносин з 

митних питань.   

           Третій період, що триває з початку ХХ ст. і донині є найважливішим в 

становленні та розвитку інституту митних союзів в міжнародному праві. Створення 

Ліги Націй у 1920 р., стало умовою формування нового етапу мідно-правового 

регулювання митних союзів. У рамках цієї організації було прийнято Міжнародну 

конвенцію про спрощення митних процедур. В період 1920–1990 рр., було створено 

велику кількість міжнародних митних організацій, а також підписано низку 

конвенцій та угод щодо міжнародно-правового регулювання митних питань, 

зокрема Конвенцію про створення Ради митного співробітництва 1950 р., Конвенцію 

про взаємодопомогу в митних справах Європейського Економічного 

Співтовариства, зрештою поява Світової організації торгівлі, пов’язує між собою всі 

елементи інституційного механізму  міжнародного митного співробітництва.  

            Інституційний механізм митного співробітництва держав, який існує наразі, 

став наслідком майже двохсотрічної еволюції міжнародної митної співпраці держав. 

Його слід розглядати як сукупність організацій та органів, що створені відповідно 

до норм міжнародного права, та наділені специфічними функціями, необхідними 

для регулювання міжнародних відносин у митній сфері. Невід’ємним його 

елементом була розробка та укладення відповідних міжнародних договорів, які 

стали головними юридичними підставами створення та функціонування відповідних 

організацій та об’єднань. 

            На сьогодні у світі діють наступні, найбільш вагомі міждержавні утворення у 

форма митного союзу: Південноафриканський митний союз (починаючи з 

1889 року), Центральноамериканський спільний ринок (1960 р.), Арабський 

спільний ринок (1964 р.), Східно-африканське співтовариство (1967 р.), 

Європейський Союз (1992 р.), Андське співтовариство (1969 р.), Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (1981 р.), Організація східно-

карибських держав (1991 р.), Економічне співтовариство держав Центральної 

Африки СЕЕАС (1994 р.) тощо.  

          Другий розділ «Міжнародна правосуб’єктність митних союзів», що 

складається з трьох підрозділів, в яких аналізується договірне регулювання 

діяльності митних союзів, їх інституційне регулювання, а також механізми 

вирішення спорів в рамках митних союзів.  
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          У підрозділі 2.1 «Договірне регулювання діяльності митних союзів» 

розглядається міжнародне співробітництво як організаційний процес, що є 

закономірною безперервною зміною послідовних моментів розвитку міждержавних 

зв’язків з питань митного регулювання. Одним з основних прикладів договірного 

регулювання в митній сфері можна назвати Європейський Союз, митна сторона 

якого базується на Митному Кодексі, який використовується тільки у сфері 

відносин ЄС з третіми країнами. Було визначено що серед джерел митного 

законодавства ЄС розрізняють акти первинного та вторинного права. Джерелами 

первинного права є статутні договори, серед яких можна виділити Договір про 

заснування Європейського економічного співтовариства від 1957 р, а також 

Маастрихтський договір 1992 р. в яких сформульовані поняття і принципи митного 

союзу європейських країн. Акти вторинного права у сфері митного регулювання 

мають основні правові форми у вигляді регламентів, директив, рішень.  

          З’ясовано, що серед інших інтеграційних об’єднань, в яких існує договірне 

регулювання діяльності митних союзів можна виділити Раду співробітництва 

арабських держав Перської затоки. Нормативним документом Ради є Єдина 

економічна угода. Серед нормативних актів щодо митних питань прийнятих в Раді є 

Загальний митний тариф, Загальний закон про антидемпінгові, компенсаційні та 

захисні заходи тощо. Також варто згадати про інтеграційне об’єднання МЕРКОСУР, 

що діє на підставі Угоди від 26 березня 1991 року. Договір зазначає як основну мету 

МЕРКОСУР створення загального ринку в межах території держав-учасниць з 

вільним переміщенням в його межах коштів виробництва, товарів та послуг. 

Виявлено договірне регулювання діяльності митних союзах в усіх інтеграційних 

об’єднаннях що розглядаються в роботі. 

              У підрозділі 2.2 «Інституційне регулювання діяльності митних союзів» 

проаналізовані внутрішні інституції низки митних союзів, а також проведено їх 

порівняльний аналіз та ефективність. Доведено, що митний союз – це угода двох чи 

більше держав про скасування мит, а також форма колективного протекціонізму від 

третіх держав. Інституційне управління окремо взятих митних союзів істотно 

відрізняється. Встановлено, що кожен митний союз повинен мати визначені органи, 

які здійснюють управління та нагляд за діяльність митного союзу, наприклад 

Економічне і валютне співтовариство Центральної Африки має в своїй структурі 

Раду глав держав або урядів, керівний комітет та генеральний секретаріат, що 

дозволяє забезпечувати регулювання діяльності такого митного союзу на 

міжнародно-правовому рівні. Розглядається інституційне регулювання кількох 

митних союзів, серед них: МЕРКОСУР, Східно-африканське співтовариство, 

Західноафриканський економічний та валютний союз, Південно-Африканський 

митний союз.  

            Особлива увага приділена інституційному регулюванню у Митному та 

економічному союзу центральної Африки, який обраний як приклад вдалого 

інституційного регулювання. Наразі цей митний союз не існує, проте його 

успішність підтверджує виправданість побудови на його базі найбільшої 
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регіональної організації в Африці – Економічного і валютного співтовариства 

Центральної Африки (ЕКОЦАС).  

                У підрозділі 2.3 «Механізми вирішення спорів у рамках митних союзів» 

проведений аналіз діяльності судових органів всередині митних союзів та їх 

міжнародно-правовий статус. Досліджено моделі реалізації механізмів вирішення 

спорів у межах митних союзів, зокрема такі як: інтеграційний арбітраж, квазісудові 

органи інтеграційного правосуддя, інтеграційні суди. Наприклад у межах АСЕАН 

моделі інтеграційного правосуддя комбінуються: спочатку спори розглядають 

окремі судові органи, а потім апеляційний орган. 

             Досліджено діяльність Суду Європейського Союзу, який є зразком 

постійних судових органів. Також було вивчено функціонування Суду Європейської 

Асоціації вільної торгівлі, Східноафриканського суду, Суду Економічного 

співтовариства західноафриканських держав, Трибуналу правосуддя Андського 

співтовариства та ін.  

              Встановлено, що інтеграційне правосуддя знаходиться в стані постійного 

удосконалення. Однією з тенденцій такого розвитку стала поява інтеграційних 

судових систем, що нагадують собою ієрархічні системи національних судів.  

              Розглядаються судові органи таких митних союзів та митних організацій як: 

НАФТА, ЄС, МЕРКОСУР, ЄАЕС та ін. Досліджуються судові органи тих чи інших 

митних союзів. Виділяються Суд ЄС, Суд західноафриканського та валютного 

союзів, Трибунал правосуддя Андського співтовариства, Східноафриканський суд, 

Суд ЄАЕС, апеляційні органи АСЕАН, постійний ревізійний суд МЕРКОСУР тощо.  

             Таким чином кожний митний союз має свої судові органи для вирішення 

спорів. Вони можуть бути різних видів, з різними правовими засадами та судовими 

органами, проте зрештою здійснюють схожі функції.  

             Третій розділ «Особливості розвитку інституту митних союзів в різних 

частинах світу» складається з двох підрозділів, присвячених дослідженню 

міжнародно-правового регулювання митних союзів в різних регіонах світу, а також 

участі України в митних союзах з точки зору міжнародного права.   

           У підрозділі 3.1 «Особливості митних союзів у регіонах світу» досліджено 

міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів в європейському, 

африканському, азійському та південноамериканському регіонах.  

           Здійснено аналіз праць фахівців з міжнародного митного права, а також 

проаналізовані міжнародно-правові акти, які стосується митних союзів у кожному 

взятому регіоні. Визначені концепції розвитку кожного окремого митного союзу, їх 

сучасна діяльність та перспективи. 

            В європейському регіоні проаналізовано міжнародно-правові аспекти 

діяльності Європейського Союзу в частині митного регулювання, зокрема було 

досліджено низку договорів, починаючи з Договору про заснування Європейського 

економічного співтовариства, Маастрихтського Договору, Митного Кодексу ЄС, 

закінчуючи регламентами, директивами та рішеннями Європейського Союзу. Було 
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визначено, що Митний кодекс ЄС застосовується тільки у сфері відносин з третіми 

державами.  

             На південноамериканському континенті було проаналізовано міжнародно-

правову діяльність митного союзу МЕРКОСУР, зокрема Асунсьйонський договір.  

             Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на 

африканському континенті проаналізоване в таких митних союзах, як 

Східноафриканське співтовариство, яке існує з 2005 р.; Західноафриканський 

економічний та валютний союз 2000 р.; Південно-Африканський митний союз, який 

почав діяти з 1969 р.  

             В азійському регіоні проаналізовані міжнародно-правові аспекти діяльності 

таких митних союзів: Економічне співтовариство АСЕАН, субрегіональної 

організації СААРК, Східно-азійське Співтовариство. Було з’ясовано що такі 

держави як Китай, Японія, Південна Корея та Індія часто намагаються уникати 

участі в митних союзах та проводити індивідуальну митну політику, підписуючи з 

іншими державами двосторонні договори. Менш потужні держави, такі як Індонезія, 

Філіппіни, Сінгапур та інші, об’єднуються у митні союзи заради посилення власної 

ролі в регіоні.  

              У підрозділі 3.2 «Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з 

митними союзами» здійснено аналіз міжнародно-правових угод України з митними 

союзами, а також двосторонні угоди України з іншими державами. Виявлено, що 

протягом 1991–2017 рр., Україна активно долучалася до міжнародних інтеграційних 

процесів, а отже була залучена до міжнародно-правового процесу. Особлива увага в 

дослідженні приділяється міжнародно-правовим аспектам відносин України та 

Європейського Союзу, особливо в частині Угоди про асоціацію «Україна – ЄС». 

Саме ця угода містить велику кількість митних аспектів  правовідносин України та 

ЄС. Важливо, що міжнародно-правові відносини третіх держав з Європейським 

Союзом регламентуються Митним Кодексом Європейського Союзу, який вже був 

розглянутий в роботі.  

           В дисертаційному дослідженні міститься аналіз угод, які були підписані 

Україною з іншими державами, які торкаються митних аспектів, а також конвенції 

до яких Україна приєдналась. Зокрема, варто зазначити такі: Міжнародна конвенція 

про спрощення і гармонізацію митних процедур, Конвенцію про тимчасове 

ввезення, Міжнародну Гармонізовану систему опису та кодування товарів тощо.  

          Також досліджено міжнародні-правові аспекти відносин України та 

Європейської асоціації вільної торгівлі й з іншими митними організаціями в 

європейському регіоні.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках до дисертації сформульовано найсуттєвіші результати та 

положення наукового дослідження, що відповідають поставленій меті дослідження 

та його завданням. Зокрема, вони полягають в такому:        

1. Встановлено, що сьогодні у науці міжнародного права існують поняття, що 

характеризують міжнародну митну інтеграцію й інтеграційні процеси. Проведений 

аналіз дозволив сформувати розуміння термінів «інтеграційний процес», «митний 

союз», «митна інтеграція». Висновки роботи свідчать, що митний союз – більш 

глибокий тип інтеграції, у порівнянні із зоною вільної торгівлі, що передбачає 

утворення спільної митної території. Визначено, що міжнародні інтеграційні 

процеси не рівномірно охоплюють всі держави світу, а відокремлено об’єднують 

певні регіони, зважаючи на їх розвиток та міжнародно-правові процеси до яких вони 

були залучені. Системне розуміння цих процесів в правовій науці практично 

відсутнє, а наявні напрацювання важко застосовувати до окремих, специфічних 

сфер діяльності, в т. ч. митної справи. Це проявляється у недостатній увазі митній 

складовій міжнародної інтеграції, а саме – теоретичним та практичним аспектам 

міжнародно-правового регулювання зон вільної торгівлі та митних союзів. 

2. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва охоплюючи досить 

вузьке коло правовідносин, здійснюють істотний вплив на розвиток міждержавної 

інтеграції практично на всіх її етапах. Визначено, що митні союзи виступають 

первинною самодостатньою організаційною формою, що дозволяє здійснювати 

подальшу міжнародну інтеграцію держав. Разом з тим, наразі реалізація 

міжнародних інтеграційних процесів можлива завдяки інституційним органам, які 

повинні відповідати сучасним тенденціям міжнародного права. 

3. Встановлено, що інститут митних союзів в міжнародному праві пройшов 

складний шлях еволюції від договірної практики між державними утвореннями до 

теперішньої складної регіональної системи міжнародно-правового регулювання 

діяльності митних союзів.  

            Запропоновано авторську періодизацію формування інституту митних союзів 

в міжнародному праві:  

 Перший етап охоплює Стародавні часи та Середньовіччя, коли почали 

з’являтися первинні факти договірної практики з митних питань. 

            Другий етап формування інституту митних союзів в міжнародному праві 

датується XVI–XIX ст. Його особливостями було укладення мирних договорів, в 

яких відображалися і питання митного співробітництва. 

            Третій етап розпочався з початку ХХ ст. і триває донині та є найважливішим 

в становленні та розвитку інституту митних союзів в міжнародному праві. 

4.  На основі аналізу міжнародних митних угод, встановлено, що 

інституційний механізм митного співробітництва держав став результатом еволюції 

інституту митних союзів. Його слід розглядати як сукупність організацій та органів, 

що створені відповідно до норм міжнародного права, та наділені специфічними 
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функціями необхідними для регулювання міжнародних відносин у митній сфері. 

Невід’ємним його елементом була розробка та укладення відповідних міжнародних 

договорів, які склали систему міжнародно-правових норм та принципів, на яких 

базуються митні союзи та договірна практика між державами в рамках цих митних 

союзів або двосторонніх договорів. Встановлено, що регіональна митна інтеграція 

та створення міжнародно-правових механізмів діяльності митних союзів в різних 

регіонах світу є однією з головних тенденцій в сучасному міжнародному праві.               

В роботі було виділено два основні види митних союзів: повні й часткові. Основна 

відмінність між ними полягає в обсязі повноважень, який передається із 

національного на наднаціональний рівень, хоча на практиці така відмінність є 

малопомітною. Слід констатувати, що значення митних союзів у процесах 

міжнародного митного співробітництва є надзвичайно високим, вони сприяють 

розвитку міжнародно-правового регулювання в цій сфері, створюючи відповідні 

стандарти. 

5. На основі аналізу міжнародно-правових договорів та угод про утворення 

митних союзів, складено класифікацію цих міжнародних утворень в різних частинах 

світу. Зокрема, запропонований аналіз міжнародно-правового регулювання 

діяльності митних союзів в європейському, азійському, південноамериканському та 

африканському регіонах. Встановлені найбільш ефективні митні союзи з точки зору 

міжнародного права в кожному досліджуваному регіоні.  

6. З’ясовано, що функціонування та розвиток міжнародно-правового 

регулювання митних союзів країн, що розвиваються не можна вважати повністю 

завершеним. Встановлено, що застосування загального тарифного регулювання 

знижує застосування нетарифних заходів регулювання торгівлі, а в тих випадках 

коли не засновані наднаціональні органи управління, керівництво об’єднаннями 

здійснюється на міжурядовому рівні. Беручи участь в міжнародному процесі 

лібералізації зовнішньої торгівлі та транскордонного руху інвестицій ці країни як і 

раніше надають важливе значення використанню заходів для захисту внутрішнього 

ринку. Проте, досліджено, що в таких митних союзах є особливості, які становлять 

практичний інтерес для міжнародного права, а саме міжнародно-правові норми, 

принципи та інституційне регулювання в цих митних союзах можуть бути 

використані іншими митними організаціями та союзами, а також є цікавим для 

науковців та вчених-міжнародників 

7. Аналіз діючих угод України з іншими державами щодо митного 

співробітництва, а також угод,  які стосуються участі України в митних союзах 

засвідчив те, що Україна протягом 1991-2017 рр. брала активну участь в 

міжнародно-правових інтеграційних процесах. Встановлено, що наразі найбільшим 

митним партнером України є Європейський Союз. В роботі виділені основні 

міжнародно-правові аспектам відносин України та Європейського Союзу, особливо 

в частині Угоди про асоціацію «Україна – ЄС». Саме ця угода містить велику 

кількість митних аспектів у правовідносинах України з ЄС. Відзначена й низка 
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двосторонніх угод між Україною та іншими державами, а також між Україною та 

митними союзами з різних частин світу.  

8. Продемонстровано діяльність судових органів всередині митних союзів та 

їх міжнародно-правовий статус. Досліджено що моделі реалізації механізмів 

вирішення спорів є досить ефективними всередині кожного митного союзу, адже 

дають можливість державам вирішувати проблемні аспекти в правових рамках, не 

виходячи за межі міжнародного права. Зокрема, встановлено, що існують такі 

моделі судових органів в митних союзах, як  інтеграційний арбітраж, квазісудові 

органи інтеграційного правосуддя, інтеграційні суди.  

             Окремо виділений Суд Європейського Союзу, який є зразком постійних 

судових органів. Також отримали правову оцінку такі судові органи в рамках 

митних союзів як: Суд Європейської Асоціації вільної торгівлі, Східноафриканський 

суд, Суд Економічного співтовариства західноафриканських держав, Трибунал 

правосуддя Андського співтовариства та інші.  

           9. На основі аналізу договорів було розглянуте договірне регулювання 

діяльності митних союзів.  Одним з основних прикладів договірного регулювання в 

митній сфері був виділений Європейський Союз, міжнародно-правове регулювання 

митних аспектів якого базується на Митному Кодексі, який використовується тільки 

у сфері відносин ЄС з третіми країнами. Було визначено що серед джерел митного 

законодавства ЄС розрізняють акти первинного та вторинного права. Доведено, що 

Митний Кодекс ЄС є одним з найвдаліших напрацювань в рамках митних союзів, 

адже є вичерпним документом в регулювання міжнародних митних правовідносин. 

Окремо були проаналізовані й інші договори Європейського Союзу, а саме 

Договорів про заснування Європейської економічної спільноти, Маастрихтський 

договір та Лісабонська угода.  

          З’ясовано роль інших митних союзів у формуванні договірного регулювання 

митних питань в міжнародному праві. Таким чином встановлено, що міжнародно-

правове регулювання діяльності митних союзів базується на договірному та 

інституційному регулюванні, а також внутрішніх судових органах таких митних 

союзів.   
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АНОТАЦІЯ 

Смолій А.В.  Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів 

на сучасному етапі.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. 

Робота є науковим дослідженням митних союзів на сучасному етапі. У 

дисертації розвинуто ідеї розвитку та діяльності митних союзів в різних частинах 

світу з точки зору системного, географічного та порівняльного підходів.  

Досліджено засади діяльності митних союзів та їх міжнародно-правового 

регулювання, з’ясовані основні підходи органів цих митних союзів до вирішення 

поставлених перед ними завдань, визначені етапи становлення та розвитку 

діяльності цих митних союзів, встановлені зв’язки України з митними союзами 

різних частин світу, а також наданий аналіз можливих контактів та участі України з 

митними союзами.  

 Розкрито роль держав різних частин світу у створенні та їх участі в митних 

союзах, а також показана роль міжнародних організацій в регулюванні діяльності 

митних союзів.  

 На основі використання напрацьованих теоретичних положень й аналізу 

нормативно-правових актів окреслено регіональні та міжнародні особливості 

митних союзів та митних організацій як основи дієвої системи митного права в 

системі міжнародного права.  

Ключові слова: міжнародне право, митні союзи, митні організації, міжнародні 

організації, міжнародно-правове регулювання, Європейський Союз, двосторонні 

договори.  

 

АННОТАЦИЯ  

Смолий А.В. Международно-правовое регулирование деятельности 

таможенных союзов на современном этапе. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 - международное право. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 2017. 

Работа является научным исследованием таможенных союзов на современном 

этапе. В диссертации развиты идеи развития и деятельности таможенных союзов в 

различных частях мира с точки зрения системного, географического и 

сравнительного подходов. 
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Исследованы основы деятельности таможенных союзов и их международно-

правовое регулирование, выяснены основные подходы органов этих таможенных 

союзов к решению поставленных перед ними задач, определены этапы становления 

и развития деятельности этих таможенных союзов, установлены связи Украины с 

таможенными союзами разных частей мира, а также предоставлен анализ 

возможных контактов и участия Украины в таможенных союзах. 

 Раскрыта роль государств разных частей мира в создании и их участия в 

таможенных союзах, а также показана роль международных организаций в 

регулировании деятельности таможенных союзов. 

 На основе использования выработанных теоретических положений и анализа 

нормативно-правовых актов обозначены региональные и международные 

особенности таможенных союзов и таможенных организаций как основы 

эффективной системы таможенного права в системе международного права. 

Ключевые слова: международное право, таможенные союзы, таможенные 

организации, международные организации, международно-правовое регулирование, 

Европейский Союз, двусторонние договоры. 

 

SUMMARY 

Smolii A.V. International legal regulation of the activities of customs unions at 

the present stage. 

The thesis is for receiving a scientific degree of the candidate of Law sciences 

(specialty 12.00.11 - international law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

2017. 

The research analyzes the current trends in the development of international legal 

regulation of the activities of customs unions and the prospects for such regulation, and 

provides possible options for the development of practical changes on the geopolitical map 

of the world. Over the past decades, regional economic integration has grown rapidly, in 

particular in the form of customs unions established in Europe and the Middle East, in 

Latin American and African continents. At the same time, negotiations are under way on 

the conclusion of dozens of new regional agreements, which provide for mutual 

preferential access to the markets of the participating countries, as well as resolving a wide 

range of issues that go far beyond purely trade issues and include cooperation in the field 

of investment, transport, standardization, etc.. 

The proliferation of regional economic agreements affecting the interests of many 

states that were outside this or that association raised the need to develop international 

rules for their creation and operation in order to minimize the losses of outsider countries. 

These rules are binding on all WTO members. 

The logic of the development of trade and economic cooperation in Eastern Europe, 

the long-term geo-economic and trade-political interests of Ukraine dictate the need to 

create a capable regional integration association with Ukrainian participation. The earlier 

efforts in this direction were inconsistent and did not give the desired effects. Therefore, 

there is a growing need for a thorough study of existing foreign experience. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


19 
 

It is necessary to find out the factors contributing to or, conversely, hindering 

regional economic integration, in particular through customs unions, studying international 

rules for the conclusion of relevant agreements, and generalizing the strategy and tactics of 

carrying out integration measures by foreign countries in order to distinguish useful 

experience for Ukraine and develop it on its basis of practical recommendations. 

The work is a scientific study of customs unions at the present stage. The 

dissertation has developed ideas of development and activity of customs unions in 

different parts of the world in terms of system and axiological approaches. 

The principles of customs unions' activities and their international legal regulation 

are explored, the main approaches of the bodies of these customs unions to the solution of 

the tasks set before them are determined, the stages of formation and development of the 

activity of these customs unions are determined, the ties of Ukraine with the customs 

unions of different parts of the world, as well as an analysis of possible contacts and 

participation of Ukraine with customs unions. 

 The role of the states of different parts of the world in the creation and their 

participation in customs unions is revealed, and the role of international organizations in 

regulating the activities of customs unions is shown. 

 On the basis of the analysis and synthesis of theoretical positions and the synthesis 

of theoretical and legal acts, regional and international peculiarities of customs unions and 

customs organizations are outlined as the basis of an effective system of customs law in 

international law. The characteristics of Ukraine's actions in the customs organization and 

customs unions in which it participates are given. 

Key words: international law, customs unions, customs organizations, international 

organizations, international legal regulation, European Union, bilateral treaties.  
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