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АНОТАЦІЯ 

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

на сучасному етапі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України, Київ, 2017. 

Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю вивчення 

процесу становлення, розвитку та функціонування митних союзів на сучасному 

етапі з точки зору міжнародного права. 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 
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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.  

          Метою і завданням 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; 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. 
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       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.  

Методологічну основу дослідження складає комплексне використання 

філософських, загальнонаукових методів пізнання, а так само 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 дослідження дисертації полягає в тому, що робота є 

спеціальним комплексним дослідженням перспективності міжнародно-

правового регулювання регіональної економічної інтеграції, зокрема в формі 

митних союзів, для ефективного вирішення завдань підвищення продуктивності 

та конкурентоспроможності національних держав, зміцнення позицій на 

світовому ринку. У роботі вперше зібрана інформація про митні союзи різних 

держав світу, як комплексний аналіз сьогоднішнього стану розвитку цих 
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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 їх співпраці.  

Уперше в роботі: обґрунтовано появу митних союзів, їх значення для 

світового співтовариства; з’ясовані міжнародно-правові аспекти діяльності 

митних союзів в різних частинах світу; викладена інформація про митні союзи 

в різних частинах світу, виділений їх міжнародно-правовий статус, висвітлене 

становлення та розвиток цих митних союзів;  

З’ясовані: поняття та значення митних союзів, їх становище на сучасному 

етапі; наявні концепції розвитку митних союзів та їх міжнародно-правового 

статусу. Набули подальшого розвитку: ідеї про посилення ролі митних союзів 

як потужних суб’єктів міжнародного права, міжнародної економіки та 

геополітики; важливість участі України в митних союзах не лише з сусідніми 

державами, а і з митними союзами держав різних частин світу. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

конкретизовано пріоритетні напрямки, принципи діяльності митних союзів в 

межах міжнародного права; на основі аналізу теоретичних засад дослідження 

сформульовано пропозиції та рекомендації щодо встановлення зв’язків з 

митними союзами різних частин світу, зокрема через призму міжнародного 

права.  

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.  

У першому розділі «Поняття та розвиток інституту митних союзів у 

міжнародному праві» характеризується поняття митних союзів, історія 

становлення поняття, йде мова про початки зародження інституту митних 
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союзів у міжнародному праві, а також здійснено аналіз становлення митних 

союзів в їх сучасному вигляді, зокрема розглядаються етапи на яких митні 

союзи почали відігравати одну з важливих ролей в світовому співтоваристві та 

в міжнародному праві. 

У другому розділі «Міжнародна правосуб’єктність митних союзів» 

аналізується договірне регулювання діяльності митних союзів, їх інституційне 

регулювання, а також механізми вирішення спорів в рамках митних союзів, 

зокрема розглядається міжнародне співробітництво як організаційний процес, 

що є закономірною безперервною зміною послідовних моментів розвитку 

міждержавних зв’язків з питань митного регулювання. Доводиться, що митний 

союз – це угода двох чи більше держав про скасування мит, а також форма 

колективного протекціонізму від третіх держав. Різниться інституційне 

управління окремо взятих митних союзів. Також виділяються моделі реалізації 

механізмів вирішення спорів у межах митних союзів. 

У третьому розділі «Особливості розвитку інституту митних союзів в 

різних частинах світу» розглядаються митні союзи різних частина світу та 

участь України в митних союзах. Зокрема, йде мова про міжнародно-правове 

регулювання діяльності митних союзів на вропейському, фриканському, 

зійському та південномериканському континентах. Здійснено аналіз праць 

фахівців з міжнародного митного права, а також проаналізовані міжнародно-

правові акти, які стосується митних союзів на кожному взятому континенті. 

Визначені концепції розвитку кожного митного союзу, їх сучасна діяльність та 

перспективи. Також здійснено аналіз законодавства України в сфері 

співробітництва з іншими суб’єктами міжнародного права, зокрема з митними 

союзами та інтеграційними утвореннями. 

Загалом у роботі здійснено теоретичне узагальнення й розв’язання 

наукового завдання, що виявляється у розкритті розвитку та функціонування 

митних союзів. Митне співробітництво, охоплюючи досить вузьке коло 

правовідносин робить істотний вплив на розвиток міждержавної економічної 

інтеграції практично на всіх її етапах. Тут особливу увагу варто приділити 
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аналізу таких форм співпраці, як зона вільної торгівлі й (більшою мірою) 

митний союз. Саме митний союз виступає первинною самодостатньою 

організаційною формою, що дозволяє здійснювати будь-які додаткові 

перетворення в економіці. Разом з тим, в сучасних умовах цього можна досягти 

виключно за наявності відповідного апарату правового регулювання, що 

включає в себе спеціальну термінологію, єдиний концептуальний підхід з боку 

держав, чітку продуману систему організації діяльності відповідних 

адміністративних органів.  

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

міжнародні організації, міжнародно-правове регулювання, Європейський Союз, 

двосторонні договори. 
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                                                     SUMMERY 

Smolii Andrii. International legal regulation of the activities of customs unions 

on current stage. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law in specialty 12.00.11 – "International 

Law". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The urgency of the research topic is due to the importance of studying the 

process of formation, development and functioning of customs unions at the present 

stage in terms of international law. Over the past decades, regional integration has 

progressed rapidly, including in the form of customs unions created within the 

European, Asian, South American, African and other regions. At the same time, 

negotiations are underway on regional agreements, which include 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. 

Accordingly, it is important to study the integration processes from the customs 

issues within the European, Asian, South American and African regions, as well as 

the work of the institutional and judicial bodies of customs unions, their classification 

and systematization. 

The urgency of the topic under study is also dictated by the fact that it is the 

international legal norms that are the most important basis for the activities of 

customs unions. Currently, many countries are taking measures to expand the 

activities of customs unions, adding new subjects to them. The role of each individual 

customs union in international legal integration processes can not be considered 

unambiguous, it depends on the subject of activity and scope, the degree of stability 

of the objective preconditions for their activities, as well as the integration of the 

member states of the customs union into the international system of global or regional 

institutional interrelations and other factors. 
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The research is relevant from the point of view of the analysis of the operation 

of international agreements on customs regulation in various countries of the world, 

including Ukraine. The analysis of the institute of customs unions in international 

law, a detailed analysis of some of its aspects and the determination of Ukraine's 

place in customs integration processes at the international and regional levels has 

now become of particular relevance to Ukraine in view of the European vector of 

economic development in our country. 

The insufficient level of development of the problems of international legal 

regulation of customs unions in different parts of the world in the domestic science of 

international law, as well as the constant movement of states to regional and 

international integration processes, further determined the choice of research topic. 

          The purpose and tasks of the study is a comprehensive analysis of the 

activities of customs unions and their international legal regulation by studying the 

legal documents of universal and regional organizations, customs unions, scientific 

views and theoretical concepts of specialists of international law. The realization of 

this goal involves solving the following main tasks: to define the concept of customs 

unions in modern international law; consider the formation of the institute of customs 

unions in international law; determine the stages of development of the institute of 

customs unions in international law; generalize the international legal regulation of 

customs unions in different regions of the world; to study current trends in the 

development of international legal aspects of the activities of customs unions; to 

consider the international legal aspects of Ukraine's participation in certain customs 

unions and to determine the priorities of Ukraine in this regard; to determine the 

prospects of development and international legal regulation of the activities of 

customs unions. 

       The object of the study is the relationship between the subjects of 

international law regarding the international legal regulation of customs unions in 

different parts of the world. 

       The subject of the study is the rules of international law contained in 

international agreements on the activities of customs unions, acts of customs unions 
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and scientific opinions in the international legal doctrine concerning customs 

relations and customs integration in the states. 

The methodological basis of the study is the complex use of philosophical, 

general scientific methods of cognition, as well as special methods of legal science. 

In the process of research, the dialectical method of cognition was widely used, 

which, in particular, allowed to consider legal issues in their relationship with 

economic, political and other factors. With the help of a concrete historical method, 

the genesis of the development of customs unions in international law was explored. 

Among the general scientific methods of cognition, it was important to use formal 

logic methods and techniques for processing information: analysis, synthesis, 

analogy, induction, deduction, extrapolation, modeling and abstraction. Their use 

during the theoretical analysis of the provisions of science and practice made it 

possible to establish the basic requirements for customs unions and to analyze the 

international legal personality of customs unions. At the same time, the use of the 

formal legal method made it possible to focus on the current trends in the 

development of customs unions. Using the system method, the prospects for the 

development of customs unions and their international legal regulation were 

determined. 

The scientific novelty of the dissertation research is that the work is a special 

comprehensive study of the prospect of international legal regulation of regional 

economic integration, in particular in the form of customs unions, for the effective 

solution of the tasks of increasing the productivity and competitiveness of national 

states, strengthening of the positions on the world market. In the work for the first 

time collected information about customs unions of different countries of the world, 

as a comprehensive analysis of the current state of development of these customs 

unions, as well as the prospects for their development. Important is the international 

legal analysis of Ukraine's participation in customs unions of different parts of the 

world, its cooperation with these entities and the prospects for their cooperation. 

For the first time in the work: justified the emergence of customs unions, their 

significance for the world community; the international legal aspects of the activities 
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of customs unions in different parts of the world are clarified; The information on 

customs unions in different parts of the world is presented, their international legal 

status is highlighted, the formation and development of these customs unions is 

highlighted; 

The following are found: the concept and meaning of customs unions, their 

position at the present stage; available concepts for the development of customs 

unions and their international legal status. Further development: ideas on 

strengthening the role of customs unions as powerful actors of international law, 

international economics and geopolitics; the importance of Ukraine's participation in 

customs unions not only with neighboring states, but also with customs unions of 

states of different parts of the world. 

The theoretical significance of the research results is that the priority 

directions, principles of the activities of customs unions in the framework of 

international law are specified; On the basis of the analysis of theoretical foundations 

of the research, proposals and recommendations for establishing relations with 

customs unions of different parts of the world are formulated, in particular through 

the prism of international law. 

The introduction substantiates the relevance of the research topic, shows the 

degree of its development in the theory and the connection of work with scientific 

programs, plans and themes. The purpose and tasks of the research, its object and 

subject, as well as the scientific novelty of the obtained results and their practical 

significance are determined. The methodological and theoretical principles on which 

the dissertation work is based are described, and the forms of approbation of its main 

provisions are indicated, information on publications, structure and volume is given. 

In the first chapter "The concept and development of the institute of customs 

unions in international law" is characterized by the concept of customs unions, the 

history of the formation of the concept, we are talking about the beginnings of the 

birth of the institute of customs unions in international law, as well as an analysis of 

the formation of customs unions in their present form, in particular, the stages in 
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which customs unions began to play one of the important roles in the world 

community and in international law. 

In the second section "International legal personality of customs unions" the 

analysis of the contractual regulation of customs unions activities, their institutional 

regulation, as well as mechanisms for resolving disputes within customs unions, in 

particular, considers international cooperation as an organizational process, which is 

a logical continual change of successive moments of development of interstate 

relations on customs regulation. It has been argued that a customs union is an 

agreement between two or more states on the abolition of customs duties, as well as 

the form of collective protectionism from third countries. The institutional 

management of individual customs unions varies. Also, models of implementation of 

mechanisms for resolving disputes within customs unions are distinguished. 

In the third chapter "Features of the development of the institute of customs 

unions in different parts of the world" are considered customs unions of different 

parts of the world and Ukraine's participation in customs unions. In particular, we are 

talking about the international legal regulation of the activities of customs unions in 

the European, Asian, African and South American continents. The analysis of the 

work of specialists in international customs law, as well as analyzed international 

legal acts concerning customs unions on each of the taken continent has been 

analyzed. The concepts of development of each customs union, their current activities 

and perspectives are defined. Also, an analysis of Ukrainian legislation in the field of 

cooperation with other subjects of international law, in particular with customs 

unions and integrational entities, has been carried out. 

In general, the theoretical generalization and solving of the scientific problem, 

which is revealed in the disclosure of the development and functioning of customs 

unions, is carried out. Customs cooperation, covering a fairly narrow circle of legal 

relations, has a significant impact on the development of interstate economic 

integration at virtually all its stages. Here, special attention should be paid to the 

analysis of such forms of cooperation as a free trade area and, to a greater extent, a 

customs union. It is the customs union that serves as the primary self-sufficient 
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organizational form, allowing for any additional transformation in the economy. At 

the same time, in modern conditions, this can be achieved only if there is a 

corresponding legal regulation apparatus, which includes special terminology, a 

unified conceptual approach from the state, a well thought out system of organization 

of the activities of the relevant administrative bodies. 

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

international organizations, international legal regulation, European Union, bilateral 

agreements. 
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ВСТУП 

 

            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 

розвиток  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. 
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          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 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. 
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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.  

Аналіз ступеня дослідженості проблеми. 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.-
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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, 

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.  

Попри наявність чималої кількості наукових праць про митні союзи та 

міжнародно-правовий аспект їхньої діяльності, багато теоретичних питань не є 

достатньо розробленими у вітчизняній науці міжнародного права й 

представлені переважно фрагментарними дослідженнями. Відсутність 

комплексних досліджень про митні союзи в різних частинах світу, їх 

міжнародно-правового регулювання, а також зв’язок цих митних союзів з 

Україною, зумовила потребу у розв’язанні актуальних питань в цій сфері. 

Проведене дослідження спрямоване на вирішення означених теоретичних та 

практичних проблем й охоплює поняттєві, процедурні та змістові аспекти 

діяльності митних союзів. 

          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 
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складовою Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

             Мета і завдання 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; 

 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-правове 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. 
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Методологічним підґрунтям роботи було комплексне використання 

філософських, загальнонаукових методів пізнання, а так само 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-правове регулювання. 

Нормативно-правову основу дослідження склали низка міжнародно-

правових актів Європейського Союзу, митних союзів країн Азії, Африки, 

Південної Америки, а також національне законодавство України, міжнародні 

конвенції універсального характеру (Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

(ГАТТ-47), регіонального характеру (Конвенція щодо заснування Організації 

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

Договір про заснування ЄС 1992 р.), нормативно-правові акти національних 

законодавств (нормативно-правові акти України).  

Наукова новизна одержаних результатів 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 
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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; 

- 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; 



25 
 

 

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. 

          Теоретичне та 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.  

Результати дослідження можуть бути використані у:  

- науково-дослідній сфері – зокрема для подальшого теоретичного 

вивчення проблем міжнародно-правового регулювання діяльності митних 

союзів; 

- правотворчій сфері – з метою вдосконалення міжнародно-правових актів 

різних митних союзів, зокрема і тих, в яких бере участь Україна; 

- навчальному процесі – зокрема під час викладання та вивчення дисциплін 

– «Міжнародне право», «Міжнародне митне право», «Міжнародне 

економічне право», а також спецкурсів що викладаються для студентів-

міжнародників.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно. Усі результати цієї роботи, сформульовані в ній 

висновки, положення й рекомендації обґрунтовано автором дослідження 

особисто. 
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Апробація результатів дослідження. Положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорено на засідання 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» (9-11 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 в 

наукових фахових виданнях з юридичних наук, 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 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНИХ СОЮЗІВ У 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Поняття митних союзів в сучасному МП 

 

Митний союз як форма міждержавного співробітництва має багатовікову 

історію. Протягом цього часу змінювався зміст поняття, його місце в системі 

суспільних відносин, ступінь впливу на довколишній світ. 

Загальновідомо, що виникнення митних союзів було пов’язане з 

наявністю трьох складників: держави як форми суспільного устрою, системи 

сплати податків населенням і митного тарифу як зводу ставок митних зборів. Ці 

складники формувалися поступово, і тільки після зведення ставок мита в 

упорядковану схему виникла необхідність враховувати цей фактор у 

міждержавних відносинах. 

Через нерозвиненість систематизованого оподаткування в стародавньому 

світі існували митні союзи, які не грали істотної ролі. Їх можна розглядати 

лише як дзеркало політичних і економічних зв’язків, але не як самостійний 

чинник міждержавних стосунків. Так, наприклад, спроба Карфагена створити 

антиримську коаліцію під час II Пунічної війни зачіпала й митні питання; 

створюваний союз мав яскраво виражений військово-політичний характер, а 

митні питання слугували лише підтвердженням доброї волі учасників до 

співпраці [25]. 

У середні віки значення митних союзів зростає через те, що при 

феодалізмі оподаткування стає найважливішою статтею державних прибутків. 

Значення цього фактора ще більше посилюється з огляду на роздробленість 

територій і суверенного права місцевих феодалів карбувати монету і стягувати 

податки на своїй землі [26]. 

За цих умов митний союз стає необхідним для економічного розвитку і 

виступає однією з основ утворення великих європейських держав. Процес 

проходив досить повільно через нерозвиненість товарного обміну; лише з 
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переходом на мануфактурне виробництво, з розвитком і впровадженням в 

промисловість машинобудування, виникла потреба у встановленні таких 

митних тарифів, які дозволяли захищати вітчизняного виробника і при цьому не 

мали відверто несправедливого характеру щодо сусідів. 

Яскравим прикладом такого союзу в XIX столітті можна вважати 

північнонімецький митний союз (Zollverein) і угоди, що передували йому. 

Подібні угоди укладалися на той час у великій кількості, що нерідко 

призводило до конфліктів і «митних війн», коли економіка держави зазнавали 

великих збитків через зміни митних тарифів сусідів, що, у свою чергу, вело до 

застосування заходів у відповідь. 

Так, наприклад, Отто фон Бісмарк, який, свого часу, був прусським 

представником в Zollverein’e, зазначав: «... до необхідних передумов митного 

союзу належить відомий ступінь однорідності споживання; навіть у межах 

Німецького митного союзу ледве вдається подолати розходження інтересів між 

північчю і півднем, сходом і заходом, і то лише при бажанні, що є наслідком 

почуття національної спільності» [58]. 

Розвиток капіталістичних відносин і пов’язане з цим розширення 

торгових зв’язків вивели митні союзи на новий рівень регулювання відносин, 

що проіснували від початку XX століття до кінця Другої світової війни. У цей 

час митні союзи вже стають істотним фактором економічного і політичного 

існування і розвитку. Як приклад тут можна навести спробу Австрії й 

Німеччини утворити митний союз, який в умовах міжнародної економічної 

кризи мав істотно зміцнити становище обох учасників. 

Наслідки Другої світової війни призвели до необхідності вироблення 

загальновизнаних правил у сфері міжнародної торгівлі; ці правила не могли 

залишити поза увагою сферу митного регулювання. Уже в проекті Гаванської 

хартії (1948 р.) дається вельми докладне і обґрунтоване визначення митного 

союзу, яке задовольняє критерії економічної науки, міжнародного права й 

політичних принципів того часу. Через низку причин як політичного, так і 

економічного характеру, Гаванська хартія залишилася тільки проектом [55]. 
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Укладена замість неї тимчасова Угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) 

(1947 р.) передбачала більш розмите поняття митного союзу. Окрім цього, 

виникли додаткові перешкоди, пов’язані з наданням режиму найбільшого 

сприяння в рамках членства в ГАТТ. З цього моменту можна вести відлік 

існування митних союзів у сучасному розумінні цього слова. 

Перші спроби дати визначення митного союзу відносяться до другої 

половини XIX століття. Державний секретар США Дж. Г. Блейн (Blain) в листі 

президенту США Б. Гаррісону в 1890 році визначив розуміння митного союзу 

за підсумками міжамериканської конференції держав, як «асоціацію або угоду 

між кількома американськими націями для вільного обміну між собою (free 

intercharge) національною продукцією, одноманітну (uni-form) систему 

тарифного регулювання і справедливий розподіл зібраних платежів між 

учасниками». 

Це визначення не відповідає на дуже важливе питання про завершеність 

процесу побудови митного союзу, тобто моменту, з якого спеціальний режим 

для членів союзу застосовується в повному обсязі. Для цього більшість вчених 

використовує термін «perfect customs union», тобто митний союз без вад, 

діючий на повну силу. Пояснення Блейна передбачає наявність саме такого 

союзу. Момент завершеності має істотне практичне значення з огляду на 

можливу суперечність принципів митного союзу з раніше укладеними 

торговельними угодами з іншими країнами [60]. 

Так, наприклад, у 1867 р. німецький Zollverein прийняв нову конституцію 

у зв’язку зі збільшенням складу учасників союзу. Це дало французькому 

імператору Наполеону III формальний привід вимагати надання Франції 

рівного з учасниками Zollverein’a доступу на прусський ринок; при цьому 

імператор спирався на франко-прусський договір 1865 р., укладений після 

створення Zollverein’a, і яким було надано Франції режим найбільшого 

сприяння, але не передбачив застереження про подальші нововведення. Ця 

формальна вимога була категорично відкинута. 
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Та ж проблема знову випливає з приводу укладення договору про митний 

союз (customs union treaty) між Австрією і Моденою в 1857 р. Проте у цьому 

випадку ситуація ускладнювалася іншими обставинами. У 1852 р. Австрія 

уклала договір про митний союз із Моденою, що не викликав заперечень третіх 

країн. У 1857 р. Австрія запропонувала Модені переглянути угоду з метою 

подальшої уніфікації митного тарифу в порівнянні з договором 1852 р. Однак 

торговий договір між Австрією і Сардинією від 1851 р. передбачав надання 

його сторонам режиму найбільшого сприяння; договір звертав особливу увагу 

на те, що його положення не поширюються на режим, який надається третім 

країнам у рамках завершеного митного союзу (complété customs union) [63]. 

Міністр закордонних справ Сардинії Кавур (Cavoir) висловив протест 

проти договору 1857 року на тій підставі, що тарифні поступки не дозволяли 

говорити про «завершеність» Австро-Моденського митного союзу і, відповідно, 

на нього не поширювалося застереження про митний союз (customs union 

clause). Тим самим робився висновок про суперечність договору австрійським 

зобов’язанням перед Сардинією [73]. 

Як бачимо, ключовим моментом тут є питання про завершеність процесу 

побудови митного союзу. На думку К. Кавура, зважаючи на неповну тарифну 

уніфікацію, цей договір фактично був торговим (commercial treaty), незалежно 

від цілей проголошеного сторонами союзу. У своєму запереченні він 

сформулював чотири умови, коли уніфікація митних тарифів учасників 

призводить до утворення митного союзу: 

 однаковість (uniformity) експортного та транзитного тарифу; 

 вільний обмін продукцією між державами-учасницями; 

 одноманітність зовнішнього імпортного тарифу держав-учасниць 

щодо третіх країн і скасування внутрішніх тарифних бар’єрів (internai 

tariff lines); 

 збір митних доходів і їх розподіл між державами-учасницями 

відповідно до заздалегідь домовлених часток. 
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Висунувши ці принципи, Кавур заявив про невідповідність їм Австро-

Моденському договору, оскільки Модена за договором зберігала за собою 

право введення додаткових («внутрішніх») мит на додаток до «зовнішніх», 

охоплених договором. Це чітко вказувало на існуючу розбіжність між митними 

тарифами Австрії і Модени і унеможливлювало загальносоюзний збір митних 

доходів та їх перерозподіл між учасниками [74]. 

Класичне визначення митного союзу, що спирається на досвід XIX і 

початку XX століть нам дає Джейкоб Вінер (Jacob Viner) в своїй 

фундаментальній праці The Customs Union Issue. Завершений митний союз, на 

його думку, ґрунтується на наступих передумовах: 

 повне скасування тарифів між територіями членів (звернемо увагу на 

використання терміна «території» замість «держави»); 

 встановлення єдиного тарифу на імпорт ззовні союзу; 

 розподіл митних доходів між членами відповідно до домовленості. 

Не можемо погодитися з визначенням митного союзу, наданого в 

дисертації В. В. Головіна: «за міжнародною класифікацією під митним союзом 

розуміється економічне об’єднання, при якому частина державного 

суверенітету в галузі митної справи передається Державами-учасницями 

митного союзу». Такий підхід не дозволяє відрізнити митний союз від інших 

форм міждержавного співробітництва; зрештою, зовсім незрозуміло, що автор 

має на увазі під «міжнародною класифікацією», на яку посилається як на 

джерело. 

Зауважимо, що загальновизнане визначення Вінера в цьому випадку не 

збігається з визначенням Головіна; територія не обов’язково буде територією 

держави, «що передає свій суверенітет». Простий приклад зворотного – 

входження в митний союз митного анклаву, що політично є частиною іншої 

держави, яка не бере участі в митному союзі. 

Варто враховувати, що Вінер, даючи своє визначення, виходив з 

економічної складової митного союзу; проте далі він приділяє досить багато 
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уваги питанням закріплення спеціальних правил економічного співробітництва 

в договорах про митний союз [74]. 

К. К. Сандровський у своїй монографії «Міжнародне митне право» дає 

наступне визначення митного союзу: «угода двох і більше суміжних держав 

про заміну їх митних територій однією загальною митною територією» [94]. 

Далі він, як і Вінер, відносить до диференційних ознак МС скасування мит та 

інших значних заходів у торгових обмінах всередині митного союзу, прийняття 

спільного митного тарифу в торгівлі з третіми країнами, проведення єдиної 

митної політики, розробку єдиного або узгодженого митного законодавства і 

створення єдиної митної адміністрації для його застосування. Цей автор 

розглядає ЄС як приклад такого союзу. Зазначимо, що як особливу рису, 

характерну виключно для митного союзу ЄС, К. К. Сандровський додає участь 

ЄС як самостійної сторони міжнародних договорів. 

Не розбираючи детально це питання, зазначимо лише, що в цьому 

випадку проблема лежить дещо в іншій площині, а саме: правосуб’єктність ЄС 

знаходиться в певному зв’язку з національною правосуб’єктністю його держав-

членів відповідно до норм установчих договорів. 

H. A. Ушаков у своїй праці «Держава в системі міжнародно-правового 

регулювання» стверджує, що наднаціональні повноваження митного союзу 

виникають у разі укладення торгових договорів із третіми країнами (наприклад, 

Бенілюкс). Отже, митний союз є обмеженим, спеціальним суб’єктом 

міжнародного права, переважно у сфері торгово-економічних (і, як наслідок, 

що випливають із них, митних) відносин. 

Така схема не працює в умовах збереження конфедеративного характеру 

відносин учасників, як це мало місце бути в СНД, – тут акти об’єднання 

приймаються і набувають чинності лише після їх схвалення всіма або 

більшістю держав-членів. Однак необхідно врахувати і той факт, що митний 

союз в рамках СНД не функціонує, мова може йти максимум про зону вільної 

торгівлі. Тому робити висновок про індивідуальний підхід при визначенні 

правосуб’єктності кожного митного союзу, мабуть, дещо передчасно. 
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Аналізуючи термін «митний союз» у вузькому розумінні, Ф. Ф. Мартенс 

ще на початку минулого століття визначав його як об’єднання незалежних 

держав, які встановлюють за взаємною згодою спільний порядок у відносинах 

торгівлі та промисловості і, особливо, у відносинах митного управління [47]. 

Дещо інакше тлумачив цей термін К. К. Сандровський, який вказував, що 

митний союз – це об’єднання політико-економічного характеру з метою 

координації зовнішньоекономічної діяльності держав, регламентації на єдиній 

або погодженій правовій основі обсягу, структури та умов експорту, імпорту 

товарів та інших предметів [93]. Узагальнюючи наведені визначення, необхідно 

зазначити, що митний союз – це, передовсім, об’єднання держав (а в окремих 

випадках – й інших утворень), тобто це – міжнародна організація. 

Митний союз – це економічне інтеграційне об’єднання, яке, за 

визначенням В. В. Заварзіної, є таким рівнем економічної інтеграції, на якому, 

як правило, виникає необхідність у створенні більш розвиненої системи 

державних органів, які б координували проведення узгодженої зовнішньої 

політики [26]. 

Такі організації наділені міжнародною правосуб’єктністю і покликані 

координувати дії держав-членів у певній сфері суспільних відносин (зокрема, у 

митному співробітництві). Міжнародні організації можуть мати 

найрізноманітніші найменування: організація, фонд, союз, банк [44]. 

На думку В. І. Лісовського, таку форму міжнародного митного 

співробітництва практично і юридично слід розділяти на: 

 повні митні союзи (зі створенням єдиної митної території); 

 часткові митні союзи (без створення єдиної митної території) [42]. 

На нашу думку, таку диференціацію досить складно провести на 

практиці. Передовсім, це пов’язано зі складністю міжнародних угод, напідставі 

яких створюються митні союзи та регулюється їхня діяльність. Часто 

трапляється, що навіть, якщо в них прямо фіксується створення єдиної митної 

території, наявність великої кількості винятків та додаткових умов не дозволяє 

їх класифікувати абсолютно чітко. 
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Водночас, безумовно, саме поняття «митний союз, обов’язково 

передбачає наявність (усіх або деяких) умов: спільна митна політика, 

узгодження митних тарифів чи введення єдиного митного тарифу, координація 

діяльності чи навіть злиття митних адміністрацій тощо. Проте варто ще раз 

наголосити, що за цим критерієм диференціювати митні союзи доволі складно. 

Досліджуючи митні союзи, В. В. Заварзіна вказувала, що вони є «кроком 

на шляху до формування економічного союзу чи фазою його створення». Так, 

створений у 1994 році митний союз Бельгії, Голландії і Люксембургу вже у 

1998 році перетворився в економічний союз – Бенілюкс, а МЕРКОСУР, 

заснований у 1986 році як зона вільної торгівлі, у 1995 році перетворюється на 

Митний Союз, який запровадив єдиний митний тариф, що охопив більше 80% 

номенклатури товарів, імпортованих з третіх країн [43]. На противагу цьому, 

Всесвітня Митна Організація не втратила свого початкового призначення і 

упродовж більше 60-и років переслідує цілі, закріплені в Конвенції про 

створення Ради Митного Співробітництва 1950 року. 

Економічна інтеграція є основою, на якій базується конструкція 

загальносвітової й регіональної безпеки та здійснюється взаємодія в різних 

галузях міжнародних відносин: культури, науки, охорони навколишнього 

середовища та ін. Глобальну інтеграцію потрібно сприймати не як суму 

національних економік, а, насамперед, як єдиний економічний простір. У 

діючих міжнародно-правових угодах закріплена наступна система регіональних 

об’єднань держав. Найпростішою формою регіональної інтеграції є об’єднання 

«часткової» інтеграції, які, зазвичай, створюються на основі міжнародних 

секторальних угод між країнами, що розвиваються, відповідно до положень 

«enabling clause» (роздільної статті) Генеральної угоди про тарифи й торгівлю. 

Такі угоди не забезпечують усунення тарифних і нетарифних бар’єрів, а 

створюють зону пільгової (преференційної) торгівлі в межах митних територій 

держав. 

Попередньою формою економічної інтеграції виступають зони вільної 

торгівлі, що створюються на основі угод про вільну торгівлю та передбачають 
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повне усунення тарифних і нетарифних угод про вільну торгівлю, не зачіпаючи 

торговельну політику держав щодо третіх країн. Питання, пов’язані з 

забезпеченням вільного переміщення товарів і послуг в межах зони вільної 

торгівлі, регулюються за допомогою механізму періодичних нарад 

представників певних органів влади країн-учасниць, що координується 

невеликим апаратом міжнародних службовців (приклад зони вільної торгівлі – 

НАФТА – Північноамериканська зона вільної торгівлі, створена США, 

Мексикою і Канадою відповідно до угоди про вільну торгівлю від 1992 року). 

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, узгоджені скасування країнами-учасницями, насамперед, 

митних кордонів і мит між собою, національних митних тарифів, створення і 

діяльність спільних наднаціональних органів, покликаних координувати 

проведення узгодженої зовнішньоторговельної політики. Домовленості про 

створення митного союзу, зазвичай, доповнюються угодою про платіжний союз 

для забезпечення конвертованості національних валют країн-учасниць. 

Створюються міждержавні органи митного союзу для проведення узгодженої 

зовнішньоторговельної політики. Митний союз, наділений функціями, що 

забезпечують вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, 

тобто всіх факторів виробництва, свідчить про створення спільного ринку. 

Діяльністю спільного ринку керують за допомогою проведення регулярних 

нарад глав держав, урядів, керівників галузевих міністерств і відомств країн-

учасниць, координацію яких забезпечує постійно діючий апарат міжнародних 

службовців. 

Економічний союз – вищий рівень регіональної інтеграції. Європейський 

союз сьогодні – єдине регіональне угрупування, яке успішно і повно втілило в 

собі риси останніх двох ступенів інтеграції – спільного ринку й економічного 

союзу. Поглиблення і зміцнення об’єднання відбувається завдяки доповненню 

домовленостей про економічний союз угодами про банківський, валютний, 



36 
 

 

податковий та ін. союзах. У майбутньому можлива поява військово-

політичного союзу, створеного на такій же економічній базі. 

 

1.2. Становлення інституту Митних союзів у МП 

 

Співробітництво держав в економічній сфері завжди було однією із 

пріоритетних сфер міжнародних відносин. Зокрема, це стосується й 

міжнародної співпраці держав у митній сфері. Оскільки митні питання 

практично неминуче виникають у міждержавних відносинах, це стало 

об’єктивною передумовою того, що співробітництво у цьому напрямі виникло 

одним із перших. 

Якщо йдеться про історичну ретроспективу розвитку міжнародного 

митного співробітництва, то варто наголосити, що думки вчених з приводу часу 

виникнення, етапів становлення та інших питань розходяться. Один з 

дослідників цього питання – П. О. Селезень, зазначає, що «практика укладення 

міжнародних договорів з митних питань зародилася ще у Стародавній Греції». 

Предметом їх правового регулювання переважно були взаємні митні привілеї, 

які встановлювалися сторонами. Він наводить приклад такої угоди між 

Афінами та Боспорським царством, яке існувало на території сучасного Криму 

та Кубанського регіону майбутньої держави - Росії. Відповідно до положень 

цього договору афінські купці отримували перевагу при закупівлі хліба та 

право безмитного вивезення товарів, а боспорські торгівці, своєю чергою, були 

звільнені від мита і мали деякі інші переваги [96]. 

В епоху Середньовіччя (V-XV ст.) факти врегулювання митних питань у 

міжнародно-правових актах мали місце і в міжнародній договірній практиці 

Київської Русі. Наприклад, у мирному договорі між Київським князівством і 

Візантією 907 року було встановлено преференції для руських купців у 

Константинополі, зокрема: «хай торгують, як ото їм треба, не платячи мита ні 

від чого» [43]. 
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Крім міжнародних договорів, у Середньовіччі важливим джерелом 

міжнародно-правового регулювання митних відносин були й односторонні акти 

держав, а точніше – правителів. У них визначалися умови митних відносин, а 

також митні привілеї для торгівлі іноземних купців у межах окремих територій. 

Класичним прикладом такого акта є так званий «Рафальштетенський 

митний статут», виданий королем Східнофранкського королівства Людовіком 

IV Дитиною в 906 році. Його метою було встановлення митного регулювання 

міжнародної торгівлі на території королівства, зокрема, й тієї, яку вели 

слов’янські купці. З-поміж іншого, у ньому було встановлено: «що стосується 

слов’ян, які приходять з Ругоз (Русі – Я. М.) або Богемів (Чехії) заради торгівлі, 

то вони можуть торгувати скрізь на дунайських берегах, а також в Ретелі й 

Ридмарху, але зобов’язані заплатити мито». І визначався розмір мита для 

окремих видів товарів [64]. 

У період Нового часу (XVI–XVIII ст.) в Європі проходили процеси 

централізації державного управління, посилення королівської влади та 

ліквідації феодальних привілеїв на окремих територіях, зокрема, й 

економічного характеру. Проте цей процес був довгим і часом тривав століття 

через роздробленість деяких європейських держав, зокрема, Німеччини та 

Італії, на території яких існували десять фактично незалежних монархій і 

вільних міст. Не завжди вдавалося швидко ліквідувати митні бар’єри і на 

теренах окремих унітарних держав, зокрема Австрії та Франції. 

Через таку роздробленість міжнародне митне співробітництво відходить 

на другий план, поступаючись місцем важливішим завданням у цій сфері, які 

поставали перед європейськими державами, зокрема, проведення внутрішніх 

реформ у митній сфері. Як відзначав Л. М. Марков, «митна централізація 

Європейських державах триватиме ще багато століть: між Англією і 

Шотландією митниці були ліквідовані у 1707 pоці, а застави між Англією та 

Ірландією – у 823 році. У Франції митна єдність настане у 1790 pоці, а Австрія 

сформує свою митну політику у 1775-1851 pоках. В Італії митні бар’єри буде 
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ліквідовано у 1859 pоці, а митне об’єднання Німеччини триватиме з 1842 по 

1888 роки» [46]. 

Крім цього, необхідно зазначити, що при врегулюванні питань митних 

правовідносин на міжнародному рівні на той час існувала потреба у вирішенні 

окремих аспектів, пов’язаних із внутрішньодержавними митними бар’єрами. У 

XVII столітті в торгові договори включаються митні питання, до того ж 

передбачається регулювання не лише загальнодержавних прикордонних мит, а 

й внутрішніх мит окремих провінцій та міст. 

У цей період митна політика використовувалася як один із інструментів 

зовнішньополітичної діяльності. Дослідник В. І. Лісовський, розглядаючи 

питання міжнародно-правового регулювання митних відносин у XVI-XVIІ ст., 

вказував, що в цей час «запекла боротьба буржуазних держав у зовнішній 

торгівлі (зокрема, в галузі митної політики, митного збору) спричиняла 

укладання угод з митних питань, і, в окремих випадках, укладання митних 

союзів. Як приклад – договір 1609 року між Нідерландами й Іспанією 

передбачав, що їхні піддані, торгуючи в цих країнах, не сплачуватимуть 

більших мит, ніж місцеві мешканці або інші іноземці, які підлягають 

найменшому обкладенню» [41]. 

Проте навіть за такої складної ситуації на міжнародній арені були 

зроблені спроби нормалізувати та уніфікувати митні процедури. Наприклад, за 

результатами Тридцятилітньої війни 1618–1648 років у Священній Римській 

Імперії сторонами протистояння була уведена велика кількість додаткових 

митних бар’єрів для боротьби з противником і для отримання ресурсів для 

ведення бойових дій. Після закінчення війни ці питання були обговорені при 

укладенні мирних договорів. 

Окрім урегулювання деяких митних питань у таких основоположних 

багатосторонніх договорах як Оснабрюкський мирний договір, у цей час 

укладаються також і спеціальні двосторонні міжнародні домовленості, 

предметом яких були митні правовідносини. Одним із перших таких договорів, 

на думку вченого Д. Б. Лєвіна, стала Месенська угода 1703 року про взаємні 
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преференції в торгівлі між Англією та Португалією, в якій були врегульовані 

питання митних тарифів. 

Митні питання порушувалися й у міжнародній договірній практиці 

козацької держави, котра у той час існувала на території України. Як зазначав 

відомий вітчизняний юрист-міжнародник К. К. Сандровський, згідно з 

договором 1649 року, укладеним між гетьманом Богданом Хмельницьким та 

турецьким султаном Мехмедом IV Мисливцем, Туреччина зобов’язалася 

надавати українським купцям право вільного судноплавства у Чорному морі й 

привілей безмитної торгівлі в турецьких володіннях. 

Після завершення наполеонівських воєн міжнародне співробітництво в 

Європі, зокрема, митній сфері, отримує новий стимул. Створюється низка 

митних угод, такі митні союзи уклали Сербія і Болгарія (проте договір щодо 

його створення так і не був ратифікований), Австрії і Ліхтенштейну, Франції і 

Монако тощо [97]. 

Активізація міжнародного митного співробітництва спостерігається 

наприкінці ХІХ ст. На думку С. М. Перепьолкіна, «історичний період з 

1891 року до 30-х років XX ст. можна відзначити як час прогресивного 

розвитку міждержавного митного співробітництва, протягом якого поступово 

формувалися засади багатостороннього співробітництва на постійно діючій  

колективній основі» [77]. 

Крім того, за наслідками проведення Віденського конгресу було створено 

так званий «Німецький союз»: державне об’єднання німецьких монархій та 

вільних міст, які, хоч і були формально незалежними державами із власними 

економічними системами, все ж таки очолювались австрійським імператором. 

Власне, у рамках цього об’єднання і постало питання про врегулювання митних 

правовідносин. Наслідком цих процесів стало створення з 1 січня 1834 року 

Німецького митного союзу (нім. Zollverein), який включив у себе більшість 

держав, що входили до митного союзу. На думку російського вченого 

С. С. Жамкоч’яна, це – перше міждержавне об’єднання, що відповідало 

вимогам, які пред’являються митному союзу [24]. 
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Цей союз став важливим кроком до розвитку міжнародно-правового 

регулювання митних відносин. Він виявився прообразом для створення таких 

союзів надалі. Крім того, якісною відмінністю від тогочасних адміністративних 

комісій було й те, що митний союз з боку інших країн розглядався як єдине 

ціле, коли він вступав у договірні відносини з іноземними державами». 

Характеризуючи вказані об’єднання, науковець зазначив, що «на рівень 

союзного відання повністю передавалися нормотворчі повноваження у сфері 

встановлення, стягнення й нагляду за стягненням мита. Такий 

зовнішньополітичний статус став прогресивним кроком у міжнародній 

співпраці з митних питань. Важливою й необхідною віхою в розвитку 

міжнародного співробітництва у митній сфері стало створення наприкінці 

ХІХ ст. Міжнародного Союзу з публікації митних тарифів (англ. International 

union for the publication of customs tariffs), який розпочав свою діяльність з 

1 квітня 1891 року. 

Його було створено на підставі Міжнародної конвенції про створення 

Міжнародного союзу з публікації митних тарифів від 5 липня 1890 року. 

Головним завданням Союзу стало інформування ділових кіл щодо митної 

політики окремих країн, а також надання можливості торговцям різних країн 

здійснювати їхню діяльність з урахуванням тих митних перепон, які вони 

можуть зустріти в тих чи інших країнах. 

У науці міжнародного права високо оцінюють значення факту створення 

Міжнародного союзу з публікації митних тарифів для розвитку міжнародного 

співробітництва у митній сфері. Зокрема, С. М. Перепьолкін наголошує, що зі 

створенням цієї Організації «…було закладено підґрунтя для формування у 

майбутньому єдиної системи міжнародно-правових норм у галузі митного 

регулювання, тобто норм міжнародного митного права» [76]. Зі свого боку, 

Р. М. Ільюхіна вважає, що створення перших міждержавних організацій, 

зокрема, Міжнародного союзу з публікації митних тарифів, було одним із 

перших кроків у процесі розвитку багатостороннього співробітництва [28]. 
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У той самий час аналогічні процеси створення інституційних механізмів 

міжнародної співпраці у митній сфері відбувалися й на американському 

континенті. Так, у рамках І Міжнародної конференції американських держав, 

яка проходила у 1889-1890 роках у м. Вашингтон (США), було прийняте 

рішення про створення Торгового Бюро американських держав (англ. 

Commercial Bureau of the American Republics), на яке були покладені функції, 

подібні до тих, що їх виконував Міжнародний Союз з публікації митних 

тарифів. 

Отже, на вказаному історичному етапі еволюції міжнародної співпраці 

інституційний механізм регулювання відносин поступово посідає першочергове 

значення, витісняючи, посуваючи на другий план іншу форму співробітництва 

держав. Уперше було створено інституційну основу для співпраці суб’єктів 

міжнародних правовідносин з митних питань. Однак виникнення перших 

міжнародних організацій не розв’язало усіх проблем, які постали перед 

міжнародною спільнотою у сфері, пов’язаній з митними відносинами, оскільки 

такі інституції обмежувалися виключно технічними та інформаційними цілями 

і охоплювали незначну частину держав. Переважно це були держави одного 

регіону, які здійснювали співпрацю між собою у контексті транскордонного 

співробітництва. 

Серед об’єктивних причин недостатнього впливу на вирішення 

тогочасних питань міжнародного митного співробітництва Міжнародного 

Союзу з публікації митних тарифів і Торгового Бюро американських держав 

необхідно виокремити їх функціональну обмеженість та вузьку предметну 

діяльність. Як зазначає С. М. Перепьолкін, створення Міжнародного союзу 

сприяло розвитку на багатосторонній колективній основі такого напряму 

міжнародного митного співробітництва, як інформаційне співробітництво з 

митних питань. Водночас, кількість різноманітних аспектів у цій сфері, які 

підлягають міжнародно-правовому врегулюванню, є значно ширшою. 

Зокрема, сюди можна віднести спрощення митних процедур, зниження 

митних бар’єрів, запровадження спільної митної політики, яку б 
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використовували усі держави, тощо. Однак аж до створення у 1950 році 

Всесвітньої Митної Організації, про що йтиметься далі, Міжнародний союз з 

публікації митних тарифів і Торгове Бюро американських держав залишалися 

основними організаціями, які сприяли окремим аспектам міжнародної митної 

співпраці. 

Після Першої світової війни було створено першу універсальну 

міжнародну організацію – Лігу Націй, яка займалася широким колом питань, 

зокрема й питаннями, що виникали з приводу митних правовідносин. У рамках 

цієї організації 3 листопада 1923 року було прийнято Міжнародну конвенцію 

про спрощення митних процедур та інших формальностей [58]. 

Ця конвенція стала першим багатостороннім міжнародно-правовим 

актом, присвяченим безпосередньо проблемам, які виникали при врегулюванні 

митних правовідносин. Зокрема, її положення забороняли державам-учасницям 

маскувати митний тариф або ліцензування митними формальностями, а також 

передбачалася можливість заснування між сусідніми державами спільної 

інспекції для проведення огляду і пропуску товарів з метою спрощення і 

пришвидшення митних процедур. 

Важливим кроком у процесі становлення міжнародного співробітництва у 

митній сфері стало створення європейськими державами у 1948 році Дослідної 

Групи, що складалася з двох спеціальних комітетів: Економічного та Митного. 

Згодом на основі митного комітету було створено Організацію економічного 

співробітництва та розвитку [167]. 

Основними завданнями Митного Комітету стали дослідження митних 

процедур у державах-учасницях для стандартизації цих процедур, розробка 

єдиної товарної номенклатури, а також прийняття єдиних правил оцінки 

товарів для митних цілей [143]. Заснування цього органу і вивчення таких 

питань мало метою створення у майбутньому митного союзу європейських 

держав. При цьому розглядалася можливість створення як єдиного союзу, так і 

кількох різних. 
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Європейські держави розпочали працювати над виробленням загальних 

понять, єдиних стандартів, уживаних у сфері митного співробітництва. Власне, 

сама система міждержавного митного співробітництва спонукала її учасників 

до розробки уніфікованих засад спілкування, що ґрунтуються на 

одноманітному тлумаченні єдиних міжнародно-правових норм. 

Проте ця діяльність, спрямована на започаткування та розвиток співпраці 

у митній сфері в межах всього лиш одного регіону – Європи, заклала основи 

сучасного міжнародного митного співробітництва і на універсальному рівні. За 

підсумками діяльності Митного Комітету було розроблено та прийнято три 

міжнародні документи: 

 Конвенцію про створення Ради Митного Співробітництва 1950 р.; 

 Конвенцію про номенклатуру для класифікації товарів за митними 

тарифами 1950 р.; 

 Конвенцію про оцінку товарів у митних цілях 1952 р. 

Саме Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва, а, 

точніше, набуття нею чинності 4 листопада 1952 року ознаменувала собою 

новий етап розвитку міжнародного митного співробітництва, оскільки вона 

заклала інституційну основу для міжнародної співпраці з митних питань. 

На підставі її положень було створено Раду Митного Співробітництва 

(англ. Customs Cooperation Council) – спеціалізовану міжнародну організацію з 

приводу міжнародного митного співробітництва. Урочисте відкриття Ради 

Митного Співробітництва відбулося 26 січня 1952 року в столиці Бельгії – 

Брюсселі [177]. 

Крім Ради Митного Співробітництва, у той час були зроблені спроби 

врегулювати митні правовідносини і в рамках інших міжнародних організацій, 

які функціонували на трансконтинентальному рівні. Однією з таких організацій 

стала Рада Економічної Взаємодопомоги – міжнародна економічна організація 

так зваваних соціалістичних держав, до складу якої увійшли СРСР та низка 

європейських (Польща, Угорщина та ін.), азійських (Моноголія, В’єтнам) та 

латиноамериканських (Куба) держав. Крім того, асоційованим членом 
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організації була Югославія, а спостерігачами були, зокрема, такі держави як 

Мексика, Фінляндія, Ангола, Ірак та ін. Створена у 1949 році, ця організація 

функціонувала аж до розпаду СРСР у 1991 році [145]. 

У 1956 році держави-члени Ради Економічної Взаємодопомоги підписали 

спільний протокол щодо систематичного скликання конференцій керівників 

митних управлінь соціалістичних держав. Метою підписання цього протоколу 

було вирішення митних питань, що виникали під час транскордонного 

переміщення в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги. Крім того, цей 

механізм доповнювався періодичними засіданнями груп митних експертів. У 

рамках цих конференцій ухвалювалися так звані рекомендації, які згодом 

ставали обов’язковими для всіх держав-членів Ради Економічної 

Взаємодопомоги. Такими, зокрема, стали наступні рекомендації: щодо митного 

контролю за предметами дипломатичних представництв і членів їх персоналу 

1966 року; щодо форм митного контролю у пасажирському транзитному 

сполученні 1968 року та інші [155]. Варто погодитися з думкою 

С. М. Перепьолкіна про те, що ключовою угодою, яка заклала основи 

міжнародного співробітництва держав-членів Ради Економічної 

Взаємодопомоги у митній сфері, стала Берлінська угода про співробітництво і 

взаємодопомогу з митних питань від 5 липня 1962 року, в якій було визначено 

основоположні принципи, цілі та напрями митного співробітництва в рамках 

Ради Економічної Взаємодопомоги, та закладено основні засади розвитку 

такого співробітництва. Берлінська угода також сприяла активізації діяльності 

Конференції керівників митних установ соціалістичних держав [77]. 

У вітчизняній доктрині міжнародного права цій угоді та її значенню 

приділяють багато уваги, оскільки вона стала першоджерелом у вказаному 

напрямі. Зокрема, К. К. Сандровський був переконаний, що «…історично вона 

передувала аналогічним за характером регіональним і загальним 

багатостороннім міжнародним договорам такого роду: Конвенції про 

взаємодопомогу в митних справах Європейського Економічного 

Співтовариства від 7 вересня 1967 року і Міжнародній конвенції про взаємну 
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адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні 

порушень митного законодавства від 9 червня 1977 року» [93]. 

Не применшуючи ролі та значення Берлінської угоди про співробітництво 

і взаємодопомогу з митних питань від 5 липня 1962 року, вважаємо, що така 

оцінка К. К. Сандровського є необ’єктивною. Безумовно, на той час вона була 

кроком уперед у міжнародному співробітництві в митній сфері. Проте 

стверджувати, що її положення згодом стали основою інших міжнародно-

правових актів з аналогічною предметною сферою, немає достатніх підстав. 

На нашу думку, у цьому випадку слід враховувати, що міжнародне митне 

співробітництво на цей час здійснювалося не тільки в рамках Ради Економічної 

Взаємодопомоги, а й у рамках Ради Митного Співробітництва, Європейського 

економічного співтовариства, інших міжнародних організацій, тому держави-

члени Ради економічної взаємодопомоги брали участь у діяльності й інших 

міжнародних організацій. Відповідно, можна стверджувати, що міжнародні 

стандарти, які були вироблені на той момент, уперше знайшли своє 

відображення у Берлінській угоді про співробітництво і взаємодопомогу з 

митних питань 1962 р. 

У науці міжнародного права існують різні підходи до розуміння того, що 

саме слід включати в поняття «міжнародне митне співробітництво» загалом та 

«інституційний механізм міжнародного митного співробітництва», зокрема. 

Так, С. Овчінніков під вказаним поняттям розуміє: «... співробітництво між 

державами та міжнародними організаціями в усіх сферах митних відносин 

імитної справи, тобто регулювання переміщення товарів через митний кордон» 

[177]. Найбільш чітко поняття міжнародного митного співробітництва 

сформулював у своїй праці С. М. Перепьолкін. Проаналізувавши велику 

кількість доктринальних підходів до визначення тези «міжнародне 

співробітництво», науковець узагальнює, що під «міжнародним митним 

співробітництвом» необхідно розуміти «…один із видів спільної діяльності 

держав (інколи й міжнародних міжурядових організацій), спрямованої на 
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узгодження їх інтересів та на досягнення спільних цілей у вирішенні митних 

питань на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права» [77]. 

Що ж до другого терміна, то можна констатувати, що нині відсутнє чітке 

наукове його визначення. Інституційний механізм міжнародного митного 

співробітництва в митній сфері дослідниця Н.Є. Буваєва розглядає як певну 

«сукупність форм міжнародного міждержавного співробітництва, шляхом 

участі в яких держави реалізують своє право на участь у правовому 

регулюванні міжнародних відносин у митній сфері» [6]. На наш погляд, таке 

визначення не повною мірою розкриває ті особливості, зміст та специфіку, 

якими наділене поняття «інституційний механізм міжнародного митного 

співробітництва». 

Інституційний механізм міжнародного митного співробітництва охоплює 

численні міжнародні організації. Такі організації мають потужні орнанізаційні 

структури, а відповідно й ресурси та значною мірою впливають на міжнародно-

правове регулювання у митній сфері. Існують також організації, що слугують 

майданчиком для напрацювань норм та принципів співробітництва держав 

щодо міжнародних митних питань. Варто відзначити і організації, що 

займаються науковою діяльністю, а також досліджують питання міжнародної 

співпраці в рамках митних союзів. 

Втім, усі міжнародні митні організації об’єднані єдиною спільною метою 

– це розвиток співробітництва і забезпечення цілісності всесвітнього 

господарства загалом та усунення усіх можливих митних перепон на шляху 

здійснення міжнародної торгівлі [166]. Якщо говорити про окремі елементи 

інституційного механізму, то необхідно зауважити, що існуючі підходи до їх 

визначення нерідко є протилежними. Зокрема, одні вчені до елементів 

інституційного механізму держав у митній сфері відносять лише міжнародні 

організації, безпосереднім предметом діяльності яких є врегулювання митних 

правовідносин. Інші – включають до нього також митні союзи держав, що 

функціонують на локальній чи регіональній основі, інтеграційні об’єднання, а 
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також міжнародні організації, які у своїй діяльності порушують окремі питання 

міжнародного митного співробітництва [151]. 

На нашу думку, варто погодитися з твердженням В. І. Лісовського, який, 

досліджуючи організації у сфері митних стягнень, включав до їх переліку як 

спеціалізовані міжнародні організації, так і митні союзи. 

Розглянувши історичну ретроспективу міжнародно-правового 

регулювання митних правовідносин, вважаємо за доцільне дослідити ті 

елементи інституційного механізму міжнародного співробітництва в митній 

сфері, які є актуальними й діючими нині. 

Варте окремої уваги питання, як саме слід розглядати інституційний 

механізм міжнародного митного співробітництва: як системне явище чи 

винятково як сукупність окремих елементів, пов’язаних між собою лише 

спільною сферою дії? Як відомо, поняття «система» – це об’єктивна єдність 

закономірно пов’язаних між собою предметів, явищ, знань про природу, 

суспільство тощо або ціле, складене з частин, упорядкованих за певними 

законами чи принципами. Натомість «сукупність» застосовується для 

позначення об’єкта, що складається з маси індивідуальних явищ (елементів) 

об’єктивної дійсності, поєднаних за однією або кількома ознаками, і кожен з 

цих об’єктів, як правило, є якісною однорідністю. 

При розв’язанні цього питання, на нашу думку, необхідно, передусім, 

враховувати особливості та природу міжнародних правовідносин у сфері 

митного співробітництва. 

Співробітництво відбувається у різних за своєю юридичною природою 

формах: як міжнародних організаціях (наприклад, Всесвітня Митна 

Організація), так і митних союзів (наприклад, Митний Союз ЄврАзЕс) чи 

митної співпраці у рамках регіональних інтеграційних об’єднань (наприклад, 

НАФТА). 

Також воно має наявність системних взаємозв’язків між цими формами. 

Можна стверджувати, наприклад, існування системи міжнародного митного 

співробітництва в рамках Організації Об’єднаних Націй, де центральним 
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елементом слугує Всесвітня Митна Організація, а інші органи ООН (наприклад, 

ЮНКТАД, ЕКОСОР, ЮНЕСКО) можуть порушувати окремі питання чи 

надавати консультації з приводу митної політики щодо своєї діяльності. Проте 

інші приклади системних взаємозв’язків у сфері міжнародного митного 

співробітництва виявити складно [151]. 

Водночас, доцільно, мабуть, вести мову про існування спільних 

принципів (засад) функціонування інституційного механізму міжнародного 

митного співробітництва. Вважаємо, що таким своєрідним «цементом», який 

дозволяє об’єднати всі ці форми в єдине ціле, виступають принципи 

міжнародних економічних відносин (зокрема, у митній сфері), сформульовані в 

Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1947 року. 

Функціями Світової Організації Торгівлі є встановлення правил 

міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між країнами- 

членами, що підписалися під близько 30-ма угодами організації. У рамках 

Світової Організації Торгівлі здійснюється майже весь світовий торговельний 

оборот товарів та послуг [165]. 

Власне, правила міжнародної системи торгівлі, вироблені в рамках 

Світової Організації Торгівлі, виступають тим чинником, який пов’язує між 

собою всі елементи інституційного механізму міжнародного митного 

співробітництва. Незалежно від того, який характер діяльності властивий для 

кожного окремого такого елемента, всі вони застосовують спільні «правила 

гри», вироблені на універсальному рівні в рамках Світової Організації Торгівлі. 

Якщо говорити про міжнародні організації як одну з форм міжнародного 

митного співробітництва, то можна стверджувати, що нині вони є найбільш 

ефективними. Як зазначає український дослідник міжнародного митного права 

С. М. Перепьолкін, «міжнародні організації виступають важливою формою 

міжнародного митного співробітництва», і ця форма є більш прогресивною 

порівняно з двосторонніми відносинами у митній сфері, де більш чітко 

простежується національний інтерес. 
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На нашу думку, під міжнародною митною організацією слід розуміти 

таку міжнародну організацію, яка покликана координувати співробітництво 

держав в економічній сфері шляхом уніфікації правил, що стосуються 

переміщення товарів та послуг через митний кордон їх держав-членів. 

Здебільшого в рамках міжнародних організацій у співпраці в митній сфері 

держави представлені своїми митними службами. Наприклад, відповідно до 

Порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності 

міжнародних організацій, членом яких є Україна, передбачено, що органами 

виконавчої влади, відповідальними за виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України у Всесвітній Митній Організації, беруть участь у діяльності 

цієї організації та відповідають за виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України в ній, є Державна фіскальна служба України та Міністерство 

закордонних справ України [83]. 

Дослідники міжнародного митного співробітництва наголошують на 

важливості співпраці, яка здійснюється між митними службами окремих 

держав, у рамках міжнародних організацій. Як зазначає В. В. Суворов, 

«підвищення ефективності функціонування й організації митної справи може 

досягатися шляхом міжнародного співробітництва митних служб з метою 

обміну необхідною інформацією для виявлення порушень митних правил, а 

також запровадження єдиних стандартів здійснення митної справи, які 

передбачають уніфікацію митної справи та її спрощення» [118]. 

Головними напрямами діяльності Міжнародного союзу з публікації 

митних тарифів стали систематизація, видання та розповсюдження даних про 

митні тарифи й митне законодавство різних держав світу в спеціалізованому 

часописі – «Міжнародному митному бюлетені». Відповідне формулювання 

мети було зумовлене постійним загостренням міжнародних відносин в галузі 

митного регулювання між державами з різних континентів, які час від часу 

призводили до виникнення митних війн. 

Станом на 1 червня 2015 року державами-членами Союзу є 50 держав 

(Україна не входить до цього Бюро). Наразі, коли Україна інтегрується до 
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європейських структур, таке ігнорування цієї міжнародної організації є 

недалекоглядним для зовнішньополітичного курсу нашої держави. Цю 

прогалину необхідно якомога швидше усунути. 

Для забезпечення функціонування Міжнародний Союз з публікації 

митних тарифів, його держави-члени зобов’язані без затримок надавати 

відомості про: 

 національні митні закони і митний тариф; 

 постанови, що вносять зміни до національних митних законів і 

митних тарифів; 

 циркуляри та інструкції щодо застосування тарифу або класифікації 

товарів, які надсилаються митним установам, і можуть бути оприлюднені; 

 тексти укладених торгових договорів, міжнародних конвенцій і 

внутрішніх законів, які прямо стосуються чинних митних тарифів [170]. 

Іншою міжнародною митною організацією, яка діє на універсальному 

рівні, є Всесвітня Митна Організація (ВМО). 

Схематично окреслюючи передумови створення ВМО, дослідники 

зазначають два важливі процеси реформування міжнародних економічних 

відносин, що вплинули як на створення самої ВМО, так і на специфіку її цілей 

та завдань, особливо на першому етапі функціонування. Всі вони відбувалися в 

рамках нового на той час формату міжнародних економічних відносин, 

окресленого Атлантичною Хартією 1941 р. та Бреттон-Вудською конференцією 

1944 р. Першим таким процесом були переговори в рамках Підготовчого 

комітету Конференції ООН з торгівлі та зайнятості у 1946-1947 рр., де 

розглядався проект Хартії щодо створення Міжнародної Торговельної 

Організації (МТО) та відбулися тарифні переговори, що завершилися 

підписанням 30 жовтня 1947 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ-

47). Значення норм та принципів ГАТТ на практиці вийшло набагато далі 

питань, врегульованих самою угодою. 

Всі наступні заходи як у рамках європейської економічної інтеграції, так і 

в рамках гармонізації митних процедур відбуватимуться з урахуванням 
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положень ГАТТ та будуть спрямовані на розвиток встановлених цією угодою 

правил. 

Другий процес був безпосередньо пов’язаний з повоєнним відновленням 

країн Західної Європи на засадах запровадженого США у 1947 р. Плану 

Маршала та діяльністю Комітету Європейського Економічного 

Співробітництва (КЄЕС), який фактично виступав інституційним доповненням 

до цього плану. 

Так, 12 липня 1947 р. в Парижі розпочала свою роботу Конференція з 

Європейського Економічного Співробітництва, що складалася з 48 дипломатів, 

котрі представляли 16 західноєвропейських країн. Ця Конференція була 

присвячена проблемі прискорення економічної реконструкції та розвитку 

європейських країн, що постраждали від наслідків війни. При цьому 

наголошувалося, що Європа, насамперед, повинна вирішувати це завдання 

самостійно, але водночас розраховує й на допомогу США. Вже наступного дня, 

13 вересня 1947 р., було запропоновано проект, котрий передбачав створення 

спеціальної тимчасової організації – Комітету Співробітництва, головною 

функцією якого була «підготовка доповіді щодо європейських можливостей та 

потреб на найближчі 4 роки. Ця доповідь повинна була бути наданою уряду 

США до 1 вересня 1947 р.» [156]. 

Рішення про створення КЄЕС було прийняте Конференцією 16 липня 

1947 р. [159], у складі КЄЕС передбачалося створення окремих технічних 

комітетів з питань продовольства та сільського господарства, енергетики, 

вугілля та сталі і транспорту. Разом із тим, питання розвитку європейської 

торгівлі були на початку винесені за рамки компетенції КЄЕС. 

Але важливим фактором виявилося те, що робота КЄЕС у 1947 р. 

відбувалася на тлі тарифних переговорів та переговорів щодо Хартії МТО, 

котрі відбувалися в Женеві, та які були сфокусовані на питаннях зниження 

тарифних бар’єрів і одночасного обмеження застосування преференцій. Крім 

того, зниження торговельних бар’єрів між європейськими країнами було 

однією з умов отримання допомоги в рамках Плану Маршала. 
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Ґрунтуючись на матеріалах переговорів МТО/ГАТТ, представники 

британської делегації на робочій зустрічі КЄЕС 15 серпня 1947 р. виступили із 

заявою щодо необхідності зниження тарифів між західноєвропейськими 

країнами, а оскільки положення Хартії МТО забороняли створення нових 

преференційних зон, в якості інструменту такого зниження було запропоновано 

створення одного чи декількох митних союзів. Передбачалося, що цей процес 

займе від п’яти до восьми років, а в рамках попередньої дискусії було 

окреслено декілька основних позицій щодо цього процесу: 

 прецедент митного союзу Бенілюксу є особливим у трьох 

відношеннях: по-перше, рішення було прийняте у сприятливий 

психологічний момент; по-друге, шлях до цієї ідеї був підготовлений 

протягом декількох років; по-третє, проблеми узгодження у випадку 

Бенілюксу були менш гострими, ніж вони могли б бути у випадку 

більш широкого митного союзу, котрий охоплював би декілька 

більших країн; 

 постійний вільний рух товарів між членами митного союзу залежить 

від установлення та забезпечення здорової внутрішньої та зовнішньої 

фінансової позиції в країнах-членах; 

 це веде до питання, чи може митний союз в сучасному світі уявлятися 

інакше, ніж такий, котрий веде до валютного або навіть повного 

економічного союзу; 

 можлива наявність дуже важких технічних труднощів в переговорах 

щодо спільного тарифу, і однією з необхідних умов Хартії МТО є те, 

що він не повинен перевищувати середнього рівня тарифів країн-

учасниць [186]. 

З огляду на потребу дослідження зазначеного кола питань вже 

23 серпня1947 р. на розгляд пленарної сесії КЄЕС було внесено пропозицію 

щодо створення окремої Групи Вивчення Європейського Митного Союзу 

(European Customs Union Study Group – ECUSG). Але така пропозиція 

викликала заперечення з боку деяких країн-членів КЄЕС, зокрема, Норвегія та 
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Швеція наполягали на тому, що питання митного союзу знаходяться поза 

межами компетенції КЄЕС, та пропонували розглядати їх в рамках 

Європейської Економічної Комісії ООН як менш політично розділеної 

інституції [171]. Також окрема думка щодо даного питання існувала серед країн 

Бенілюксу. 

Тим не менш, 12 вересня 1947 р. Міністерство закордонних справ Франції 

оголосило, що «вивчення митного союзу буде здійснюватися Австрією, 

Бельгією, Великобританією, Данією, Ірландією, Францією, Грецією, Ісландією, 

Італією, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Туреччиною, Румунією, а 

також можливо будуть запрошені інші 10 східноєвропейських країн, 

включаючи СРСР» [168]. Згідно з офіційною історією ВМО, саме 12 вересня і 

прийнято вважати відправною точкою у створенні ECUSG, хоча, насправді, 

відповідні пропозиції висловлювалися і раніше, а прийняття рішень щодо 

створення такої групи, як і фактичний початок її роботи, відбулися пізніше. 

Таким чином, поступово питання тарифів та співробітництва в митній 

сфері почали займати одне з центральних місць у діяльності КЄЕС. Остаточна 

позиція з даного питання була оформлена у представленій 22 вересня 1947 р. 

Генеральній доповіді Комітету Європейського Економічного співробітництва 

(Том І), котра була підписана всіма 16 державами-членами та містила низку 

положень з митних питань [195]. Зокрема, в цій Доповіді наголошувалося на 

важливості та корисності тарифних переговорів, які відбуваються в Женеві 

(п. 89) та одночасно підкреслювалося, що КЄЕС «розглядає питання митного 

союзу як засіб досягненнябільш швидкого зниження та остаточної ліквідації 

тарифів між групами країн» (п. 90). При цьому вказувалося на переваги США, 

котрі мають великий внутрішній ринок, на країни Бенілюксу, що сформували 

митний союз, як повчальний приклад взаємної співпраці в цій сфері. 

Також Доповідь містила положення оголошеної раніше заяви МЗС 

Франції щодо ECUSG. Зокрема вказувалося, що «ніякий митний союз не може 

повністю та ефективно працювати лише завдяки розчерку пера. Митний союз, 

особливо між декількома великими та індустріально розвиненими країнами 
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включає складні технічні переговори та узгодження, які можуть бути досягнуті 

лише через ряд поступових етапів протягом багатьох років» (п. 92). Саме з 

метою забезпечення цього поступового процесу і створювалася ECUSG. 

Зокрема, представлені в ній уряди очікували, що ECUSG протягом трьох 

місяців з дня свого першого засідання видасть першу доповідь, котра описує 

проблеми, пов’язані зі створенням митного союзу та програму дискусій, які 

буде необхідно провести між країнами, що бажають створити такий союз. 

Зазначалося, що «такі дискусії, в основному, повинні включати перевірку 

можливостей встановлення спільного тарифу, оскільки зрозуміло, що така 

перевірка необхідна попередньо до будь-якого рішення урядів щодо вступу до 

митного союзу» (п. 97). 

Перше засідання ECUSG відбулося 10-14 листопада 1947 р. в Брюсселі на 

запрошення групи урядів Союзу Бенілюксу. У ньому взяли участь 

представники Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, 

Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Великобританії, Швейцарії та 

Туреччини. Крім того, як спостерігачі були присутні представники урядів 

Норвегії, Швеції, а також, через особливі економічні відносини з 

Великобританією, – представники Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної 

Африки та Індії. У рамках цього засідання розглядалися питання поточного 

стану митного регулювання в країнах-учасницях, а також технічні аспекти 

створення митного союзу [189]. Усього ж протягом чотирьох років було 

проведено шість засідань ECUSG, останнє з яких відбулося 24-28 червня 

1950 р. На першому засіданні ECUSG були сформовані її робочі органи – 

обрано Голову, заступника Голови, Генерального Секретаря та створено 

Генеральний Секретаріат. Першим Головою ECUSG став голландський 

дипломат, голова делегації Союзу Бенілюксу Дирк Спиренбург (Dirk Pieter 

Spierenburg), заступником Голови – представник делегації Люксембургу 

Альберт Калмс (Albert Calmes), Генеральним Секретарем – повноважний 

міністр Бельгії Христіан Бастін (Christian Bastin). 
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У рамках ECUSG діяли: Економічний комітет, який розглядав питання 

формування спільної економічної та митної політики в рамках митного союзу 

та Митний комітет, котрий був сфокусований на технічних проблемах 

узгодження митних процедур в рамках майбутнього митного союзу. 

З огляду на складність технічних питань, що стояли перед Митним 

комітетом, було прийняте рішення про формування груп експертів щодо 

окремих питань. 

Так, на другій сесії ECUSG (січень – лютий 1948 р.) було прийнято 

рішення про створення постійно діючого Митного Бюро, яке фінансувалося 

урядом Бельгії та займалося розробкою проекту спільної митної номенклатури. 

Згодом перед Митним Бюро були поставлені завдання надати Митному 

комітету доповіді з питань походження імпортованих товарів, тари та 

контейнерів, процедур, котрі повинні застосовуватися щодо змішаних та 

складних товарів тощо. 

Після підписання Конвенції щодо заснування Організації Європейської 

Економічної Співпраці (ОЄЕС) від 16 квітня 1948 р. діяльність ECUSG 

здійснювалася відповідно до норм ст. 5 цієї Конвенції, яка, зокрема, 

передбачала, що договірні сторони «продовжать вивчення митного союзу або 

аналогічних заходів, таких як зони вільної торгівлі… Ті договірні сторони, 

котрі вже принципово погодилися на створення митного союзу, в подальшому 

створять такий союз так швидко, як дозволять обставини» [153]. 

Варто зазначити, що в діяльності ECUSG від самого початку чітко 

визначилися два окремих кола питань, в інституційному вимірі представлені 

Економічним та Митним комітетами. При чому в рамках Економічного 

комітету рушійними силами виступали Великобританія та Франція, кожна з 

яких представляла власне бачення митного союзу в його економічному аспекті, 

що охоплював питання економічного ефекту від ліквідації внутрішніх митних 

бар’єрів, рівнів зовнішніх тарифних та нетарифних бар’єрів, порядку та 

процедур прийняття спільних рішень в рамках компетенції майбутнього 

митного союзу. Діяльність Економічного комітету була припинена після 
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четвертої сесії ECUSG у зв’язку із створенням ОЄЕС, до якої і були передані 

функції координації програм лібералізації внутрішньо-європейської торгівлі. 

У своїй діяльності ECUSG взаємодіяв не лише з Організацією 

Європейського Економічного Співробітництва, але й із новоствореним 

Секретаріатом ГАТТ, при чому як шляхом надання інформації про розроблені 

висновки та пропозиції, так і використовуючи напрацювання, зроблені в рамках 

переговорів щодо ГАТТ та МТО. Зокрема, на цьому наголошувалося у звіті 

ECUSG представленому 20 квітня 1950 р. у Секретаріаті ГАТТ [190]. 

Так, розробка товарної номенклатури здійснювалася на основі 

Женевської міжнародної номенклатури, запропонованої Лігою Націй у 1931 р. 

та доповненої під час тарифних переговорів у Женеві у травні 1947 р. 

Відмінності розробленої ECUSG Брюссельської номенклатури полягали у 

більшій стандартизації (до секцій та товарних позицій Женевської 

номенклатури були додані підпозиції) та розвинутій системі правил 

інтерпретації, з огляду на необхідність застосування як спільної номенклатури 

митного союзу. 

Розробка правил визначення митної вартості базувалася на принципах 

Хартії МТО (ст. 35, 36, 38), але в процесі розвитку цих правил було вирішено 

низку технічних питань: додавання додаткових витрат, правила конвертації 

вартості, вираженої в різних валютах тощо. Зрештою, ECUSG послідовно 

обстоювало запровадження виключно адвалорних ставок у митні тарифи, з 

мотивів оптимізації структури тарифів, їх незалежност і від економічної 

ситуації та, найголовніше, спрощення реалізації завдання щодо зниження 

тарифних бар’єрів, визначеного в рамках ГАТТ. 

На зустрічі ECUSG у листопаді 1949 р. були висловлені пропозиції щодо 

підписання країнами-учасницями окремих конвенцій із узгоджених питань. 

Проекти конвенцій щодо спільної тарифної номенклатури та спільного 

визначення митної вартості були узгоджені під час шостої зустрічі ECUSG 24-

28 липня 1950 р. Крім того, було розглянуто питання надання ECUSG статусу 

міжнародної організації, як консультаційного комітету країн-членів, котрий 
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надаватиме поради щодо засобів досягнення максимально можливої 

одноманітності та гармонії у застосуванні запропонованих Конвенцій. Функції 

такого комітету передбачалося врегулювати окремою Конвенцією, для чого 

була створена вузька робоча група, в рамках якої й була запропонована 

концепція та структура нової організації – Ради Митного Співробітництва. 

Підписання Конвенції про заснування Ради Митного Співробітництва, 

разом з Конвенцією по номенклатурі товарів для класифікації в митних тарифах 

та Конвенцією про оцінку товарів в митних цілях відбулося 15 грудня 1950 р. у 

Брюсселі. Водночас був підписаний протокол щодо ECUSG, згідно з яким 

витрати на цю робочу групу, починаючи з січня 1950 р., повинні були 

надаватися з бюджету РМС. Конвенція щодо заснування РМС набула чинності 

4 листопада 1952 р., а перша сесія нової організації відбулася 26 січня 1953 р. 

Можна сказати, що фактично ECUSG була інкорпорована у структуру РМС, 

адже згідно з листом Генерального Секретаря РМС від 3 вересня 1953 р. 

ECUSG «не припинала свого існування із набуттям чинності Конвенції про 

заснування РМС, але її діяльність в теперішній час тимчасово призупинена» 

[160]. 

Слід зазначити, що в перші роки існування діяльність РМС залишалася 

орієнтованою на вирішення завдань, поставлених перед ECUSG. Достатньо 

сказати, що саме на базі Брюссельської товарної номенклатури та 

Брюссельського визначення вартості був побудований перший Спільний 

митний тариф ЄЕС. Разом з тим, коли у 1955-56 рр. основні риси європейської 

економічної інтеграції були узгоджені, почалося як поступове розширення 

сфери діяльності РМС так і її географічне охоплення. Так, у 1955 р. РМС у 

співробітництві із Секретаріатом ГАТТ розпочав розробку Митної конвенції 

щодо карнету E.C.S. щодо комерційних зразків, і в тому ж 1955 р. була відкрита 

можливість для вступу до РМС країн поза межами Європейського континенту. 

Тут важливо зазначити, що регіональна економічна інтеграція, зокрема і в 

митній сфері, є однією з основних тенденцій розвитку міжнародних 

правовідносин у митній сфері на сучасному етапі. Основне призначення митних 
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союзів полягає у ліквідації митних бар’єрів між країнами та встановленні 

спільної митної політики між державами щодо третіх держав. 

Більшість митних союзів уже достаньо досліджувалися у вітчизняній 

літературі з міжнародного митного та міжнародного економічного права. Тому 

вважаємо за доцільне розглянути окремі, менш досліджені приклади митних 

союзів, цікаві як з теоретичної, так із практичної точки зору. 

Одним із таких прикладів митного союзу, безумовно, є Андське 

співтовариство (ісп. Сomunidad andina, англ. Andean Community) – регіональна 

організація економічної інтеграції в Південній Америці, у рамках якої 

функціонує митний союз. Його було створено 26 травня 1969 року на 

міждержавній конференції в м. Картахена (Колумбія). На цій конференції 

представниками 5-и держав континенту (Болівії, Еквадору, Колумбії, Перу та 

Чилі) було підписано так звану Картахенську угоду, метою укладення котрої 

було проголошено: здійснення спільної роботи, спрямованої на покращення 

якості життя людей шляхом інтеграції та соціально-економічного 

співробітництва [146]. 

З того часу склад учасників об’єднання залишався практично незмінним. 

13 лютого 1973 року до Співтовариства приєдналася Венесуела. 30 жовтня 

1976 року Чилі вийшло зі Співтовариства. Зараз членами Андського 

Співтовариства є 4 держави: Болівія, Еквадор, Колумбія і Перу. Крім того, 

асоційованими членами Андського співтовариства є інші південноамериканські 

країни: Бразилія, Чилі, Аргентина, Парагвай, Уругвай. Також передбачена 

можливість такої форми членства як спостерігач, котрими виступають Мексика 

і Панама [136]. 

Картахенська угода стала своєрідною «дорожньою картою» діяльності 

нового інтеграційного об’єднання. Вона передбачає: «створення спільного 

ринку за допомогою спільного програмування розвитку виробничих галузей і 

інфраструктури», узгодження економічної політики відносно іноземного 

капіталу, мобілізацію внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів, надання 

спеціальних пільг менш розвиненим членам союзу – Болівії й Еквадору [137]. 
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Основними напрямами діяльності Андського Співтовариства є: 

 вироблення єдиної економічної політики; 

 координація здійснюваних проектів; 

 гармонізація законодавства; 

 здійснення контролю за застосуванням прийнятих у рамках Андської 

групи правових норм і за їх єдиною інтерпретацією. 

Співпраця в митній сфері є однією з пріоритетних цілей цього 

об’єднання. Ключовим документом для започаткування співпраці саме з цього 

приводу стала прийнята у 1990 році так звана «Андська стратегія». У ній були 

сформульовані три основні цілі функціонування Андського Співтовариства: 

 розвиток Андського економічного простору; 

 поглиблення міжнародних зв’язків країн Андської групи; 

 внесок у єдність Латинської Америки. 

Особлива увага в ході реалізації цих цілей надавалася саме співпраці у 

сфері митних відносин. Так, уже в тексті самої Андської стратегії була 

передбачена необхідність створення упродовж наступних 10 років Митного 

союзу та Зони вільної торгівлі, а в перспективі 15-и років, до 2005 року, 

планувалося перейти до створення спільного ринку. І, хоча певних успіхів і 

було досягнуто, проте ці плани Андського Співтовариства виявилися занадто 

складними для реалізації. Головною перепоною для цього був різний рівень 

виконання дій, необхідних для реалізації цих планів у сфері митних 

правовідносин, зокрема в Болівії. Однак у 1992 році Колумбії, Венесуелі та 

Еквадору вдалось укласти угоду про Єдиний зовнішній митний тариф і 

створити митний союз. Вказані інструменти почали успішно реалізовуватись з 

1994 року. 

Водночас, ефективність митної співпраці в рамках Андського 

Співтовариства продовжує залишатися низькою. Однією із головних причин є 

проблеми економічного розвитку цих країн, зокрема: недостатньо розвинута 

промисловість, що зумовлює основні акценти в експорті на сировину та 

сільськогосподарську продукцію, які є, як правило, однотипними для всіх 
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держав Співтовариства, а в імпорті – на промислові й технологічні товари, які, 

переважно, не виробляються в жодній з цих держав. Але зростання взаємної 

торгівлі між цими країнами має постійний характер. 

На сучасному етапі одним із найвідоміших і найбільш динамічних 

митних союзів у плані їх розвитку, безумовно, є Митний союз у рамках 

Євразійського економічного співтовариства. До цього економічного 

інтеграційного об’єднання входять Російська Федерація, Білорусь та Казахстан. 

Певний інтерес це об’єднання викликало через дискусії, котрі велися щодо 

можливого вступу України до нього. У сучасних умовах, які склалися внаслідок 

протистояння між Російською Федерацією та Україною, це питання вже не є 

інтересом для нашої держави, оскільки зовнішньоекономічний вектор її вже 

змінився на користь європейської інтеграції. 

Загалом варто погодитись з думкою О. Доманчук, яка вважає, що 

«історично, митна справа набула невід’ємного значення для існування кожної 

країни, оскільки є важливим механізмом забезпечення реалізації економічної 

безпеки в міжнародній сфері. Співпраця держав у сфері реалізації митної 

справи, створення для цього відповідної міжнародно-правової бази викликане 

необхідністю об’єднання зусиль держав у багатьох напрямах митної 

діяльності» [17]. 

Отже, співробітництво держав у митній сфері здійснюється у 

найрізноманітніших формах. Безперечно, що найбільш ефективною з них є 

власне співробітництво в рамках міжнародних організацій. Нині таких 

організацій є кілька десятків, хоча фактично діють менше десяти. Саме їх 

функціонування дає змогу говорити про наявність певного інституційного 

механізму співробітництва держав у митній сфері. Попри це слід зазначити, що 

такі організації не створюють певної системи, а діють як сукупність незалежних 

елементів. Саме тому у процесі правового регулювання між актами цих 

організацій нерідко виникають суперечності. 
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1.3. Етапи розвитку інституту митних Союзів у міжнародному праві 

 

З кінця XX століття невід’ємним елементом відносин між багатьма 

державами світу стали інтеграційні об’єднання. Інтеграційні процеси при цьому 

виявляються по-різному, що залежить від соціально-економічних умов 

розвитку різних груп держав. Дедалі більша кількість країн світу з метою 

взаємопідтримки і взаєморозвитку об’єднуються в різні економічні, політичні 

та інші союзи. Як уже було встановлено, історія сучасних інтеграційних 

утворень бере свій початок в Німеччині. 

Німеччина, котра існує від початку XIX століття у вигляді 

конфедеративного об’єднання численних держав, першою реалізувала досвід 

такої міждержавної взаємодії. Німецький митний союз був створений в 

1834 році в складі 18 країн, включаючи Пруссію, Саксонію, Баварію і т. д., 

пізніше до них приєдналися ще 8 держав (Франкфурт, Ганновер та ін.). 

Учасники митного союзу утворили єдиний митний кордон із загальною касою, 

надходження в яку ділилися між ними відповідно до чисельності їх населення. 

Це призвело в економічному відношенні до створення єдиного німецького 

ринку і введення спільної валюти в особі прусського талера [29]. 

Митний союз в політичному плані сприяв об’єднанню розрізнених 

німецьких земель в одну державу, при цьому провідну роль у цьому процесі 

грала Пруссія, яка залучила інших у свою митну систему з урахуванням 

власних економічних інтересів. На той час вона сильно боролася з Австрією, 

що займала до 1866 року лідируючі позиції серед інших німецьких країн. 

Основною відмінністю цього митного союзу від своїх сучасних аналогів була 

явна диспропорція між його учасниками на користь Пруссії, причому її 

домінуюче становище було закріплене в установчих угодах союзу. 

Політична сторона такої інтеграції в кінцевому підсумку переважила 

економічну, навівши дані держави до об’єднання в 1871 році під егідою Берліна 

в Німецьку імперію. З огляду на це, митний союз фактично зіграв роль 

інструменту для просування тільки прусських інтересів. 
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На Африканському континенті митний союз з’явився в 1910 році, його 

засновниками стали Базутоленд, Бечуаналенд, Свазіленд і Південно-

Африканський Союз. Відповідну угоду було переглянуто в грудні 1969 року в 

зв’язку з набуттям ними незалежності, у результаті був створений 

Південноафриканський митний союз, учасниками якого сьогодні є Ботсвана, 

Лесото, Намібія, Свазіленд і ПАР. 

Практика створення й діяльності митних союзів отримала свій 

інтенсивний розвиток після Другої світової війни. Утворилася біполярна 

система політичних і економічних відносин – капіталістична (ринкова) і 

соціалістична (неринкова), що накладало специфічний відбиток на систему 

міжнародної торгівлі. У 1949 році була створена Рада Економічної 

Взаємодопомоги країн соціалізму, покликана реалізувати переваги 

господарської кооперації держав-союзників. До неї увійшли СРСР, Польща, 

Болгарія, Чехословаччина, Угорщина та інші держави з соціалістичного табору. 

Для ефективного обміну товарами і технологіями для країн-учасників 

створювалися сприятливі умови у зовнішньоекономічних відносинах, внаслідок 

чого виникло співтовариство країн торговельних партнерів, які застосовували у 

відношенні один до одного однакові митні тарифи, правила і умови перетину 

митного кордону. 

Капіталістичні держави у своєму протистоянні соціалістичним країнам 

намагалися в умовах ідеологічної конфронтації діяти за двома основними 

напрямками: 

 перешкоджати розвитку зовнішньоекономічних відносин країн-

членів РЕВ; 

 домовляючись про взаємні дії і компроміси в галузі митних тарифів і 

митного законодавства, знижувати напругу протистояння в 

зовнішній торгівлі між собою. 

Результатом політики стримування соціалістичних країн стало створення 

спеціального зовнішньоторговельного органу – Координаційного комітету з 

експортного контролю, який почав діяти з 1 січня 1950 р. (в його склад увійшли 
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країни НАТО: США, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та 

Люксембург (виключаючи Ісландію)). На початку 1950 р. до них приєдналися 

Норвегія, Данія, Канада і ФРН, в 1952 р. – Португалія, в 1953 р. – Японія, 

Туреччина і Греція у 1989 р. – Австралія. 

Щоб перешкоджати розвитку торгово-економічних зв’язків між 

західними країнами та країнами соціалізму, Комітет здійснював контроль над 

експортом в СРСР та інші соціалістичні країни. З його допомогою країни-члени 

цієї організації прагнули утруднити впровадження соціалістичними країнами 

інновацій і нових технологій у виробничі процеси ідеологічних супротивників, 

водночас окремі держави з блоку НАТО вводили законодавчі обмеження на 

зовнішньоекономічні відносини з країнами з «неринковою економікою». 

Наприклад, конгресом США була прийнята поправка Джексона-Веніка, який 

встановлював режим торговельної блокади Куби і обмеження в торгівлі з СРСР 

[38]. 

У 1950 р. з метою врегулювання зовнішньоекономічних і митних 

суперечностей була утворена Всесвітня митна організація – міжурядова 

організація з питань митної справи, у Брюсселі було підписано три конвенції – 

Конвенція про створення Ради митного співробітництва, Конвенція про оцінку 

митних зборів і Конвенція про митну номенклатуру. Вони вступили в силу 

відповідно 4 листопада 1952 року, 28 липня 1953 року і 11 вересня 1959 року. 

Гармонізація та уніфікація митних систем, вдосконалення митного 

законодавства, розвиток міжнародного співробітництва стали головними 

завданнями організації. 

Наростання економічної та політичної інтеграції різних країн світу 

обумовили прискорені темпи глобалізації. Початок поклало створення в 

1951 році Європейського об’єднання вугілля і сталі, на підставі Паризького 

договору утворився картель двох базових економік шести країн – Європейське 

економічне співтовариство, об’єднавши Бельгію, Італію, Люксембург, 

Нідерланди, Францію і ФРН. Уряди цих країн вперше делегували частину свого 

суверенітету наднаціональній організації. Ці шість країн в 1957 році підписали 
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так звані Римські договори про створення Європейського економічного 

співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії. 

Разом із Паризьким договором Римські договори створили інституційні 

основи ЄС. 1 січня 1958 року вважається датою заснування Європейського 

економічного співтовариства, коли договори вступили в силу. Обидва договори 

мали одну мету – економічне зростання і підвищення життєвого рівня народів. 

На підставі статті 9 Римського договору про створення Європейського 

економічного співтовариства був утворений митний союз, який є основою 

Співтовариства. Мита єдиного митного тарифу вводились на рівні 

середньоарифметичних, що застосовуються від 01.01.1957 р., встановлення 

єдиного митного тарифу проводилося поступово за допомогою зближення 

національних зборів з митами єдиного митного тарифу. Це передбачало 

зниження мит для Італії і Франції, як країн з високим митним оподаткуванням, і 

збільшення мит для країн Бенілюксу та ФРН, де існували нижчі тарифи. Таким 

чином, повністю єдиний тариф діє з 01.07.1968 року, тобто з моменту відмови 

від мит всередині Європейського економічного співтовариства, і має тенденцію 

до зниження. Європейське економічне співтовариство лягло в основу 

формування згодом Європейського союзу, до якого сьогодні входять 28 держав. 

Основний зміст інтеграційних процесів у Європі визначався прагненням країн 

до створення зони вільної торгівлі шляхом поступового скасування кількісних 

обмежень у взаємній торгівлі, а також митних зборів, податків і зборів [38]. 

Держави-учасниці інтеграційних процесів у відносинах з третіми 

державами зберігали внутрішні митні тарифи. У рамках Європейського 

співтовариства, створеного в 1967 році, формується митний союз з єдиним 

митним тарифом і вільним рухом товарів по території держав, які беруть участь 

у Європейському союзі. З подальшим розширенням Євросоюзу були скасовані 

митні формальності у взаємній торгівлі у вигляді огляду товарів і перевірки 

документів. Митний союз в рамках Європейського союзу передбачає 

рівноправність країн-учасниць і виступає як проміжний етап економічної і 

політичної інтеграції європейських держав [121]. 
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Таким чином, еволюція інтеграції проходить через кілька основних 

етапів, кожен з яких свідчить про ступінь її розвитку: преференційні 

торговельні угоди, зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок і 

економічний союз. 

Згідно з даними Комітету з регіональних торговельних угод СОТ, станом 

на 01 лютого 2016 року у світі зареєстровано 24 митних союзи [197]. 

На сьогодні у світі діють наступні найбільш продуктивні міждержавні 

утворення в форматі митного союзу: 

1. Південноафриканський митний союз. Найстаріший у світі митний 

союз, історія створення якого відноситься до 1889 року. Підписання першого 

договору відбулося в 1910 році. Зараз в нього входять Намібія, Ботсвана, ПАР, 

Лесото і Свазіленд. Крім вільного руху товарів і загального зовнішнього 

тарифу, всередині союзу діють єдині правила розподілу доходів від збору 

акцизних і митних та мит. Експорт всередині митного союзу в 2008 році склав 

19 млрд. доларів, а в світовій торгівлі його частка становить близько 

0,5 відсотка. 

2. Центральноамериканський спільний ринок – учасниками митного 

союзу з 13.12.1960 р є Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор, Коста-Ріка 

приєдналася до союзу в 1962 році. У 80-х роках минулого століття через 

економічні та політичні розбіжності митний союз фактично розпався. Зона 

вільної торгівлі в Центральній Америці, створена в 1993 році, зробила цей 

митний союз життєздатним. Нині експорт всередині союзу досяг 7 млрд. 

доларів, а частка в світовому експорті становить близько 0,2 відсотка. 

3. Асоціація між ЄС і Туреччиною (створена у вересні 1963 р.). 

4. Арабський спільний ринок. У 1964 році було підписано угоду про 

створення митного союзу, куди увійшли Єгипет, Ірак, Йорданія, Ємен, Лівія, 

Мавританія, Сирія. 

5. Східноафриканське співтовариство. У 1967 році його створили 

Уганда, Кенія і Танзанія, але з огляду на розбіжності між учасниками, через 

десять років існування його було розпущено. Новий договір про східно-



66 
 

 

африканське співтовариство EAC (East African Community) був підписаний у 

2000 році, через сім років до нього приєдналися Бурунді і Руанда. Усередині 

союзу експорт становить майже 18% від загального експорту, або близько 

2 млрд. доларів, більше половини від загального обсягу товарообігу забезпечує 

Кенія. У світовому експорті частка спільноти становить 0,1 відсоток. 

6. Європейський Союз. У Римі 25.03.1957 року Німеччина, Франція, 

Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург підписали угоду про заснування 

Європейського економічного співтовариства, усередині якого 1.07.1968 року 

був створений Митний союз, його членами є всі 28 держав-членів ЄС. Згодом 

до нього приєдналися Монако, Сан-Марино, Андорра і Туреччина. Усередині 

союзу експорт становить близько 70 відсотків загального європейського 

експорту, а частка Європейського союзу у світовому експорті наблизилася до 

40 відсотків. 

7. Андське співтовариство. У 1969 році з підписанням Договору між 

Еквадором, Перу, Болівією і Колумбією було створено Андське співтовариство 

(Comunidad Andina). На правах асоційованих членів до нього входять 

Аргентина, Бразилія, Чилі, Уругвай і Парагвай. З 1.02.1995 року для членів 

митного союзу введений загальний зовнішній митний тариф. Починаючи з 

1990 року, експорт всередині союзу зріс з 500 млн. до 7 млрд. доларів, хоча на 

торгівлю один з одним доводиться тільки близько 8 відсотків експорту 

учасників спільноти, а у світовому експорті частка спільноти становить 

0,7 відсотка. 

8. Карибське співтовариство. У 1973 році утворено митний союз 

всередині Карибського співтовариства, який об’єднує п’ятнадцять країн 

басейну Карибського моря. 

9. Рада співробітництва арабських держав Перської затоки заснована в 

1981 році для узгодження дій в економічних відносинах між ОАЕ, Саудівською 

Аравією, Катаром, Оманом, Бахрейном і Кувейтом. 01.01.2003 року запрацював 

митний союз і, починаючи з 1990 року, частка Ради в світовому експорті 

збільшилася з 2,6 відсотка майже у два рази, а всередині союзу торгівля зросла 
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з 6,9 млрд. до 33 млрд. доларів, але при цьому частка в загальному експорті 

країн-учасниць скоротилася з 8% майже вдвічі. ОАЕ і Саудівська Аравія 

забезпечують всередині митного союзу більш 2/3 товарообігу. 

10. Південноамериканський спільний ринок (Mercado Comun del Sur, 

MERCOSUR). У 1991 році підписано Договір про створення цього 

інтеграційного утворення, в якому з 1994 року діє митний союз. 

Повноправними членами союзу є Бразилія, Аргентина, Уругвай і Парагвай, 

ратифікувати договір про приєднання збирається Венесуела. Асоційованими 

членами союзу є Чилі, Еквадор, Болівія, Колумбія і Перу. Починаючи з 1990 

року експорт всередині союзу з 4,1 млрд. доларів збільшився більш ніж у десять 

разів. У світовому експорті частка MERCOSUR становить 1,8 відсотка. 

11. Організація східно-карибських держав. У 1991 році створена як 

митний союз між Сент-Кітс, Невіс, Антигуа, Барбуда, Гренада, Домініка, 

Монтсеррат, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни. 

12. Економічне співтовариство держав Центральної Африки CEEAC 

(Communaute Economique des Etats d’Afrique Centrale). У 1994 році підписано 

Договір, відповідно до якого до співтовариства входять ЦАР, Габон, Республіка 

Конго, Камерун, Чад і Екваторіальна Гвінея. Починаючи з 1990 року, всередині 

союзу експорт збільшився з 139 млн. до 400 млн. доларів, а частка в загальному 

експорті країн знизилася з 2,3% до 0,8%. У світовому експорті частка спільноти 

становить 0,3 відсотка. 

13. Митний союз Білорусії, Казахстану і Росії. 06.10.2007 року підписано 

Договір про створення МС між Росією, Білоруссю і Казахстаном, які вже 

створювали економічне співтовариство разом з Киргизією і Таджикистаном в 

1995 році, але воно як митний союз так і не відбулося і нині існує як зона 

вільної торгівлі. З 01.06.2010 року набрав чинності єдиний для трьох країн 

Митного кодексу. У 2013 році експорт між країнами-членами МС оцінювався 

більш ніж в 40 млрд. доларів. У світовому експорті частка союзу становить 

більше 3 відсотків [11]. 



68 
 

 

У своєму розвитку деякі з цих утворень поступово виходять за рамки 

митних союзів на більш високі рівні інтеграції, наприклад, за підсумками 29-го 

саміту країн-членів РСАДПЗ ними було прийняте рішення про створення 

єдиного валютного союзу. Пізніше ОАЕ і Оман відмовилися від своєї участі в 

ньому, тоді як інші країни-учасниці мають намір ввести єдину валюту – 

халіджі. 

Отже, на сьогоднішній день у вітчизняній юридичній літературі існують 

поняття, що характеризують міжнародну економічну інтеграцію й інтеграційні 

процеси, які не відповідають цілям свого використання. Міжнародна 

економічна інтеграція є одним із системоутворюючих процесів у світових 

економічних відносинах. Системне розуміння цих процесів у правовій науці 

практично відсутнє, а наявні напрацювання важко застосовувати до окремих, 

специфічних сфер діяльності, зокрема і митної справи. 

Недостатня увага приділяється митній складовій економічної інтеграції, а 

саме – теоретичним та практичним аспектам правового регулювання зон 

вільної торгівлі та митних союзів. Хоча саме ці форми найбільш широко 

застосовуються в сучасних суспільних відносинах. 

Митне співробітництво, охоплюючи досить вузьке коло правовідносин, 

робить істотний вплив на розвиток міждержавної економічної інтеграції 

практично на всіх її етапах. У цьому випадку особливу увагу варто приділити 

аналізу таких форм співпраці, як зона вільної торгівлі і (більшою мірою) 

митний союз. Саме митний союз виступає первинною самодостатньою 

організаційною формою, що дозволяє здійснювати будь-які додаткові 

перетворення в економіці. Разом з тим, у сучасних умовах цього можна досягти 

виключно за наявності відповідного апарату правового регулювання, що 

включає в себе спеціальну термінологію, єдиний концептуальний підхід з боку 

держав, чітку продуману систему організації діяльності відповідних 

адміністративних органів. 

Міжнародно-правове співробітництво з митних питань зародилося ще у 

стародавні часи. Тривалий час його основною формою було укладення 
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договорів про спрощення митних процедур і встановлення розмірів митни 

ставок. У кожний історичний період таке співробітництво мало свої 

особливості, проте лише з ХІХ століття 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 на той час. Знаковою для розвитку співпраці в цій сфері стала 

друга половина ХХ століття, коли була створена Рада Митного 

Співробітництва (з 1994 року – Всесвітня Митна Організація), а також було 

започатковано систему ГАТТ/СОТ, що мало провідне значення для формування 

сучасної системи міжнародного співробітництва в митній сфері. 

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. 

Щодо митних союзів, то необхідно зазначити, що регіональна економічна 

інтеграція та створення відповідних міжнародно-правових механізмів сьогодні 

є однією із головних тенденцій розвитку міжнародних відносин. Можна 

виокремити два основні види митних союзів: повні й часткові. Основна 

відмінність між ними полягає в обсязі повноважень, які передаються 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. 
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Висновки до Розділу 1. 

 

Митне співробітництво, охоплюючи досить вузьке коло правовідносин 

робить істотний вплив на розвиток міждержавної економічної інтеграції 

практично на всіх її етапах. Тут особливу увагу варто приділити аналізу таких 

форм співпраці, як зона вільної торгівлі і (більшою мірою) митний союз. Саме 

митний союз виступає первинною самодостатньою організаційною формою, що 

дозволяє здійснювати будь-які додаткові перетворення в економіці. Разом з 

тим, у сучасних умовах цього можна досягти виключно за наявності 

відповідного апарату правового регулювання, що включає в себе спеціальну 

термінологію, єдиний концептуальний підхід з боку держав, чітку продуману 

систему організації діяльності відповідних адміністративних органів. 

Міжнародно-правове співробітництво з митних питань зародилося ще у 

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 століття 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 на той час. Знаковою для розвитку співпраці в цій сфері стала 

друга половина ХХ століття, коли була створена Рада Митного 

Співробітництва (з 1994 року – Всесвітня Митна Організація), а також було 

започатковано систему ГАТТ/СОТ, що мало провідне значення для формуванн 

сучасної системи міжнародного співробітництва в митній сфері. 

Інституційний механізм митного співробітництва держав, який існує 

зараз, 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 
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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. 

Що ж до митних союзів, то необхідно зазначити, що регіональна 

економічна інтеграція та створення відповідних міжнародно-правових 

механізмів сьогодні є однією із головних тенденцій розвитку міжнародних 

відносин. Можна виокремити 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. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МИТНИХ 

СОЮЗІВ 

 

2.1. Договірне регулювання діяльності митних союзів 

 

Розглядаючи міжнародне митне співробітництво як організаційний 

процес, що є закономірною безперервною зміною послідовних моментів 

розвитку міждержавних зв’язків з питань митного регулювання, обов’язково 

варто звернути увагу на його роль і місце у становленні європейської інтеграції. 

Специфічна риса інтеграції полягає в її регіональному характері. Вона 

має тенденцію розвиватися в тих районах світу, де для цього існують необхідні 

економічні й політичні передумови, та об’єднує переважно сусідні, 

територіально близько розташовані держави. Якщо міжнародне 

співробітництво в інших його проявах може розвиватися і розвивається між 

будь-якими країнами, будь-якими регіонами, то інтеграція може відбуватися і 

відбувається між однотипними, однорідними в соціально-економічному плані 

державами або між державами, що мають деяку спільність соціально-

політичних інтересів і цілей. Інтеграція не обмежується двосторонніми чи 

багатосторонніми угодами держав, а потребує утворення спеціальних 

міждержавних інститутів, здатних координувати дії урядів, проводити в тих чи 

інших масштабах спільну економічну політику [27]. 

Більше того, узгодження і координація дій між двома чи більше 

державами аж ніяк не породжує необхідності їх здійснення в межах утворених 

наднаціональних політичних інституцій і не обов’язково вказують на втрату 

ними своєї самостійності або на відмову від свого суверенітету на користь 

останніх. Усе це може відбуватись на основі спільної розробки і спільного 

проведення політики у відповідних галузях, зокрема в галузі митної справи, 

тобто завдяки розвитку міждержавного співробітництва та взаємопов’язаності 

політичних курсів, здійснюваних кожною з держав на індивідуальній основі. 
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У світовому економічному житті накопичено чималий досвід 

регіональної інтеграційної взаємодії. Особливо цінний досвід становлення та 

розвитку Європейського співробітництва. Формування Європейського 

економічного співтовариства, згодом перетвореного на Європейський союз, 

було продиктоване об’єктивним прагненням до інтернаціоналізації 

виробництва і капіталу. Збереження малих і відокремлених ринків країн 

Західної Європи не сприяло стабільному розвитку економіки і її зростання, не 

давало можливості повною мірою і з максимальною віддачею опановувати 

досягненнями науки і техніки, перешкоджало формуванню великих корпорацій, 

здатних конкурувати на світовому ринку. Крім економічних інтересів, 

додатковим, політичним фактором інтеграції стало прагнення гарантувати 

мирне співіснування на Європейському континенті. 

Так уже повелося, що Західна Європа протягом декількох останніх 

століть була колискою багатьох нових ідейно-концептуальних, соціально-

економічних і політико-правових тенденцій, які потім крок за кроком 

охоплювали всю планету. У XVII ст. тут почалася промислова революція, а в 

XVIII в. – сформувалися доктрини і правовий інструментарій економічної і 

політичної демократії. Тут же в наступному столітті народилися ідеї 

«наукового комунізму», які на початку XX ст. перевернули життєвий уклад 

багатьох народів Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії. З середини XX 

ст. Західна Європа стала колискою процесів міжнародної інтеграції [128]. 

Внутрішньоєвропейські торговельні зв’язки, які розвивалися століттями 

сформували тут не тільки розгалужену міжнародну транспортну, а згодом і 

кредитно-фінансову інфраструктури, але і культуру міжнародного 

економічного спілкування, систему звичаїв і етичних норм у цій галузі 

відносин. 

Одним із перших митних союзів у Європі, якщо не згадувати про 

утворений під егідою Пруссії у 1834 р. відомий «Цолльферайн», в якому 

поступово об’єднались більшість німецьких князівств, був митний союз між 

Францією і Монако, укладений у 1865 р. 
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Сьогодні як приклад досягнень європейської митної інтеграції можна 

назвати митний союз держав-членів ЄС. До єдиного митного простору союзу 

входять, окрім двадцяти восьми держав-членів, також Монако і Сан-Марино, 

що утворюють єдину митну територію відповідно з Францією та Італією [183]. 

На початку розвитку європейських інтеграційних процесів, як зазначає 

Ю. В. Шишков, передбачалося створити митний союз між державами – 

членами ОЄЕС; проводились переговори щодо організації митного союзу 

Скандинавських країн, а також двосторонніх митних союзів між Францією та 

Італією, Грецією й Туреччиною. Однак всі вони закінчились невдачею, за 

винятком одного – союзу Бенілюкс, що виник на початку 1948 р. [133]. 

Та попри всі досягнення міжнародного митного співробітництва між 

державами – членами Бенілюксу найбільшого значення для розвитку 

європейських інтеграційних процесів мало міжнародне митне співробітництво, 

започатковане в межах ОЄЕС, тобто в межах міжнародної міжурядової 

організації. А після невдалої спроби перетворення у 1957 р. ОЄЕС на зону 

вільної торгівлі у складі всіх її держав-учасниць – у рамках утворених 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЄАВТ). 

Співпраця європейських держав щодо митних питань на початку 

створення ОЄЕС не лише підштовхнула розвиток європейських інтеграційних 

процесів, а й заклала засади розвитку європейської митної інтеграції та 

міжнародного митного співробітництва на багатосторонній регіональній та 

всесвітній основі. Саме так, після перших кроків у напрямку створення єдиної 

європейської митної сутності у формі зони вільної торгівлі чи митного союзу та 

скорочення митних тарифів, які суттєво перешкоджали розвитку торговельних 

відносин між ними, у межах ОЄЕС було розроблено проекти трьох згадуваних 

раніше міжнародних конвенцій, а саме: Конвенції про номенклатуру для 

класифікації товарів у митних тарифах, Конвенції про оцінку товарів у митних 

цілях і Конвенцію про створення Ради митного співробітництва. 
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23 липня 1987 р. Радою ЄЕС затверджено редакцію нового митного 

тарифу [180], діючого й донині, який набрав чинності з 1 січня 1988 р. і був 

побудований на основі іншого багатостороннього міжнародного договору, 

розробленого під егідою Ради митного співробітництва, – Конвенції про 

гармонізовану систему опису та кодування товарів від 14 червня 1983 р. 

Так, зазначимо, що серед джерел митного законодавства ЄС розрізняють 

акти первинного і вторинного права. Джерелами первинного права є статутні 

договори, першорядне місце серед яких маємо надати Договору про заснування 

Європейської Спільноти від 25.03.1957 р., в якому сформульовані поняття і 

принципи митного союзу європейських країн. 

Акти вторинного права у сфері митного регулювання мають основні 

правові форми у вигляді регламентів, директив, рішень. Найбільше значення 

для формування митного права ЄС мають регламенти. Так, Регламентом Ради 

ЄС № 2913/92 від 12.10.1992 р. було затверджено Митний кодекс 

Європейського Союзу (далі – МК ЄС), який набув чинності з 01.01.1994 року. 

Регламент Комісії ЄС № 2454/93 від 02.07.1993 р.запровадив так званий Кодекс 

з імплементації, що встановлює порядок набрання чинності МК ЄС, згодом він 

був доповнений Регламентом Комісії ЄС від 21.12.1993 р. і деякими актами в 

1994 р. У формі регламенту закріплено й єдиний митний тариф ЄС – Регламент 

Ради ЄС № 2658/87 від 23.07.1987 р. «Про тариф і статистичну номенклатуру і 

про єдиний митний тариф». Директиви також активно використовуються як 

інструмент гармонізації національного законодавства європейських країн, 

зокрема з питань непрямого оподаткування, які тісно пов’язані з реалізацією 

принципу свободи руху товарів. Також до джерел європейського митного права 

належать численні рішення Суду ЄС, які, крім правозастосовчої функції, 

відіграють найголовнішу роль у тлумаченні, деталізації та заповненні прогалин 

договорів і актів ЄС. 

Повернімося до основного джерела союзного митного права – МК ЄС. 

Відповідно до цілей свого створення МК ЄС застосовується тільки у сфері 

торговельних відносин ЄС з третіми країнами [154]. Обіг товарів усередині ЄС 
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не входить до кола питань, які регулюються цим кодексом, оскільки установчі 

документи ЄС та принципи «спільного ринку» встановлюють їх звільнення від 

митного контролю. За своєю природою МК ЄС не може регулювати всі митні 

та торговельні заходи, які застосовуються ЄС щодо третіх країн. 

Опублікований у 2008 р. оновлений МК ЄС (Modernised Customs Code, 

MСС), який затверджено Регламентом № 450/2008 від 23.04.2008 р., був 

покликаний замінити МК ЄС 1992 р. [181]. 

Спочатку оновлений МК ЄС мав застосовуватися з 24.06.2009 р., однак 

імплементуючі положення для нього так і не були підготовлені, незважаючи на 

перенесення крайнього терміну на червень, а потім і на листопад 2013 року. За 

підсумком на 2013 р. МК ЄС 2008 р. (MСС) у деяких пунктах уже застарів, 

практика обігнала деякі його положення, і вони потребували перегляду. З 

огляду на це Комісія Європейського Парламенту та Рада ЄС запропонували 

проект доопрацьованого кодексу. 

Так, 09.10.2013 р. була оприлюднена нова редакція МК ЄС, затверджена 

Регламентом Європейського парламенту і Ради ЄС № 952/2013 (Union Customs 

Code, UСС) [182]. Регламент набув чинності на двадцятий день після його 

опублікування 30.10.2013 р., однак більшість статей застосовується з 

01.06.2016 р., оскільки мають бути видані імплементуючі положення. 

Одним із значущих інтеграційних об’єднань арабського світу є Рада 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), яка з 1981 р. 

об’єднує шість нафтовидобувних держав регіону: Бахрейн, Катар, Кувейт, 

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман і Саудівську Аравію. Створення 

РСАДПЗ, зумовлене різними політичними і соціально-економічними 

факторами, було полегшене тим, що в нього увійшли держави, багато в чому 

схожі одна на одну. РСАДПЗ є міжнародною міждержавною 

багатофункціональною регіональною організацією. Основною метою створення 

РСАДПЗ, як зазначено в ст. 4 Статуту РСАДПЗ, є здійснення координації, 

інтеграції та взаємодії між державами-членами у всіх галузях з метою 

досягнення єдності, для створення єдиного регулювання в економіці, фінансах, 
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торгівлі та митниці. Серед напрямів співпраці країн-членів РСАДПЗ відзначимо 

і співробітництво в митній сфері. 

Першим нормативно-правовим документом, який заклав основи 

загального митного регулювання в РСАДПЗ, стала Єдина економічна угода 

1981 р. в галузі торгового обміну. Угода передбачала, що держави-члени 

дозволяють імпорт продукції сільського господарства, тваринництва та 

промисловості, а також корисних копалин національного походження, а також 

дозволяють експорт цієї продукції в інші держави-члени, причому товари 

національного походження не обкладаються митом [116]. 

Як перший крок до економічної інтеграції у 1983 р. була встановлена зона 

вільної торгівлі й визначені єдині мита на товари, що імпортуються з третіх 

країн. У 2001 р. ця угода була переглянута і замінена новою Економічною 

угодою, ст. 1 якої засновувала Митний союз країн- членів РСАДПЗ. 

Митний союз повинен був почати функціонувати не пізніше 2003 року і 

припускав встановлення загального митного тарифу, загальних митних правил і 

процедур, єдиного пункту пропуску, на якому стягуються митні збори, відміну 

тарифних і нетарифних бар’єрів у взаємній торгівлі, встановлення 

національного режиму для всіх товарів, вироблених в державах-членах. На 

відносно пізнє створення митного союзу вплинула наявність серйозних 

розбіжностей між Саудівською Аравією і ОАЕ з приводу моделі митного 

союзу. 

Основним актом, що регулює митні відносини в РСАДПЗ, є Спільний 

митний Закон 2003 року (далі – Закон). Закон ретельно готував з 1992 р. 

технічний комітет, призначений главами митних адміністрацій для його 

підготовки, який провів сімнадцять засідань. Закон був прийнятий на 20-ій сесії 

Вищої ради в 1999 р. Передбачалося, що він мав діяти як рекомендаційний 

закон протягом одного року, а потім буде переглянутий відповідно до 

зауважень, отриманими від держав-учасників. Для завершення підготовчої 

роботи Вища рада на 21-й сесії в 2000 р. продовжила рекомендаційну дію 
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Закону ще на рік, і в 2001 р. на 22-й сесії Закон був прийнятий остаточно. 

Водночас були прийняті Правила імплементації та Пояснювальна записка [117]. 

Загалом, кількість нормативних документів митного союза РСАДПЗ 

невелика. Крім Спільного митного закону, можна назвати Загальний митний 

тариф і Загальний закон про антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи. 

Обсяг регулювання значно поступається навіть митному регулюванню в 

країнах АСЕАН, не кажучи вже про Митний Союз ЄС. У літературі 

зазначається, що «створення більшості митних союзів країн, що розвиваються 

не можна вважати повністю завершеним через збереження винятків з режиму 

вільної торгівлі, неповного охоплення товарної номенклатури загальним 

зовнішнім тарифом, відсутність гармонізації інструментів торговельної 

політики та ін.». 

Всі ці зауваження можна віднести і до митного союзу РСАДПЗ. Сюди 

можна додати і відсутність наднаціональних органів, здатних приймати 

зобов’язувальні й виконувані рішення. Рішення про створення спеціального 

Органу митного союзу РСАДПЗ (GCC Customs Union Authority) було прийняте 

на 32-й сесії Вищої Ради в грудні 2011 р. У червні 2012 р. було проведене його 

перше засідання. Внутрішня структура та функції Органу були схвалені 

Економічним і фінансовим комітетами. 

Найбільш перспективним інтеграційним угрупованням в Південній 

Америці сьогодні є МЕРКОСУР. Він поступово перетворюється в ядро 

інтеграційних процесів у регіоні, реально сприяючи його становленню як 

одного з важливих центрів міжнародного економічного і політичного впливу. 

На підставі Угоди, підписаної 26 березня 1991 року в Асунсьйоні 

(Парагвай) президентами чотирьох країн – Аргентини, Бразилії, Парагваю і 

Уругваю (Асунсьйонський договір), був створений МЕРКОСУР. 

Асунсьйонський договір передбачає використання певних інструментів 

економічної політики для досягнення інтеграції, починаючи з її початкового 

етапу і закінчуючи вищими ступенями економічного союзу [71]. Зазначений 

договір формулював як основну мету створення загального ринку в межах 
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територій країн-учасниць з вільним переміщенням в його межах коштів 

виробництва, товарів і послуг, якого можна досягти за допомогою вирішення 

наступних завдань: а) сприяти більш конкурентоспроможній інтеграції 

економік чотирьох країн у світове господарство; б) сприяти ефективному 

використанню «ефекту масштабу» і підвищенню продуктивності національних 

економік; в) стимулювати за допомогою відкриття економік чотирьох держав 

зростання товарообміну з третіми країнами і зробити регіон більш привабливим 

для іноземних інвестицій; г) сприяти розвитку та надавати підтримку діяльності 

приватного сектора як основного мотора інтеграційного процесу. Вступ в силу 

Асунсьйонського договору запустив процес формування Зони вільної торгівлі, 

завершити який передбачалося до кінця 1994 року. Програма торговельної 

лібералізації включала, крім початкового 47%-го скорочення, щоквартальне 

зниження на 7% митних тарифів на товари, що циркулюють усередині зони. 

Наслідком Асунсьйонського Договору стало підписання в 1994 році країнами-

учасниками МЕРКОСУР протоколу Оуро Прето про створення Спільного 

ринку, який став певним кроком на шляху подальшої інтеграції [157]. 

МЕРКОСУР встановлює контакти з іншими інтеграційними 

об’єднаннями та окремими країнами. У 1995 році укладено рамкову угоду про 

співпрацю з ЄС (у 2010 році після шестирічної паузи відновлені переговори за 

Договором про партнерство МЕРКОСУР і ЄС). У 2004 році вступила в силу 

рамкова угода з Андським співтовариством. У 2006 році підписано угоду про 

економічну взаємодоповнюваність з Кубою. Розвиваються контакти з 

Австралією, Новою Зеландією, Китаєм, Японією, арабськими країнами. З 

Індією, Пакистаном, ПАР, Єгиптом і Радою економічного розвитку країн 

Перської затоки підписані угоди, спрямовані на лібералізацію торгівлі [194]. У 

2007 році підписано угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. 

За підсумками саміту глав держав-членів МЕРКОСУР 3 серпня 2010 року 

було прийнято єдиний митний кодекс Південноамериканського спільного 

ринку (МЕРКОСУР). Прийнятий єдиний митний кодекс об’єднання, який 

повністю набув чинності у 2012 році, повинен перетворити найбільший 
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торгово-економічний блок регіону на митний союз. Він покликаний прискорити 

пересування товарів і скоротити вартість перевезень вантажів. 

Південно-африканський митний союз – це інтеграційне об’єднання, 

договір про створення якого був підписаний в 1910 році і перепідписаний в 

1969 року. Членами Південно-африканського митного союзу є: Ботсвана, 

Лесото, Намібія, Свазіленд і ПАР. До 2002 р. Південно-африканським митним 

союзом фактично керувала ПАР. Угода, підписана в 2002 р., демократизувала 

процес прийняття адміністративних рішень у союзі і тим самим дещо зменшила 

панівне становище ПАР в цій сфері. 

Основи формування та функціонування Митного союзу між РБ, РК і РФ 

сформульовані у 1995 р., коли 6 січня глави держав підписали у Мінську Угоду 

про Митний союз між РФ та РБ (МС) [111]. 20 січня 1995 р. до цієї Угоди 

приєдналася Республіка Казахстан (МС-2), водночас підписавши з Росією та 

Білоруссю, які виступали з однієї сторони, Угоди про Митний союз. У 1996 р. 

до цієї Угоди приєдналася Киргизька Республіка (МС-3). 

У подальшому правова база Митного союзу була доповнена такою 

угодою, як «Договір про Митний союз та Єдиний економічний простір» 

(1999 р.) (МС-4) [15]. Через деякий час сторонам вдалося підготувати 

багатосторонню «Угоду про формування Єдиного економічного простору», 

«Концепцію формування Єдиного економічного простору», які підписані 

главами держав 19 вересня 2003 р. у м. Ялта. До Угоди було зроблено 

зауваження з боку української сторони, відповідно до якої республіка мала 

брати участь у функціонуванні цього утворення в межах, які відповідають 

Конституції України. У квітні-травні 2004 р. названі документи майже 

синхронно ратифіковані парламентами держав-учасниць ЄЕП. 

У підписаній Угоді під «Єдиним економічним простором» сторони 

розуміли економічний простір, який об’єднував митні території сторін, на 

якому функціонують механізми регулювання економік, що базуються на 

єдиних принципах, які забезпечують вільне пересування товарів, послуг, 

капіталів і робочої сили, і проводиться єдина зовнішньоторгова та узгоджена 
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тією чи іншою мірою і в тих обсягах, в яких це необхідно для полегшення 

рівноправної конкуренції та підтримки макроекономічної стабільності, 

податкова, грошово-кредитна та валютно-фінансова політика» [112]. 

Передбачалося, що реалізація цієї Угоди гармонізує макроекономічну 

політику у таких сферах, як оподаткування, фіскальна політика, обмінні курси, 

відсоткові ставки, єдині правила валютного регулювання. Як бачимо, мета 

створення Єдиного економічного простору, як і коло основних його учасників, 

багато у чому збігаються з метою створення ЄврАзЕС. 

У травні 2004 р. глави держав ЄЕП підписали документ під назвою 

Комплекс заходів з формування ЄЕП, який складається з 22 розділів та охоплює 

загалом 116 різноманітних заходів щодо уніфікації законодавчих актів. Цей 

документ визначає, які кроки і в якій послідовності здійснювати для 

формування єдиного економічного простору. На базі цього комплексу заходів 

розроблено перелік з 85 основних міжнародно-правових документів з 

формування ЄЕП та визначені виконавці науково-дослідницьких робіт з 

підготовки цих документів. На саміті в Казані у 2005 р. була прийнята заява 

глав держав, які брали участь у формуванні ЄЕП, затверджено 15 угод, 

спрямованих на поглиблення інтеграційних процесів. 

9 грудня 2010 р. Білорусь, Казахстан та Росія підписали й ратифікували 

весь пакет документів зі створення Єдиного економічного простору [65]. Цей 

етап розглядається як перехідний, оскільки упродовж цього періоду всі зусилля 

спрямовувалися на усунення недоліків і проблем, які існували до створення 

ЄЕП. З 1 січня 2010 р. на території Білорусі, Казахстану та Росії створено 

єдиний митний простір, який функціонує як повноцінний МС у 

трьохсторонньому форматі з 1 липня 2011 р. 

Після утворення Митного союзу у грудні 2010 р. на саміті ЄврАзЕС у 

Москві були досягнуті домовленості про створення Євразійського союзу на базі 

ЄЕП Білорусі, Казахстану та РФ. У жовтні 2011 р. підписано «Договір про 

створення зони вільної торгівлі у рамках СНД» [92]. Можна припустити, що 

цей документ став відправною точкою як для створення нових інтеграційних 
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об’єднань, так і для збільшення загальної кількості учасників. Під час 

жовтневого саміту ЄврАзЕС 2011 р. Президент РФ оголосив про початок 

реалізації планів зі створення Євразійського союзу на основі майбутнього ЄЕП. 

29 травня 2014 р. Росія, Білорусь і Казахстан підписали «Договір про 

євразійський економічний союз», який вступив у закону силу з 1 січня 2015 р. 

Саме у межах цього договору Росія намагається реалізувати свої економічні 

інтеграційні плани. 

Отже, підсумовуючи сказане, необхідно зауважити, що сьогодні на шляху 

реалізації цілей Митного союзу зустрічається низка труднощів, зумовлених, 

насамперед, наявними істотними відмінностями у рівнях економічного 

розвитку держав Співтовариства, різношвидкісним рухом у реалізації реформ. 

Також посилюється негативний вплив на країни ззовні. Тому на шляху 

розвитку Митного союзу виникають ризики, на усунення яких необхідно 

звернути особливу увагу. Одним зі шляхів вирішення проблем, що зараз 

реалізуються, є доопрацювання Митного кодексу та створення країнами-

членами МС, ЄАЕС. 

 

2.2. Інституційне регулювання діяльності митних союзів 

 

На початку XXI століття відбувається утворення факторів, що формують 

глобальну нестабільність, транснаціональні загрози і ставлять людство перед 

проблемою виживання. До них належать: зростання кількості й масштабів 

регіональних і локальних конфліктів із застосуванням військової сили на тлі 

неспроможності існуючої системи міжнародної безпеки; світова фінансово-

економічна криза, що виникла через невідповідність світових економічних і 

фінансових інститутів потребам сучасного світу; ризики суверенних дефолтів, 

європейської боргової кризи, торгових і «валютних війн»; зростаюча соціально-

економічна поляризація і маргіналізація країн і континентів, збільшення 

антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє середовище, що 

загрожує екологічною катастрофою та ін. Проблеми захисту від глобальних 
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загроз, забезпечення безпеки, зокрема і в економічній сфері, всього населення 

планети й окремого індивідуума виходять на перше місце в системі пріоритетів 

людства, потіснивши турботу про підвищення конкурентоспроможності, 

продуктивності праці, створення нових технологій. 

У таких умовах здійснюється перехід до принципово нової економічної і 

соціальної моделі світового розвитку. Світова спільнота перетворюється на 

цілісну економічну систему. Глобалізація як об’єктивний процес розвивається, 

головним чином, через транснаціоналізації і регіональну інтеграцію. Зростає 

роль міжнародних інститутів і інтеграційних об’єднань держав у світовій 

економіці і політиці. 

Бурхливий розвиток зовнішньоекономічних зв’язків породжує 

необхідність міждержавного (а в деяких випадках – і наддержавного) 

регулювання, спрямованого на забезпечення вільного руху товарів, послуг, 

капіталу і робочої сили між країнами в межах певного регіону, на узгодження і 

проведення спільної економічної, валютно-фінансової, науково-технічної, 

соціальної, зовнішньої й оборонної політики. У результаті створюються цілісні 

регіональні господарські комплекси з єдиною валютою, інфраструктурою, 

загальними економічними «завданнями, фінансовими фондами, загальними 

наднаціональними або міждержавними органами управління» [172]. 

Найпростіша і найбільш поширена форма економічної інтеграції – зона 

вільної торгівлі, в межах якої скасовуються торгові обмеження між країнами-

учасницями і, насамперед, митні збори. 

Ми визначаємо митний союз як договір кількох держав, який передбачає 

скасування низки акцизів та зборів між цими державами. Така форма 

міжнародної співпраці розглядається як захист власних економічних інтересів 

від інших держав. Митний союз передбачає також утворення «єдиної митної 

території» [162]. Митні союзи розрізняються за часом створення і процесами 

формування, економічним потенціалом учасників, глибиною їх взаємодії, 

програмами інтеграції. Також різниться й інституціальне управління окремо 

взятим митним союзом. 
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Зазначимо, що в межах Світової організації торгівлі зареєстровано понад 

15 митних союзів [196]. Найбільш відомі митні союзи – Південноафриканський 

митний союз, Європейський митний союз, Митний союз ЄАЕС, Загальний 

ринок країн Південної Америки – МЕРКОСУР, Рада співробітництва арабських 

держав Перської затоки та ін. 

Будь-яке управління завжди починається зі встановлення чітких ланок 

між членами тієї чи іншої організації. Митні органи за своїм змістом є 

обширною системою організації, що має дуже складну структуру. Саме тому 

розвиток системи митних органів митного союзу дуже тісно пов’язане з 

вирішенням певних управлінських проблем. Розглянемо докладно існуючу 

сьогодні систему органів управління митних союзів країн світу. 

Найбільш перспективним інтеграційним угрупованням у Південній 

Америці наразі є МЕРКОСУР. Він поступово перетворюється на ядро 

інтеграційних процесів в регіоні, реально сприяючи його становленню як 

одного з важливих центрів міжнародного економічного і політичного впливу. 

На початку 1960-х років у Південній Америці планувалося створити 

«зону вільної торгівлі», а потім утворення Центральноамериканського 

спільного ринку – ЦАОР. Однак політична та економічна кризи не дозволили 

реалізувати ці плани [188]. 

Незважаючи на це, на початку 1990-х років зазначена ідея 

латиноамериканської інтеграції почала реалізовуватися. На підставі Угоди, 

підписаної 26 березня 1991 року в Асунсьйоні (Парагвай) президентами 

чотирьох країн – Аргентини, Бразилії, Парагваю і Уругваю (Асунсьонський 

договір), був створений МЕРКОСУР. Асунсьонський договір передбачає 

використання певних інструментів економічної політики для досягнення 

інтеграції, починаючи з її початкового етапу і закінчуючи вищими ступенями 

економічного союзу [71]. 

Зазначений договір сформулював як основну мету створення загального 

ринку на території країн-учасниць з вільним переміщенням в його межах 

коштів виробництва, товарів і послуг, якого можна досягти за допомогою 
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вирішення наступних завдань: а) сприяти більш конкурентоспроможній 

інтеграції економік чотирьох країн у світове господарство; б) сприяти 

ефективному використанню «ефекту масштабу» і підвищенню продуктивності 

національних економік; в) стимулювати за допомогою відкриття економік 

чотирьох держав зростання товарообміну з третіми країнами і зробити регіон 

більш привабливим для іноземних інвестицій; г) сприяти розвитку та надавати 

підтримку діяльності приватного сектора як основного мотора інтеграційного 

процесу. 

За підсумками саміту глав держав-членів МЕРКОСУР 3 серпня 2010 року 

було прийнято єдиний митний кодекс Південноамериканського спільного 

ринку (МЕРКОСУР). Він покликаний прискорити пересування товарів і 

скоротити вартість перевезень вантажів. 

МЕРКОСУР не має наднаціональних структур. Його вищим керівним 

органом є Рада загального ринку (СОР) у складі міністрів закордонних справ і 

економіки. Рішення СОР затверджуються на самітах МЕРКОСУР, що 

проводяться по завершенні чергового головування 2 рази на рік. Розширюється 

координація позицій країн-членів МЕРКОСУР у політичних питаннях. З 1996 

року діє Зовнішньополітичний координаційно-консультативний форум 

МЕРКОСУР, який складається з п’яти повноправних і семи асоційованих 

членів блоку. У практику МЕРКОСУР ввійшло прийняття спільних політичних 

заяв з найбільш важливих міжнародних проблем. МЕРКОСУР встановлює 

контакти з іншими інтеграційними об’єднаннями та окремими країнами. У 1995 

році укладено рамкову угоду про співпрацю з ЄС (у 2010 році після 

шестирічної паузи відновлені переговори за Договором про партнерство 

МЕРКОСУР і ЄС). У 2004 році набрала чинності рамкова угода з Андським 

співтовариством. У 2006 році підписано угоду про економічну 

взаємодоповнюваність з Кубою. Розвиваються контакти з Австралією, Новою 

Зеландією, Китаєм, Японією, арабськими країнами. З Індією, Пакистаном, ПАР, 

Єгиптом і Радою економічного розвитку країн Перської затоки підписані угоди, 

спрямовані на лібералізацію торгівлі [194]. 
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Покладаючись на хороші результати (в порівнянні з іншими 

інтеграційними угрупованнями), МЕРКОСУР схильний до тих же проблем, які 

сповільнюють всі інтеграційні об’єднання «третього світу». Можна виділити – 

різнорідність рівня розвитку країн учасниць і низькі темпи економічного 

зростання окремих членів. У межах МЕРКОСУР при створенні єдиних умов 

промислової конкуренції, спочатку більш слабкі країни – Болівія, Парагвай і 

Уругвай відчувають себе в ролі підлеглих. Тому збережені винятки з правил 

лібералізації торгівлі. 

Важливо зазначити, що на початковому етапі діяльності МЕРКОСУР 

спостерігалися труднощі не тільки із застосуванням підписаних спільно 

документів, але навіть з їх вступом у силу. Протоколом Кричу-Прету була 

розроблена схема інкорпорування загальномеркусоровських норм в національні 

законодавчі системи. Однак цей механізм не вирішував проблеми «зависання» 

тієї чи іншої норми в процесі вступу в силу, якщо вона не була ратифікована 

однією з країн-учасниць. Річ у тім, що Протокол не передбачав єдиного способу 

їх інкорпорування усіма державами, і кожна з них обирала свій власний спосіб, 

які дуже відрізнялися між собою за часом і процедурою реалізації. На саміті в 

Бразилії (грудень 2002 р.) була зроблена спроба удосконалити цей механізм. 

Зокрема, створено систему так званого «карантину» для тих проектів спільних 

документів, які знаходяться в процесі адаптації на національному рівні, до того 

моменту, коли будуть зняті всі перешкоди для їх прийняття всіма партнерами 

по інтеграції. Також введено зобов’язання повного включення тексту спільного 

документа в текст відповідної національної норми. Це зняло непорозуміння, 

пов’язані з частковим внесенням текстів резолюцій в національні законодавчі 

акти або простими посиланнями на них, що раніше призводило до їх неповного 

і/або необов’язкового виконання. Більш того, резолюція зобов’язала країни-

члени призначити тільки один орган, відповідальний за адаптацію документів 

МЕРКОСУР до національних норм, з метою мінімізації внутрішньодержавних 

бюрократичних процедур. 
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Отже, можна зауважити, що інституційна структура МЕРКОСУР досить 

розвинена і, як вважають аналітики, формується в напрямку розвитку 

інститутів і органів ЄС з урахуванням деяких національних особливостей 

(наприклад, необхідність підтримки демократичних режимів правління). 

Інституційна система МЕРКОСУР (на відміну від інституційної системи 

Європейського союзу) не має наднаціонального характеру, оскільки більшість 

органів латиноамериканського блоку складаються з міжурядових структур [54]. 

Хоча норми, прийняті органами МЕРКОСУР, мають обов’язковий характер, 

вони, на відміну від права Європейського союзу, не є нормами прямої дії. Для 

вступу прийнятих МЕРКОСУР норм в силу держави-члени повинні внести їх в 

національне законодавство. Причому єдиної процедури вирішення цієї 

проблеми не існує. Кожна з держав-членів має власний спосіб, що відрізняється 

за часом і порядком реалізації від інших. 

Розвиток інтеграційних процесів в Африці має давню історію. Перше 

інтеграційне об’єднання в регіоні – Південно-африканський митний союз 

(Southern African Customs Union – SACU) – було створено ще в 1910 році. Цей 

приклад, однак, слід розглядати як виняток, оскільки в колоніальний період 

прояву інтеграційних тенденцій в Африці перешкоджав розділ території 

регіону між провідними західними державами. Реально про розвиток 

інтеграційних процесів в Африці можна говорити з початку 60-х рр. 

ХХ століття, коли більшість країн регіону здобули політичну незалежність. З 

того часу в Африці була створена ціла низка різних економічний угруповань, 

частина з яких, як, наприклад, заснований в 1962 р. Екваторіальний митний 

союз (Equatorial Customs Union) у складі Габону, Камеруну, Республіки Конго, 

Центрально-африканської республіки і Чаду, перестала існувати, а інші 

утвердилися як значущі інтеграційні об’єднання регіонального і 

субрегіонального рівнів [140]. 

Сьогодні в регіоні функціонують три митних союзи: Східноафриканське 

співтовариство, Західноафриканський економічний і валютний союз і 

Південно-африканський митний союз. Східноафриканське співтовариство 
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почало функціонувати як митний союз з 1 січня 2005 року в складі трьох 

держав: Кенії, Танзанії і Уганди. У 2007 році повноправними членами цього 

митного союзу стали Бурунді і Руанда. А 20 листопада 2009 року всі учасники 

Східно-африканського співтовариства підписали протокол про намір створити в 

найближчій перспективі Загальний ринок Східно-африканського 

співтовариства, що передбачає вільний рух товарів, капіталів і робочої сили.  

Західноафриканський економічний і валютний союз став зоною вільної торгівлі 

в 1996 р і почав функціонувати як митний союз в 2000 році [113]. 

Договір про створення Південно-африканського митного союзу був 

підписаний в 1910 році і перепідписаний у 1969 році. Членами Південно-

африканського митного союзу є: Ботсвана, Лесото, Намібія, Свазіленд і ПАР. 

Союз передбачає відсутність митних тарифів щодо торгівлі між країнами-

членами і проведення ними єдиної митно-тарифної політики щодо третіх країн. 

Водночас, Південно-африканської митний союз має і свою специфіку. Грошові 

кошти, що утворюються від сплати тарифів при торгівлі з країнами-нечленами 

Союзу, надходять в єдиний фонд доходів інтеграційного об’єднання з 

подальшим його розподілом між державами-членами Південно-африканського 

митного союзу. До 2002 р. Південно-африканським митним союзом фактично 

керувала ПАР. Угода, підписана в 2002 р., демократизувала процес прийняття 

адміністративних рішень в союзі і тим самим дещо зменшила домінуюче 

становище ПАР в цій сфері. У 2002 р. був утворений вищий орган Південно-

африканського митного союзу – Рада міністрів країн-членів, який призначає 

Виконавчого секретаря Південно-африканського митного союзу, членів 

Тарифного комітету, який готує рекомендації щодо зміни митних тарифів, 

затверджує бюджети Секретаріату, Тарифного комітету і Суду Південно-

африканського митного союзу. 

Повертаючись до історії, зазначимо, що на африканському континенті в 

1964 році було організовано Митний і економічний союз Центральної Африки 

(МЕСЦА), який проіснував до 1998 року. Вивчення вже неіснуючої організації 

може здатися безперспективним. Однак дослідження інтеграційних процесів у 
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межах Митного та економічного союзу країн Центральної Африки є 

необхідним з двох причин. По-перше, це регіональне об’єднання є першим 

успішним прикладом інтеграційного об’єднання на африканському континенті. 

По-друге, він став основою, на якій була побудована найбільш успішна 

африканська регіональна організація – Економічне і валютне співтовариство 

Центральної Африки (ЕКОЦАС). 

Реалізація завдань, які виконуються союзом, забезпечувалась відповідно 

до статті 2 Договору МЕСЦА: 

 Радою глав держав або урядів; 

 Керівним комітетом; 

 Генеральним секретаріатом. 

Рада складалася з голів держав або їх представників, які були 

уповноважені приймати рішення. У межах роботи Ради главам держав могли 

допомагати міністри й експерти. Рада збиралася за необхідності (не менш ніж 

один раз на рік). Головування в Раді здійснювалося главами держав по черзі в 

алфавітному порядку назви країн терміном на один рік. У разі приєднання до 

Союзу нових держав, їх глави держав повинні були забезпечити головування в 

Раді слідом за державою, що підписала установчий Договір останньою. Рада 

була вищим органом Союзу. 

До складу Виконавчого комітету входило по два представники від кожної 

держави-члена: Міністр фінансів або його представники; Міністр з питань 

економічного розвитку або його представники. Делегація кожної держави мала 

один вирішальний голос у Виконавчому комітеті та обов’язково включала до 

свого складу як мінімум одного міністра. Комітет проводив свої засідання за 

необхідності і не менш ніж два рази на рік у присутності хоча б одного 

представника кожної держави-члена. 

Генеральний секретаріат Спілки складався з Генерального секретаря, 

заступника Генерального секретаря й адміністративного персоналу. 

Генеральний секретар призначався Радою і безпосередньо підпорядковувався 

Президенту Ради. Генеральний секретаріат включав в себе різні підрозділи, 
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відділи та служби. При виконанні своїх обов’язків Генеральний секретар, 

заступник Генерального секретаря і співробітники Секретаріату не могли 

запитувати або отримувати вказівки від будь-якого уряду і будь-якої 

національної або міжнародної організації. Генеральний секретар також брав 

участь у розробці рішень і розпоряджень Ради з координації питань зовнішніх 

економічних зв’язків, що становили спільний інтерес держав-членів [163]. 

Поряд із власною діяльністю МЕСЦА створив спеціалізовані організації, 

що працювали на більш-менш профільні галузі. Так, були створені: 

 Інститут субрегіонального багатогалузевого аналізу і прикладних 

технологій (L’Institut Sous Régional d’Analyse Multisectorielle et de 

Technologie Appliquée); 

 Вищий інститут статистики і прикладної економіки (L’Institut 

Supérieur des Statistiques et d’Economie Appliquée); 

 Міждержавна школа митниці в Бангі; 

 Банк розвитку держав Центральної Африки (La Banque de 

Développement des Etats de l’Afrique Centrale). 

Економічне співтовариство країн Центральної Африки (ЕКОЦАС) було 

утворене 1994 року на базі митного та економічного союзів Центральної 

Африки. Основна мета утворення співтовариства – сприяння регіональній 

інтеграції шляхом гармонізації економічної та валютної політики. 

Своєрідність спільноти полягає в тому, що вона складається з двох 

блоків: Економічного союзу країн Центральної Африки і Валютного союзу 

країн Центральної Африки. Економічний союз реалізує свої завдання за 

допомогою спеціалізованих інститутів. Валютний союз бере участь у 

координації економічної політики держав-учасниць шляхом узгодження 

бюджетів з валютною політикою спільноти [95]. 

Співтовариством ЕКОЦАС поряд з основними інститутами засновані 

спеціалізовані органи, що сприяють прискоренню інтеграції в субрегіоні: 

Міждержавна митна школа; Економічна комісія зі скотарства; Субрегіональний 

інститут статистики і прикладної економіки; Субрегіональний багатогалузевий 
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інститут прикладних технологій, планування і оцінки проектів; Інститут 

економіки та фінансів; Комісія зі спостереження за фінансовим ринком країн 

Центральної Африки та ін. 

Держави-члени СЕМАС визнали, що інтеграція вимагає об’єднання 

національних суверенітетів в інтересах розвитку всієї спільноти, і вони мають 

намір поетапно обмежувати себе у своїх правах з метою створення загального 

корпусу права (наприклад, застосовувати гармонізоване законодавство в сфері 

митної діяльності, мікрофінансування і вдосконалення діяльності інститутів 

співтовариства). Відносини між різними суб’єктами в розглянутому 

співтоваристві регулюються сукупністю юридичних норм, обов’язкових для 

інститутів, зокрема, спеціалізованих органів, країн-учасниць і їх громадян [51]. 

Щодо Митного Союзу в межах ЄврАзЕС зазначимо наступне. Спочатку 

сама ідея побудови митного союзу, передбачена домовленостями СНД, не 

знайшла способу реалізації у форматі Співдружності. Тому було вирішено 

обмежитися участю в союзі держав, готових підписати і дотримуватися 

принципів митного союзу. На першому етапі в 1995 році було укладено Угоду 

про митний союз між Росією і Білорусією, до яких в тому ж місяці приєднався 

Казахстан. У свою чергу, договір між Білоруссю, Росією та Казахстаном про 

створення єдиної митної території та формування Митного союзу був 

підписаний у 2007 році. 

28 листопада 2009 р. зустріч Д. Медведєва, А. Лукашенко та 

Н. Назарбаєва у Мінську ознаменувала собою активацію роботи зі створення на 

території Росії, Білорусії та Казахстану з 1 січня 2010 року Єдиного митного 

простору. У цей час була ратифікована низка важливих міжнародних угод щодо 

Митного союзу. Всього за 2009 рік на рівні глав держав та урядів було 

прийнято близько 40 міжнародних договорів, що склали основу Митного союзу 

[1]. 

З 1 січня 2010 року на теренах трьох держав вступили в силу: Угода про 

єдине митно-тарифне регулювання, Угода про єдині заходи нетарифного 

регулювання щодо третіх країн, Єдиний митний тариф Митного союзу, Єдиний 
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перелік товарів, до яких застосовуються заборони або обмеження на ввезення 

або вивезення державами-учасниками Митного союзу. У липні 2010 р. 

території цих держав були об’єднані в єдину митну територію, на якій набув 

чинності Митний кодекс Митного союзу. Таким чином, можна говорити про 

формування єдиної митної території, у межах якої не застосовуються мита та 

обмеження економічного характеру, за винятком спеціальних захисних, 

антидемпінгових і компенсаційних заходів, та початок повноцінного 

функціонування Митного союзу. 

Реалізація функцій вищого органу Митного союзу доручена 

Міждержавній Раді ЄврАзЕС – вищий орган Євразійського економічного 

співтовариства, створений згідно із Договором про заснування Євразійського 

економічного співтовариства від 10 жовтня 2000 року. Рада визначає подальші 

дії, стратегії та перспективи розвитку інтеграції країн учасників. 

При Раді ЄврАзЕС в рамках Митного Союзу створено Експертну Раду, 

яка уповноважена розглядати заяви господарюючих суб’єктів держав-членів 

Митного союзу з питань відповідності рішень Комісії Митного союзу. Її 

завданням є розгляд заяв юридичних і фізичних осіб держав-членів МС на 

предмет відповідності рішень КМС, що мають обов’язковий характер, 

договірно-правовій базі Митного союзу. Основну діяльність Експертної ради у 

сфері організаційно-технічного забезпечення здійснює секретаріат в особі 

Правового департаменту Секретаріату КМС. У складі Експертної ради 

знаходиться 5 представників-фахівців в галузі права і міжнародної торгівлі від 

кожної держави-учасниці МС. 

КМС також виконує рішення міждержради ЄврАзЕС і визначає 

рекомендації з питань формування та функціонування МС, реалізовуючи при 

цьому міжнародні договори щодо формування МЗ, а також здійснюючи 

взаємодію з органами державної влади держав-учасниць МС й інші функції. До 

завдань КМС також відносять: облік національних інтересів держав-членів 

Митного союзу, розробка рекомендацій з питань його формування, укладання 

міжнародних договорів [21]. 
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Рішення КМС набувають чинності через 30 днів після їх офіційної 

публікації. Але все ж можливі винятки, коли визначається інший термін 

набрання ними чинності. Всі засідання КМС мають закритий характер і 

проводяться не рідше одного разу на місяць. Учасником КМС обов’язково 

повинен стати член Митного союзу, представник від кожної держави, що має 

відповідні повноваження. 

Основною організацією роботи КМС займається Секретаріат КМС, 

завдяки якому здійснюється підготовка проектів міжнародних договорів, 

матеріалів і рекомендацій з питань формування та функціонування МС. 

До структури Секретаріату КМС входить секретар КМС, який може мати 

по одному заступнику від кожної держави-учасниці МС. Секретар КМС бере 

участь у засіданнях КМС і Міждержради ЄврАзЕС, а також розпоряджається 

фінансовими і матеріальними засобами КМС. Також існує Науково-експертна 

рада, що займається науково-правовою експертизою проектів міжнародних 

договорів і рішень органів МС. При КМС також був створений Комітет з 

питань регулювання зовнішньої торгівлі, основним завданням якого є розгляд 

пропозицій та узгодження позицій держав з питань введення, застосування, 

зміни або припинення дії заходів регулювання зовнішньої торгівлі з державами, 

які не є учасниками Митного союзу. 

Варто також відзначити Координаційну раду керівників митних служб 

Митного союзу, що є постійно діючим міжвідомчим органом у сфері митної 

справи. До завдань ради відносять: організацію функціонування митних служб, 

координацію їх взаємодії з іншими національними службами і відомствами 

держав-учасниць МС і роботи митних служб щодо перенесенню митного 

контролю на зовнішній кордон МС, а також формування єдиної правової бази 

МЗ. Допоміжним органом КМС з питань застосування інформаційних 

технологій є Координаційна рада з інформаційних технологій, який здійснює 

координацію робіт з питань застосування інформаційних технологій і 

використання інформаційних ресурсов. Не так давно членами МС була 

заснована Об’єднана колегія митних служб держав-членів Митного союзу, яка 
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координує діяльність митних служб, за допомогою формування єдиної правової 

бази з питань митної справи. 

 

2.3. Механізми вирішення спорів у рамках митних союзів 

 

Починаючи з другої половини ХХ століття, регіоналізація неухильно 

набирає силу провідної тенденції перебудови міжнародних економічних 

відносин. У межах багатьох регіональних об’єднань існують власні, повноцінні 

нормативно-правові основи та інституційні системи, а їх внутрішні спори, що 

випливають з відповідних договірно-правових режимів, досить ефективно 

вирішуються створеними для цих цілей регіональними органами правосуддя. 

Регіоналізація та глобалізація економічних відносин є 

взаємодоповнюючими, часом конкуруючими процесами. Ефективне 

співіснування універсальних і регіональних міжнародних економічних 

організацій і те, як їх діяльність сприймається і оцінюється міжнародною 

спільнотою, не в останню чергу залежить від того, яким чином будуються 

відносини між ними, наскільки вони сприймають себе частиною системи 

міжнародного права. 

Так, на думку А. О. Четвертикова, можна виокремити наступні моделі 

реалізації механізмів вирішення спорів у межах митних союзів: 

 інтеграційний арбітраж; 

 квазісудові органи інтеграційного правосуддя; 

 інтеграційні суди [131]. 

Важливо зазначити, що вказані моделі інтеграційного правосуддя можуть 

функціонувати не тільки самостійно, але й комбінуватися одна з одною. Так, у 

межах АСЕАН інтеграційно-правові спори спочатку розглядають арбітражні 

органи – спеціальні групи (панелі), потім в порядку оскарження – Апеляційний 

орган, який має квазісудовий характер [149]. Комбінована арбітражно-

квазісудова модель діє і в МЕРКОСУР. У Центральноамериканській системі 

поряд ыз постійним Центральноамериканським судом для розгляду окремих 
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спорів економічного характеру може скликатися тимчасовий Арбітражний 

трибунал. 

Серед інтеграційних судів, функціонування яких ніколи не переривалося, 

найстарішим і найбільш авторитетним є Суд ЄС. Він вирішує справи понад 

60 років – спочатку як Суд Європейського об’єднання вугілля і сталі (з 1952 р.), 

згодом – як Суд Європейських співтовариств (з 1958 р.) і, врешті-решт, 

сьогодні – як Суд ЄС [150]. 

Саме Суд ЄС став головним прикладом, орієнтиром і багато в чому 

зразком для постійних судових органів, що з’явилися пізніше в інших 

регіональних інтеграційних об’єднаннях в Європі і за її межами, зокрема, у 

межах митних союзів: Суд Європейської асоціації вільної торгівлі (Суд ЄАВТ), 

Східноафриканський суд, Суд Економічного співтовариства 

західноафриканських держав (суд ЕКОВАС) і, окремо, Суд 

Західноафриканського економічного та валютного союзу, Трибунал правосуддя 

Андського співтовариства, Карибський суд і Східнокарибський верховний суд, 

Суд Євразійського економічного союзу (Суд ЄАЕС) і т. ін. 

Доцільно вказати, що феномен інтеграційного правосуддя знаходиться в 

постійному розвитку, самовдосконаленні. Однією з новітніх тенденцій такого 

розвитку стала поява інтеграційних судових систем, що нагадують собою 

ієрархічні системи національних судів. 

Так, Суд ЄС сьогодні – уже не єдиний судовий орган, як було спочатку. 

Під цією назвою зосереджена триланцюгова система європейських 

інтеграційних судів: вищий «Суд», підлеглий йому «Трибунал» і, зрештою, 

«спеціалізовані трибунали», які можуть створюватися для розгляду окремих 

категорій справ [62]. 

Крім того, у 2017 р. у межах ЄС повинен з’явитися Об’єднаний патентний 

суд – судовий орган, який би розглядав суперечки про видачу та використання 

єдиного патенту ЄС. Об’єднаний патентний суд не включений у структуру 

Суду ЄС, але зобов’язаний керуватися його судовою практикою при винесенні 

власних рішень. Об’єднаний патентний суд також буде судовою системою, що 
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має дволанковий характер: Апеляційний суд і підлеглі йому суди (трибунали) 

першої інстанції, розміщені на території різних держав-членів ЄС. 

Звертаючись до практики, зазначимо, що за роки свого існування 

МЕРКОСУР пережив кілька реформ процедури врегулювання суперечок між 

членами організації [122]. Початок був покладений Протоколом Бразиліа 

(грудень 1991), який визначив основні етапи розгляду спорів: прямі переговори, 

втручання з боку Групи Спільного ринку (виконавчий орган в МЕРКОСУР), 

розгляд в Суді Ad hoc [178]. Сформований порядок врегулювання спорів мав 

певні недоліки: нечіткість формулювань обов’язків сторін у спорі, відсутність 

конкретних термінів за окремими процедурами та ін. А тому 01 січня 2004 року 

набрав чинності Протокол Олівос [158] з вирішення спорів у МЕРКОСУР, який 

скасував дію Протоколу Бразиліа. Переговорна процедура була спрощена, 

звернення до групи Спільного ринку стало необов’язковим. Важливою новелою 

стала можливість подачі апеляції на вердикт Суду Ad hoc в Постійний 

касаційний суд Спільного ринку Південного конуса, який виробив свої правила 

процедури. Якщо спочатку механізм вирішення спорів МЕРКОСУР мав спільні 

риси з механізмом СОТ, то з Протоколом Олівос механізм вирішення спорів 

став більш схожий з системою Європейського союзу. 

Заміна системи вирішення спорів (Протокол Олівос) була пов’язана з 

завершенням встановлення загального зовнішнього митного тарифу, що в 

цілому було здійснено до початку 2006 року. Щоправда, для Уругваю і 

Парагваю, як виняток, термін для встановлення митного тарифу було 

продовжено до 31 грудня 2010 року, що мало б вплинути і на терміни 

формування Постійної системи розгляду спорів. Однак аналіз ситуації до 

теперішнього часу показує, що інституційна структура вирішення спорів 

МЕРКОСУР вже функціонує і стає центральною ланкою щодо забезпечення 

безпеки і передбачуваності багатосторонньої торговельної системи 

поводження. 
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Суд ЄАЕС, який почав функціонувати з 1 січня 2015 року, є судовим 

органом ЄАЕС та діє на постійній основі відповідно до Договору про ЄАЕС і 

Статуту суду ЄАЕС. 

Суд ЄАЕС прийшов на зміну суду Євразійського економічного 

співтовариства («ЄврАзЕС» та «суд ЄврАзЕС» відповідно), який здійснював 

свою діяльність до 10 жовтня 2014 року [54]. 

Метою діяльності суду ЄАЕС є забезпечення однакового застосування 

державами-членами та органами ЄАЕС Договору про ЄАЕС, міжнародних 

договорів в рамках ЄАЕС, міжнародних договорів ЄАЕС з третіми сторонами і 

рішень органів ЄАЕС. 

Статут суду ЄАЕС передбачає можливість розгляду спорів, що 

виникають з питань реалізації Договору про ЄАЕС, міжнародних договорів у 

межах ЄАЕС і (або) рішень органів ЄАЕС за заявами суб’єктів 

господарювання, а також держав-членів ЄАЕС. 

Ми зупинимося більш детально на тому, які суперечки можуть бути 

врегульовані за участю господарюючих суб’єктів у межах ЄАЕС. Необхідно 

зазначити, що під господарюючим суб’єктом розуміється юридична особа, 

зареєстрована відповідно до законодавства держави-члена або третьої держави, 

або фізична особа, зареєстрована як індивідуальний підприємець відповідно до 

законодавства держави-члена або третьої держави. 

Так, господарюючі суб’єкти можуть подавати наступні заяви: 

 про відповідність рішення ЄЕК або його окремих положень, що 

безпосередньо зачіпають права і законні інтереси господарюючого 

суб’єкта у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, 

Договору про ЄАЕС і (або) міжнародних договорів у межах ЄАЕС, 

якщо таке рішення або його окремі положення призвели до порушення 

прав і законних інтересів господарюючого суб’єкта; 

 про оскарження дії (бездіяльності) ЄЕК, що безпосередньо зачіпає 

права і законні інтереси господарюючого суб’єкта у сфері 

підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо така дія 
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(бездіяльність) спричинила порушення наданих Договором про ЄАЕС 

і (або) міжнародними договорами у межах ЄАЕС прав і законних 

інтересів господарюючого суб’єкта [130]. 

Однак слід мати на увазі, що суд ЄАЕС не компетентний розглядати 

спори щодо відшкодування збитків чи інших вимог майнового характеру. 

Зазначимо, що постанова суду є остаточною й оскарженню не підлягає. 

Як показує практика попередника – суду ЄврАзЕС, навіть у такому 

високоповажному наднаціональному судовому органі існує упередженість при 

прийнятті заяв до розгляду. Цей випадок показує практичну сторону того, на 

якому відрізку шляху розвитку інтеграції знаходиться Євразійське об’єднання 

країн і яку компетенцію мають судді, делеговані державами-членами 

представляти державу і вершити правосуддя. 

Отже, як бачимо з викладеного вище, існуючі сьогодні угоди між 

країнами-членами Євразійського Економічного Союзу не передбачають дієвого 

механізму для вирішення спорів. Суд ЄАЕС за змістом свого Регламенту 

практично копіює повноваження Суду ЄврАзЕС. 

Законодавцям необхідно гостро відчувати нові тенденції динамічного 

ділового співтовариства і виконувати прийняті на себе зобов’язання у межах 

створюваних об’єднань. 

Також варто зазначити, що в межах Митного союзу ЄАЕС у 2013 році 

була запропонова Концепція щодо створення Арбітражного центру, яка має 

певні істотні недопрацювання. Запропонований механізм зі створення двох 

палат (міжнародної та внутрішньої) керуючої ради для подальшого формування 

списків арбітрів та голів складів трибуналів Арбітражного центру є надмірно 

забюрократизованим і не відповідає вимогам ділового співтовариства, яким 

необхідні швидкі, ефективні і прості механізми з вирішення спорів. До того ж 

подібна процедура має певний ґрунт для культивування корупції при 

призначенні складу арбітражу і ставить під сумнів загальноприйняті принципи 

вирішення спору шляхом арбітражу – незалежність і неупередженість 
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розглянутих спорів арбітрами. Господарюючі суб’єкти повинні мати 

можливість самостійно вибирати і призначати арбітрів при виникненні спору. 

Підтримаємо думку Д. І. Чекалова, що структура Арбітражного центру 

повинна бути проста і зрозуміла. Його регламент має відповідати сучасним 

вимогам щодо високо професійного і неупередженого вирішення спорів, а 

міжнародний договір, який регулює діяльність і компетенцію Арбітражного 

центру, повинен передбачати чітку процедуру щодо безспірного виконання 

рішень Арбітражного центру державними судами країн-учасниць міжнародного 

договору. Господарюючі суб’єкти повинні бути вільні у виборі місця розгляду 

спору в будь-якому з міст-столиць або міст республіканського/федерального 

значення країн-учасниць міжнародного договору [130]. 

Також регламент не повинен містити неоднозначних визначень і 

формулювань, щоб у подальшому уникнути можливості його невірної 

інтерпретації та/або неоднозначного застосування його положень. 

Арбітражний центр має бути створений у вигляді незалежної 

некомерційної міжнародної організації, яка б об’єднала тисячі підприємств, 

асоціацій та підприємств ЄАЕС і представників інших країн, провідних або 

зацікавлених у розвитку торговельних відносин на території ЄАЕС. 

Зауважимо, що правосуддя є об’єктивним і неупередженим тільки в тому 

випадку, якщо його носіям гарантована незалежність від будь-якого 

стороннього втручання. Ця аксіома справедлива як для судових органів держав 

і класичних міжнародних судів, так і для інтеграційного правосуддя, з якої б 

моделі воно не функціонувало. Розглянемо основні гарантії незалежності, 

передбачені в установчих документах сучасних митних союзів. 

Що ж до органів інтеграційного арбітражу, то основними гарантіями 

незалежності є: 

 паритетність представництва сторін спору в арбітражному органі – 

третейському суді; 

 наявність суперарбітра, однаково незалежного від сторін спору; 
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 несумісність посад і неприпустимість вчинення арбітрами будь-яких 

дій, здатних поставити під сумнів їх неупередженість і об’єктивність 

[169]. 

Так, у межах НАФТА кожна спеціальна арбітражна група повинна 

складатися з 5 чоловік, які обираються із заздалегідь складеного списку 

експертів. Кожна держава-член НАФТА, яка є стороною спору, вибирає зі 

списку по 2 арбітри, причому обов’язково з числа громадян іншої сторони. 

Якщо, наприклад, розглядається спір між США і Канадою, то США повинні 

призначити арбітрами двох канадських громадян, а Канада – двох 

американських. Суперарбітра, залежно від результату жеребкування, вибирає 

або США з числа канадських громадян, або Канада – з числа американських. 

Усі арбітри відповідно до установчого договору НАФТА повинні бути 

«незалежними від будь-якогї сторони, не мати зв’язків з жодною стороною і не 

отримувати від них інструкцій». Крім того, арбітри повинні дотримуватися 

Кодексу поведінки, прийнятого вищим політичним органом НАФТА – 

Комісією з торгівлі. 

У цьому Кодексі докладно закріплені обов’язки арбітрів з декларування 

доходів і будь-яких сторонніх інтересів щодо дотримання конфіденційності, а 

так само загальні обов’язки бути «незалежними і неупередженими», «діяти 

справедливо» і незалежно від будь-яких сторонніх чинників, таких як «власні 

інтереси, зовнішній тиск, міркування політичного характеру, політичні заклики, 

лояльність до сторони або побоювання критики». 

На відміну від арбітражних інстанцій, які формуються сторонами спору 

для розгляду однієї конкретної справи, інтеграційні суди і квазісудові органи 

мають постійний склад. При цьому члени інтеграційних судів, аналогічно до 

носіїв судової влади в державах, зазвичай мають ранг «суддів» (в інтеграційних 

судах Латинської Америки використовується термін «магістрати»). 

З урахуванням свого міжнародно-правового походження судді 

інтеграційних судів, а також члени квазісудових органів інтеграційного 

правосуддя, як правило, призначаються на посади державами-членами 
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інтеграційного об’єднання безпосередньо або через політичні органи, що 

складаються з їх представників, наприклад, Конференцією глав держав і урядів 

(члени суду Центральноафриканського економічного і валютного 

співтовариства), урядами держав-членів за спільною згодою (члени вищих 

ланок у структурі Суду ЄС), Вищою Євразійською економічною радою в складі 

глав держав-членів Євразійського Економічного Союзу (судді Суду ЄАЕС) 

тощо. 

Єдиним винятком є Карибський суд. Його суддів призначає 

спеціалізований орган Карибського співтовариства – Регіональна комісія 

судових і правових послуг, яка складається з представників як влади держав-

членів, так і їх громадянського суспільства (адвокати, інші видатні юристи), 

причому жодна держава-член при призначенні не має права вето. Тільки голову 

Карибського суду за пропозицією згаданої Комісії призначають керівники 

держав-членів (у межах Конференції глав урядів Карибського співтовариства), 

також без права вето (3/4 голосів) [184]. 

Судді інтеграційних судів, зазвичай, мають короткий термін 

повноважень, що не досягає 10 років, наприклад: 

 6 років – Суд ЄС, Суд західноафриканський економічного та 

валютного союзів, Трибунал правосуддя Андського співтовариства; 

 7 років – Східноафриканський суд; 

 9 років – Суд ЄАЕС. 

Знову ж тільки в Карибському суді під впливом англосаксонських 

традицій (більшість держав-членів Карибського співтовариства – колишні 

колонії Великобританії) судді займають свої посади довічно, точніше, до 

досягнення граничного віку – 72 роки. Лише у голови термін повноважень 

обмежений 7 роками. 

У квазісудовий органах інтеграційного правосуддя термін повноважень 

ще більш короткий: 

 2 роки – Постійний ревізійний суд МЕРКОСУР; 

 4 роки – апеляційні органи АСЕАН. 
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Повертаючись до загальних засад функціонування механізмів вирішення 

спорів у межах митних союзів, зазначимо, що як гарантії незалежності від 

держав виступає, насамперед, незмінюваність, тобто неможливість усунути 

суддів з посади до закінчення терміну їх повноважень, крім випадків вчинення 

правопорушення або іншого проступку, не сумісного з суддівським статусом.  

Підстави звільнення від посади зазвичай формулюються досить широко. 

Наприклад, Угода про заснування Карибського суду 2001 року передбачає, що 

суддя може бути усунутий з посади в разі «хвороби чи іншої причини або 

поганої поведінки (misbehaviour)», характер якої не уточнюється. 

В установчому договорі Суду Економічного співтовариства країн 

Західної Африки підставами дострокового припинення суддівських 

повноважень названі: «серйозний проступок, нездатність здійснювати свої 

функції, фізична або розумова нездатність». 

Статут Суду ЄС називає підставами дострокового припинення 

повноважень ситуації, коли член цього органу «перестав відповідати 

необхідним умовам або відповідати обов’язкам, що випливають з його посади». 

Статут Суду ЄАЕС передбачає 11 підстав добровільної або примусової 

відставки судді, зокрема, вчинення «серйозного вчинку, не сумісного з високим 

статусом судді» або «заняття діяльністю, не сумісною з посадою судді». 

З урахуванням широких або таких, що допускають розширене 

тлумачення, підстав відмови від посади для забезпечення незмінності членів 

інтеграційних судів і квазісудових органів вирішального значення набуває 

процедура відмови, точніше, визначення кола суб’єктів, уповноважених 

достроково припиняти повноваження інтеграційного судді. 

Щодо цього питання, то можна видокремити три основні підходи, які 

забезпечують меншу або більшу незалежність органів інтеграційного 

правосуддя у межах митних союзів: 

 члени органу інтеграційного правосуддя відмовляються від посади в 

такому ж порядку, в якому вони були призначені, наприклад, судді 

Суду ЄАЕС – Вищою Євразійською економічним радою, судді 
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Трибуналу правосуддя Андського співтовариства – повноважними 

представниками держав-членів за спільною згодою; 

 члени органу інтеграційного правосуддя відмовляються від посади за 

рішенням спеціального трибуналу, створюваного для розгляду справи 

про проступок конкретного судді. Такий порядок прийнятий у 

Східноафриканському суді; 

 члени органу інтеграційного правосуддя відмовляються від посади 

самим органом правосуддя, в якому вони перебувають. Наприклад, у 

Суді ЄС для відмови необхідно одноголосне рішення всіх суддів, а 

також генеральних адвокатів цього Суду, без урахування голосу 

зацікавленого члена [184]. 

Вочевидь, третій підхід найбільшою мірою забезпечує незмінюваність 

інтеграційних суддів, хоча у нього теж є свої слабкі сторони (можливість 

«кругової поруки», тобто небажання суддів застосовувати санкції до своїх 

колег, навіть коли для цього є підстави). 

Поряд з незмінністю установчі документи інтеграційних об’єднань 

передбачають інші гарантії незалежності, які є традиційними для міжнародних 

або в цілому для всіх судових органів. Це, зокрема: 

 правила щодо конфлікту інтересів – несумісність посад і заборона 

займатися будь-якою комерційною, політичною або діяльністю, 

здатною поставити під сумнів неупередженість суддів; 

 наділення привілеями та імунітетами, зокрема від кримінального 

переслідування (з можливістю їх зняття відносно правопорушника за 

рішенням органу правосуддя або органу політичного керівництва 

інтеграційного об’єднання); 

 організаційна і процесуальна автономія, включно з правом розробляти 

і приймати власні процесуальні регламенти, встановлювати інші 

правила внутрішнього розпорядку. 

Як специфічна гарантія незалежності органів інтеграційного правосуддя 

особливої згадки заслуговує заборона особливих думок. Така заборона, на 
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перший погляд, знеособлює суддів, не дозволяє їм демонструвати власну 

індивідуальність у вигляді коментарів (зокрема критичних) по суті винесених 

рішень. З іншого боку, вона позбавляє державу можливості будь-яким чином 

контролювати позицію «своїх» суддів і застосовувати до них заходи «впливу», 

наприклад, у вигляді загрози відмови від висунення кандидатури на новий 

термін. 

Зазначена гарантія найповнішою мірою отримала відображення в Суді 

ЄС, де, за висловом професора М. М. Бірюкова, «зберігається абсолютна 

секретність суддівських дебатів» [3]. Не випадково саме цей орган не тільки де-

юре, але і де-факто є найбільш незалежним і авторитетним інтеграційним судом 

у світі. Суд ЄС багаторазово доводив свою незалежність від держав, політичних 

партій, транснаціональних корпорацій та інших зацікавлених суб’єктів, 

причому не тільки в правозастосовчій, але й правотворчої діяльності – 

створивши і продовжуючи розвивати прецедентне право, яке з плином часу 

перетворилося на одне з головних джерел регулювання інтеграційних процесів 

у рамках ЄС. 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

Таким чином, зазначимо, що найвищим рівнем створення митного сюзу є 

повна ліквідація митних тарифів серед держав-учасниць, а також напрацювання 

уніфікованої митної системи щодо інших держав, які не є членами митного 

союзу. Аналіз міжнародно-правової договірної бази митних союзів країн світу 

дозволяє зробити висновок, що формування ефективного механізму узгодження 

інтересів у межах митного союзу в більшості випадків надає позитивний 

поштовх торговельно-економічному розвитку держав-членів митного союзу. 

Аналіз нормативних джерел дозволяє побачити результати, які досягнуті в 

межах взаємодії держав-членів при побудові митних союзів: часткова 

реалізація режиму вільної торгівлі, прийняття низки міждержавних рішень, які 

закладали правову основу створення рівних умов для держав в частині 
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торгового, податкового, валютного та митного законодавства та інші. 

Незважаючи на вказане, слід зазначити складність і багатоплановість цього 

процесу, залежність його від політичних, економічних і соціальних умов, що 

існують у державах. Багато проблем досі не вдається врегулювати договірним 

шляхом, зокрема, узгодити заходи тарифного та нетарифного регулювання з 

урахуванням національних особливостей держав. Також у деяких митних 

союзах несформованим залишається загальний митний тариф, не до кінця 

узгоджений торговий режим щодо третіх країн, триває здійснення заходів 

забезпечення єдності управління митними службами, тобто ті умови, без 

виконання яких, як показує світова практика, побудова ефективного митного 

союзу неможлива. При цьому перспективи розвитку в бік більшої інтеграції 

багато в чому залежать від згоди і готовності залучених суб’єктів до зближення 

своїх геополітичних пріоритетів за рахунок обмеження етнополітичних 

прагнень. 

Виходячи з докладного аналізу організаційної структури управління 

митними союзами, сформованого в межах регіональних утворень світу, можна 

зробити висновок про те, що існуючі системи управління в цілому відповідають 

цілям і задачам створення митних союзів і схожі за структурою з аналогічними 

системами управління інших митних союзів між собою. Їх формування з 

кожним роком буде змінюватися, що, звісно, відображатиметься на якості 

управління митним союзом. В теперішній час застосовуються та 

використовуються інформаційні митні технології в достатній мірі. Також варто 

зазначити наступне: чим вищий рівень економічної інтеграції держав, тим 

складніший рівень їх інституційної організації. 

Реалізуючи мету створення загального ринку в субрегіонах, держави 

більшу частину своїх суверенних повноважень у сфері економічного розвитку 

передають наднаціональним структурам. Митні союзи, з огляду на 

міжнародний досвід, з метою забезпечення функціонування, розвитку і 

формування єдиного економічного простору створюють свої керівні органи 

економічного об’єднання. Виходячи з усього цього, можна припустити, що 
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формування митного союзу як форми колективного протекціонізму від третіх 

країн залишиться актуальною темою у майбутньому, що, беззаперечно, 

призведе до удосконалення функціонування органів управління таким союзом. 

Таким чином, з урахуванням різноманіття митних союзів і 

використовуваних в них методів інтеграції інтеграційне правосуддя може 

набувати різних форм, функціонувати на основі різних моделей: 

 інтеграційний арбітраж, тобто передача інтеграційно-правових спорів 

на вирішення арбітражних інстанцій ad hoc – третейських судів, які 

формуються державами-членами союзу на кожну конкретну справу і 

припиняють свої повноваження після винесення рішення (трибунал ad 

hoc Південноафриканського митного союзу або спеціальні арбітражні 

групи НАФТА); 

 квазісудові органи інтеграційного правосуддя, які діють як і органи 

судової влади, але де-юре не отримують статусу суду (Постійний 

ревізійний суд МЕРКОСУР. Всупереч своїй назві, цей квазісудовий 

орган уповноважений не тільки здійснювати перегляд (ревізію) рішень 

арбітражних трибуналів ad hoc, а й вирішувати інтеграційні спори 

відразу, по першій і остаточній інстанціях (якщо з такою ініціативою 

виступлять держави-члени МЕРКОСУР, що виступають сторонами 

справи), а також виносити висновки за запитами держав-членів, їх 

верховних судів і політичних інститутів МЕРКОСУР); 

 інтеграційні суди в повному розумінні слова 

(Центральноамериканський суд, Суд ЄС тощо). 

Таким чином, можемо констатувати, що органи інтеграційного 

правосуддя, створювані з метою вирішення спорів у межах митних союзів, на 

сучасному етапі розвитку перебувать на стадії становлення та спрощення 

процедурних аспектів їх діяльності. При цьому існуючі структурні проблеми на 

стадії приведення подібних рішень до виконання призводять до досить низької 

ефективності роботи таких органів. 
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Також наразі залишається невирішеним питання про підвищення 

транспарентності та відкритості роботи цих органів інтеграційного правосуддя 

з метою підвищення авторитету винесених ними рішень як на регіональному, 

так і міжнародному рівнях. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МИТНИХ 

СОЮЗІВ В РІЗНИХ ЧАСТИНАХ СВІТУ 

 

3.1.Особливості митних союзів у регіонах світу 

У процесі модернізації митного законодавства України шляхом його 

систематизації, а також адаптації до світових стандартів міцним підґрунтям 

може стати дослідження зарубіжного досвіду формування, систематизації та 

адаптації митного законодавства. 

Розглядаючи міжнародне митне співробітництво як організаційний 

процес (від лат. рrocessus – хід, проходження, просування [36]), що є 

закономірною, послідовною, безперервною зміною послідовних моментів 

розвитку міждержавних зв’язків з питань митного регулювання, обов’язково 

варто звернути увагу на його роль і місце в становленні європейської інтеграції. 

Так, одні автори розглядали інтеграційні процеси в рамках окремих 

міждержавних об’єднань [20]. Інші поділяли їх на такі, що відбувалися між 

капіталістичними та соціалістичними країнами [12]. Основна увага була 

спрямована на політичні та економічні аспекти інтеграції (інколи їх 

відокремлювали), досліджувались окремі її напрямки, наприклад європейська 

аграрна інтеграція. 

Специфічна риса інтеграції полягає в її регіональному характері. Вона 

має тенденцію розвиватися в тих регіонах світу, де для цього існують необхідні 

економічні й політичні передумови, та об’єднує переважно сусідні, 

територіально близько розташовані держави. Якщо міжнародне 

співробітництво в інших його проявах може розвиватися і розвивається між 

будь-якими країнами, будь-якими регіонами, то інтеграція може відбуватися і 

відбувається між однотипними, однорідними в соціально-економічному плані 

державами або між державами, що мають деяку спільність соціально-

політичних інтересів і цілей. Інтеграція не обмежується двосторонніми чи 

багатосторонніми угодами держав, а потребує утворення спеціальних 
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міждержавних інститутів, здатних координувати дії урядів, проводити в тих чи 

інших масштабах спільну економічну політику [27]. 

Більше того, узгодження і координація дій між двома чи більше 

державами аж ніяк не породжують необхідності їх здійснення в рамках 

утворених наднаціональних політичних інституцій і не обов’язково вказують на 

втрату ними своєї самостійності або на відмову від свого суверенітету на 

користь останніх. Усе це може відбуватись на основі спільної розробки і 

спільного проведення політики у відповідних галузях, зокрема, в галузі митної 

справи, тобто завдяки розвитку міждержавного співробітництва та 

взаємопов’язаності політичних курсів, здійснюваних кожною з держав на 

індивідуальній основі. 

Мабуть, саме тому, розглядаючи ознаки регіональної інтеграції, автори 

книги «Європейське співтовариство: регулювання інтеграційних процесів» 

зазначали, що інтеграція – якісно більш розвинуте і зріле явище, аніж інші 

форми міжнародного співробітництва. Це стосується інтенсивності й глибини 

економічних зв’язків держав, що співпрацюють між собою, ступеня взаємодії 

та взаємопов’язаності їхніх національних господарств, а також масштабів і 

ступеня регулювання цих зв’язків, наявності регіональної колективної основи 

такого регулювання. 

Саме з погляду на ці ознаки інтеграція може розвиватися і розвивається 

лише між державами, що належать до однієї соціальної системи, тоді як інші 

форми міжнародного співробітництва можуть існувати й існують між різними 

державами незалежно від їхнього суспільного ладу [20]. 

Нормативною основою розвитку митного співробітництва для досягнення 

європейськими державами встановленої мети стали положення Генеральної 

угоди з митних тарифів і торгівлі 1947 р. (далі – ГАТТ) – багатостороннього 

міжнародного договору, а з часом і міжнародного органу, покликаного 

регулювати митні та деякі інші аспекти повоєнних торгових відносин держав-

членів. Офіційними цілями учасників ГАТТ визначено укладення двосторонніх 
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угод, спрямованих на зниження митних тарифів та усунення дискримінації в 

міжнародній торгівлі [51]. 

Набравши чинності в січні 1948 р., положення ГАТТ чітко визначили 

принципи створення митних союзів і зон вільної торгівлі. 

Їх характеристиці варто приділити окрему увагу, враховуючи той факт, 

що зони вільної торгівлі та митні союзи були й залишаються донині двома 

найбільш поширеними прикладами цілісних інтеграційних комплексів, участь в 

яких прагнуть брати майже всі європейські держави. Більше того, на думку 

Б. Баласси, створення зон вільної торгівлі та митних союзів відбувається в 

рамках правил ГАТТ і не потребує звернення їх держав-членів до заходів 

позитивної інтеграції [132]. Тобто їхнє формування відбувається в рамках 

процесів міжнародного співробітництва, зокрема міжнародного митного 

співробітництва, і не потребує прийняття єдиних нормативно-правових актів та 

створення спеціальних інститутів (наднаціонального характеру) для розвитку 

інтеграційних процесів. 

Так, у ст. XXIV ГАТТ зазначалося, що під зоною вільної торгівлі мається 

на увазі група з двох чи більше митних територій, в якій скасовано мита й інші 

правила, що обмежують торгівлю (за винятком, у разі необхідності, заходів, 

дозволених ст. XI–XV і XX) між складовими територіями зони стосовно 

товарів, що походять з цих територій. 

Що ж до поняття «митний союз», то відповідно до положень ГАТТ під 

митним союзом потрібно розуміти заміну однією митною територією двох або 

кількох митних територій, унаслідок чого: 

‒ мита й інші заходи, що обмежують регулювання торгівлі (за винятком, 

у разі необхідності, заходів, дозволених ст. XI–XV і XX), були 

скасовані практично щодо всієї торгівлі між складовими територіями 

союзу або принаймні щодо всієї торгівлі товарами, що походять із цих 

територій; 

‒ з дотриманням положень параграфа 9 (цієї угоди) кожним членом 

союзу щодо торгівлі з іншими територіями, які не входять у союз, 



111 
 

 

мають застосовуватися, в сутності, одні й ті ж мита й інші заходи з 

регулювання торгівлі. 

Метою створення митного союзу чи зони вільної торгівлі було визначено 

«полегшення торгівлі між територіями, що їх утворюють, а не створення 

перешкод в торгівлі між іншими договірними сторонами і даними територіями» 

[174]. 

У свій час, відомий американський науковець Дж. Вайнер, один із 

основоположників теорії митних союзів, зазначав, що наявність торгових та 

інших бар’єрів призвело до «кризи у сфері міжнародної економіки й політики», 

до неефективного використання ресурсів у «закритому національному 

просторі». Шлях до розв’язання цієї проблеми, на його думку, має пролягати 

саме через «створення зон і союзів», які забезпечували б вільний економічний 

обмін. 

З часом поняття «зона вільної торгівлі» та «митний союз» були глибше 

розтлумачені в глосарії Ради митного співробітництва – міжнародної 

міжурядової митної організації, спеціально створеної для полегшення та 

прискорення просування європейських інтеграційних процесів. 

Відповідно до глосарія, зона вільної торгівлі – це сутність, утворена 

митними територіями асоціації держав, яка має у своїй останній фазі такі 

характеристики: 

 звільнення від мита товарів, вироблених у будь-якій країні цієї зони; 

 кожна держава зберігає власний митний тариф і власне митне 

законодавство; 

 кожна держава зберігає власну автономію в митній справі та у сфері 

економічної політики; 

 торгівля ґрунтується на застосуванні правил походження для 

врахування різних митних тарифів та уникнення відхилень у торгівлі; 

 усунення сукупності розпоряджень, постанов, що обмежують торгівлю 

всередині такої зони [162]. 
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В Європі першим і найбільш відомим прикладом такої асоціації держав, 

що утворили нову митну сутність, стала Європейська асоціація вільної торгівлі 

[191]. 

Митний союз визначено як сутність, заснована митною територією, що 

включає дві або декілька митних територій і має в останній фазі наступні 

характеристики: 

 загальний митний тариф і загальне або погоджене митне 

законодавство для застосування цього тарифу; 

 відсутність стягування мит і прирівняних до них зборів під час обмінів 

товарами між країнами, що утворюють митний союз, товарами, які 

повністю походять з цих країн, або товарами з третіх країн, стосовно 

яких були виконані формальності, пов’язані з імпортом, і стягнені чи 

гарантовані мита і прирівняні до них збори, які не були повністю або 

частково повернуті; 

 усунення сукупності розпоряджень, постанов, що обмежують торгівлю 

всередині митного союзу [162]. 

Одним із перших митних союзів у Європі, якщо не згадувати про 

утворений під егідою Пруссії у 1834 р. відомий «Цолльферайн», в якому 

поступово об’єднались більшість німецьких князівств, був митний союз між 

Францією і Монако, укладений у 1865 р. 

Сьогодні, як приклад досягнень європейської митної інтеграції, можна 

назвати митний союз держав-членів ЄС. До єдиного митного простору союзу 

входять, окрім двадцяти восьми держав-членів, також Монако і Сан-Марино, 

що утворюють єдину митну територію відповідно з Францією та Італією [183]. 

Отже, прямуючи до утворення «цілого» як у формі зони вільної торгівлі, 

так і у формі митного союзу європейським державам треба було домовитись: 

– по-перше, про об’єднання власних митних територій у межах спільної 

митної сутності (в розумінні Ради митного співробітництва), а на нашу 

думку, в межах спільного митного простору; 
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– по-друге, про скасування мита й інших еквівалентних заходів (як 

приклад, кількісні обмеження), які обмежували торгові обміни між 

державами-членами відповідних інтеграційних об’єднань. 

До того ж, створюючи зону вільної торгівлі, кожна її держава-член, 

зберігаючи свій власний митний тариф та інші види регуляції торгівлі з третіми 

країнами, мала дотримуватися єдиних правил походження. Ці правила 

перешкоджають відхиленню торгівлі, тобто імпорту товарів із третіх країн у 

зону країни А (яка має нижчий зовнішній тариф, ніж країна В), з тим, щоб 

реекспортувати їх у країну Б. За умов існування зони вільної торгівлі виникає 

ситуація, коли знято всі бар’єри на шляху торгівлі товарами та послугами між 

країнами-учасницями. Споживачі матимуть доступ до найдешевшого джерела 

пропозиції по всій зоні в цілому та, як наслідок, отримають виграш від торгівлі 

у формі зростання добробуту. Оскільки для країн-членів зони вільної торгівлі 

не існує вимоги гармонізувати свою торговельну політику щодо країн, які не є 

її членами, то митниці всередині зони повинні залишатись для того, щоб 

уникнути нечесної торгівлі. Випадок нечесної торгівлі може мати місце, коли 

країна, що не є членом зони вільної торгівлі, може ухилитися від імпортних 

обмежень, які встановлює одна з країн-членів зони вільної торгівлі, 

експортуючи до цієї країни через іншу країну-члена зони вільної торгівлі, яка 

має ліберальний режим щодо імпорту. За допомогою прикордонних митниць 

контролюється походження товарів [61]. 

Що ж до митних союзів, то їх країни-учасниці не тільки ліквідують 

тарифні й кількісні обмеження на свою внутрішню торгівлю, але також вводять 

спільний зовнішній тариф на торгівлю з третіми країнами. Країни-учасниці 

беруть участь у міжнародних переговорах з торгівлі й тарифів як єдине ціле. 

Фактично, митний союз – це зона вільної торгівлі, яка має спільну торговельну 

політику стосовно країн, що не є її членами. Таким чином, при митному союзі 

не виникає проблеми нечесної торгівлі до товару або послуги, які імпортуються 

до митного союзу, застосовуються однакові умови щодо входу, незалежно від 

країни, через яку вони ввозяться до зони. За відсутності потенційної 
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можливості нечесної торгівлі зникає економічна причина існування 

прикордонних митниць, коли впроваджується спільна торговельна політика. 

Оскільки ключовий елемент торговельної політики країни – це її зовнішній 

тариф, то першим кроком до спільної торговельної політики є встановлення 

спільного зовнішнього тарифу. Після цього увага приділяється гармонізації всіх 

інших (нетарифних) інструментів міжнародної торговельної політики, таких як 

санітарні норми, адміністративні перепони на шляху торгівлі, добровільні 

обмеження експорту тощо. Автори монографії «Міжнародні інтеграційні 

процеси сучасності» зазначають, що саме цей етап є найважчим для досягнення 

домовленості [61]. 

На основі зазначеного, правильніше говорити про те, що метою 

європейських інтеграційних процесів від самого початку їх виникнення було 

саме полегшення торгівлі між територіями їх держав-учасниць, а не створення 

одного чи кількох європейських митних союзів. Водночас, максимальний 

розвиток вільної торгівлі всередині інтеграційного угрупування передбачав і 

посилення протекціонізму у відносинах між його учасниками та іншим світом. 

Самі ж зони вільної торгівлі та митні союзи, якщо їх створення не є кінцевою 

метою об’єднання, слід розглядати як політико-правові інструменти або засоби 

досягнення «цілісності», кінцевий стан якої визначається в кожному окремому 

випадку державами-членами того чи іншого інтеграційного об’єднання. Більше 

того, обов’язковою умовою такої «цілісності» є координація міждержавного 

співробітництва в напрямку створення спільного митного простору між 

відповідними державами. 

На початку розвитку європейських інтеграційних процесів, як зазначає 

Ю. В. Шишков, передбачалося створити митний союз між державами-членами 

ОЄЕС; проводились переговори щодо організації митного союзу 

Скандинавських країн, а також двосторонніх митних союзів між Францією та 

Італією, Грецією й Туреччиною. Проте всі вони закінчились невдачею, за 

винятком одного – союзу Бенілюкс, що виник на початку 1948 р. [133]. 
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На нашу думку, однією з основних передумов успішного об’єднання 

Бельгії, Нідерландів і Люксембургу в єдиний інтеграційний союз, власне, і був 

успішний розвиток міжнародного митного співробітництва між ними. 

Насамперед, це стосується відносин Бельгії та Люксембургу, які ще 25 січня 

1921 р. підписали угоду про формування економічного союзу. Згідно з 

договором держави домовились: про заборону встановлення мита і кількісних 

обмежень у взаємній торгівлі; про ліквідацію митного кордону між собою; про 

те, що всі торгові угоди від імені Бельгії та Люксембургу будуть укладатися 

Бельгією тощо. На території Люксембургу залишався власний митний апарат, 

але чиновники митного відомства повинні були носити форму, зброю і мати 

звання такі ж, як і бельгійські митники. Для забезпечення узгодженого 

управління національними митницями створювалася спеціальна 

адміністративна рада у складі трьох посадових осіб, дві з яких призначалися 

бельгійським урядом, а одна – урядом Люксембургу. Згідно зі ст. ІІ договору, 

надходження від мит і деяких податків на товари широкого вжитку (цукор, 

тютюн, спирт та ін.) розподілялися пропорційно чисельності населення Бельгії 

та Люксембургу [35]. 

Іншими словами, між державами було утворено повноцінний митний 

союз, складовими якого виступали єдиний міждержавний митний простір, 

єдине або погоджене митне законодавство та навіть єдина митна служба. 

Що ж до становлення митного співробітництва між Бельгією, 

Люксембургом та Нідерландами, то відповідний відлік часу слід починати з 

1944 р. Так, задовго до підписання Договору про заснування економічного 

союзу Бельгії, Нідерландів і Люксембургу від 3 лютого 1958 р. урядами трьох 

зазначених європейських держав 5 вересня 1944 р. підписано Лондонську 

митну конвенцію. Після того, як 14 березня 1947 р. у Гаазі до положень 

конвенції внесено певні уточнення, на основі прийнятого додаткового 

протоколу, вона набула чинності 1 січня 1948 р. З цієї дати торгівля між 

країнами Бенілюксу була звільнена від усіх мит, а щодо третіх країн – уведено 

єдиний, найнижчий у Західній Європі, зовнішній митний тариф. Наступним 
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етапом стало звільнення взаємної торгівлі від кількісних обмежень на основі 

Договору про попередній союз, що набрав чинності з 1 липня 1949 р. [52]. 

У червні 1953 р. ці три країни підписали протокол з координації 

економічної та соціальної політики, а 9 грудня 1953 р. – протокол щодо 

проведення єдиної торговельної політики стосовно імпорту й експорту в 

торгівлі з третіми країнами та похідних від неї платежів. 

Та попри всі досягнення міжнародного митного співробітництва між 

державами-членами Бенілюксу найбільшого значення для розвитку 

європейських інтеграційних процесів мало міжнародне митне співробітництво, 

започатковане в рамках ОЄЕС, тобто в рамках міжнародної міжурядової 

організації. А після невдалої спроби перетворення у 1957 р. ОЄЕС на зону 

вільної торгівлі у складі всіх її держав-учасниць – що у рамках утворених 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЄАВТ). 

Співпраця європейських держав щодо митних питань на початку 

створення ОЄЕС не лише підштовхнула розвиток європейських інтеграційних 

процесів, а й заклала засади розвитку європейської митної інтеграції та 

міжнародного митного співробітництва на багатосторонній регіональній та 

всесвітній основі. Саме так, після перших кроків у напрямку створення єдиної 

європейської митної сутності у формі зони вільної торгівлі чи митного союзу та 

скорочення митних тарифів, які суттєво перешкоджали розвитку торговельних 

відносин між ними, в рамках ОЄЕС було розроблено проекти трьох згадуваних 

раніше міжнародних конвенцій, а саме: Конвенції про номенклатуру для 

класифікації товарів у митних тарифах, Конвенції про оцінку товарів у митних 

цілях і Конвенцію про створення Ради митного співробітництва. 

23 липня 1987 р. Радою ЄЕС затверджено редакцію нового митного 

тарифу [180], діючого й донині, який набрав чинності з 1 січня 1988 р. і був 

побудований на основі іншого багатостороннього міжнародного договору, 

розробленого під егідою Ради митного співробітництва, – Конвенції про 

гармонізовану систему опису та кодування товарів від 14 червня 1983 р. 
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Інакше кажучи, подальший розвиток інтеграційних процесів між 

державами Європейського регіону, навіть за їх незначної кількості, не мав 

шансів на успіх без вирішення питань європейської митної інтеграції та 

розширення напрямів міжнародного митного співробітництва і прогресивного 

розвитку його форм. Спільна діяльність держав щодо вирішення пов’язаних із 

інтеграцією митних питань набула настільки складного та інтенсивного 

характеру, що виникла потреба постійно надавати допомогу державам у 

координації їхніх дій або в організації їхньої спільної діяльності щодо 

створення Європейського митного союзу. Це підштовхнуло європейські 

держави до переходу від спорадичного міжнародного митного співробітництва, 

що відбувалося переважно на двосторонній основі, не спричиняючи якихось 

відчутних довгочасних наслідків, до співпраці на колективній багатосторонній 

основі. Було вирішено започаткувати міжнародне митне співробітництво на 

постійно діючій багатосторонній основі в рамках міжнародної міжурядової 

митної організації, а саме: Ради митного співробітництва – інституційної форми 

міжнародного митного співробітництва, здатної координувати дії відповідних 

урядів та надавати їхній діяльності в галузі міжнародного митного 

співробітництва системно-впорядкованого і навіть цілісного характеру. 

Для визначення предмета митного права ЄС необхідно усвідомити 

природу ЄС і ступінь митної інтеграції його членів. Так, згідно зі 

ст. 23 Договору про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957 р. (у 

редакції станом на 01.01.2005 р.) основою функціонування Спільноти є митний 

союз, що охоплює всю торгівлю товарами та передбачає, по-перше, певні митні 

правила переміщення товарів усередині кордонів (ліквідація митних зборів, 

кількісних обмежень і т. ін.), і, по-друге, загальні для всіх країн-членів норми 

митного регулювання товарообігу з третіми країнами (спільний митний тариф, 

митні режими тощо) [14]. Отже, засадою єдиного внутрішнього ринку ЄС, який 

є правонаступником Європейської Спільноти, є усунення мита в торгівлі між 

його членами, тобто вільний рух товарів, та застосування єдиного митного 

тарифу в торгівлі з державами поза Союзом. 



118 
 

 

Тож митне право ЄС можна визначити як сукупність норм європейського 

(комунітарного) права, що регулюють зовнішні та внутрішні аспекти 

функціонування митного союзу країн-членів ЄС [19]. 

Митне регулювання в ЄС є дворівневим і складається з (1) митного 

законодавства ЄС та (2) національних митно-правових актів. Серед джерел 

митного законодавства ЄС розрізняють акти первинного і вторинного права. 

Джерелами первинного права є статутні договори, першорядне місце з яких 

маємо надати Договору про заснування Європейської Спільноти від 

25.03.1957 р., в якому сформульовані поняття і принципи митного союзу 

європейських країн. 

Акти вторинного права у сфері митного регулювання мають основні 

правові форми у вигляді регламентів, директив, рішень. Найбільше значення 

для формування митного права ЄС мають регламенти. Так, Регламентом Ради 

ЄС № 2913/92 від 12.10.1992 р. було затверджено Митний кодекс 

Європейського Союзу (далі – МК ЄС), який набув чинності з 01.01.1994 року. 

Регламент Комісії ЄС № 2454/93 від 02.07.1993 р.запровадив так званий Кодекс 

з імплементації, що встановлює порядок набрання чинності МК ЄС, згодом він 

був доповнений Регламентом Комісії ЄС від 21.12.1993 р. і деякими актами в 

1994 р. У формі регламенту закріплено й єдиний митний тариф ЄС – Регламент 

Ради ЄС № 2658/87 від 23.07.1987 р. «Про тариф і статистичну номенклатуру і 

про єдиний митний тариф». Директиви також активно використовуються як 

інструмент гармонізації національного законодавства європейських країн, 

зокрема, з питань непрямого оподаткування, які тісно пов’язані з реалізацією 

принципу свободи руху товарів. Також до джерел європейського митного права 

належать численні рішення Суду ЄС, які, крім правозастосовчої функції, 

відіграють найголовнішу роль у тлумаченні, деталізації та заповненні прогалин 

договорів і актів ЄС. 

Окреме місце серед джерел європейського митного права займають 

міжнародні митні договори (конвенції). 
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Повернімося до основного джерела союзного митного права – МК ЄС. 

Значення роботи зі створення останнього може бути виражене цитатою із 

супровідного меморандуму Комісії: «Представляючи цей проект, Комісія не 

тільки ініціює найбільш далекоглядний проект з правової консолідації, коли-

небудь зроблений у сфері права ЄС, але, роблячи це на рівні ЄС в цілому, 

відроджує традицію деяких держав-членів інкорпорувати їхнє митне 

законодавство в єдиний звід правил, що є основою як діяльності митних органів 

держав, так і взаємовідносин між громадянами, учасниками торговельної 

діяльності та компетентними органами» [23]. 

Відповідно до цілей свого створення МК ЄС застосовується тільки у 

сфері торговельних відносин ЄС з третіми країнами [154]. Обіг товарів 

усередині ЄС не входить до кола питань, які регулюються цим кодексом, 

оскільки установчі документи ЄС та принципи «спільного ринку» 

встановлюють їх звільнення від митного контролю. За своєю природою МК ЄС 

не може регулювати всі митні та торговельні заходи, які застосовуються ЄС 

щодо третіх країн. Оскільки метою кодексу є консолідація та систематизація 

загальних правил і процедур митного контролю для всіх товарів незалежно від 

їхньої природи, заходи тарифної політики, що передбачають регулювання 

переміщення різних груп товарів, знаходяться поза сферою застосування МК 

ЄС. Єдиний митний тариф ЄС, який об’єднує питання тарифного регулювання 

ЄС, разом із МК ЄС становлять два наріжних камені митного права ЄС у 

торгівлі з третіми країнами. 

Прийняття МК ЄС переслідувало наступні цілі: 

1. Створення єдиного правового документа, що замінив би собою безліч 

актів, прийнятих органами ЄС у царині митного регулювання. У цілому Кодекс 

об’єднав би більше сімдесяти регламентів, прийнятих із 1968 по 1992 рр. У 

підсумку прийняття МК ЄС створило б єдину правову базу митної справи в ЄС, 

яка є обов’язковою для застосування на всій митній території співтовариства, і 

зафіксувало б межі правоздатності ЄС у галузі митної справи [56]. 
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2. Досягнення цілісності, ясності та визначеності змісту. Просте 

відтворення норм «секторальних» (тобто таких, що регулюють окремі вузькі 

аспекти) актів з митного права в єдиному документі не мало б сенсу без 

вироблення нового підходу до систематизації цих норм. Концепція підготовки 

тексту МК ЄС полягала у виділенні найбільш значущих, фундаментальних 

положень, на базі яких було б можлиим встановлення вузько спеціалізованих 

правил. 

Ще на стадії розробки проекту МК ЄС Комісія прийняла рішення, що 

кодекс, закріплюючи певний обов’язковий перелік положень, воднас не 

повинен бути перевантажений. Завдання Кодексу – відтворення правових норм 

у зрозумілому і логічному вигляді – не мало б призводити до надмірного 

перенасичення тексту. Виконанню цього завдання багато в чому сприяв поділ 

правових норм на дві частини: власне МК ЄС і Регламент Комісії № 2454/93 –

так званий Кодекс з імплементації, що встановлює порядок вступу в дію МК 

ЄС [152]. Так, МК ЄС складається з 9 розділів, що поєднують 253 статті, у свою 

чергу, Кодекс з імплементації містить 915 статей. 

3. Консолідація законодавства. Можливо, Комісія могла б підготувати 

проект МК ЄС раніше, проте, було вирішено отримати максимальну користь, 

складаючи кодекс на основі консолідації вже існуючих та чинних нормативно-

правових актів. За винятком розділу VII частині IX (право на апеляцію), 

положення Кодексу повторювали норми правових актів, раніше прийнятих 

Радою ЄС. 

МК ЄС разом з умовами його застосування, прийнятими як на рівні ЄС, 

так і на національному рівні, формують митні правила ЄС. Щоб уникнути 

можливості неоднакової інтерпретації митних розпоряджень та правил, усе 

митне законодавство країн-членів Євросоюзу мало бути гармонізоване з МК 

ЄС. Така систематизація правових норм мала своїм наслідком значне 

спрощення користування ними для економіки, адміністрації та судів ЄС [31]. 
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Опублікований у 2008 р. оновлений МК ЄС (Modernised Customs Code, 

MСС), який затверджено Регламентом № 450/2008 від 23.04.2008 р., був 

покликаний замінити МК ЄС 1992 р. [181]. 

Структурно оновлений МК ЄС склався з 188 статей, об’єднаних у дев’ять 

розділів. Порівняно з МК ЄС 1992 року кількість статей зменшено з 253 до 188. 

Таке скорочення відбулося завдяки систематизації та уніфікації норм для 

окремих інститутів митного права і виключенню тих, які не виправдали свого 

призначення або були визнані такими, що не відповідають сучасному рівню 

розвитку митних відносин. 

Спочатку оновлений МК ЄС мав застосовуватися з 24.06.2009 р., проте 

імплементуючі положення для нього так і не були підготовлені, незважаючи на 

перенесення крайнього терміну на червень, а потім і на листопад 2013 року. Із 

01.12.2009 р. набрав чинності Лісабонський договір, який містив нові вимоги з 

видання імплементуючих положень, котрі повинні враховуватися в усіх 

базових правових актах, прийнятих Європарламентом або Радою ЄС. Крім того, 

мали бути прийняті до уваги зміни практики, що відбулися з 2008 р. 

Оновлений МК ЄС передбачав більш широке використання в митних 

операціях інформаційних технологій, проте, це стало ще одним стримуючим 

фактором на шляху до його впровадження, оскільки існувала затримка в 

розробленні єдиної загальноєвропейської інформаційної системи. 

За підсумком на 2013 р. МК ЄС 2008 р. (MСС) у деяких пунктах уже 

застарів, практика обігнала деякі його положення, і вони потребували 

перегляду. З огляду на це, Комісія Європейського Парламенту та Рада ЄС 

запропонували проект переробленого кодексу. 

Так, 09.10.2013 р. була оприлюднена нова редакція МК ЄС, затверджена 

Регламентом Європейського парламенту і Ради ЄС № 952/2013 (Union Customs 

Code, UСС) [182]. Регламент набув чинності на двадцятий день після його 

опублікування 30.10.2013 р., проте більшість статей буде застосовуватися з 

01.06.2016 р., оскільки мають бути видані імплементуючі положення. До того 

часу продовжуватиме діяти МК ЄС 1992 р. (Регламент Ради ЄС № 2913/92) та 
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Кодекс з імплементації (Регламент Комісії ЄС № 2454/93). За своєю сутністю, 

прийнятий у 2013 р. МК ЄС (UСС) є переглянутим варіантом Оновленого МК 

ЄС 2008 року (MСС), який так і не набрав чинності. Європейська Комісія після 

прийняття МК ЄС (UСС) відразу почала розробку делегуючих та 

імплементуючих актів на його основі. З початку 2014 р. всі держави-члени та 

європейські об’єднання підприємців могли брати участь у робочих групах при 

європейських інституціях, щоб вироблена думка могла бути врахованою при 

розробці документів. 

Процес узгодження може тривати довго. Новий МК ЄС повинен почати 

діяти з червня 2016 р. До цього часу після опублікування всіх документів усім 

учасникам ЗЕД необхідно було поміняти бізнес-процеси, доопрацювати 

програмне забезпечення, провести навчання персоналу. Застосування всіх цих 

заходів, за заявами Комісії, має надати економічним операторам більше 

юридичної визначеності та зробити митні процедури більш чіткими та 

прозорими, зокрема й для самих митних органів ЄС. МК ЄС (UСС) також 

заповнює окремі прогалини в законодавстві, зазначені деякими державами-

членами ЄС. 

Для того, щоб спланувати роботу з реформування національного митного 

законодавства та передбачити наслідки його адаптації до стандартів ЄС, що 

включає також зміну ставок мита, необхідно розглянути досвід країн, які вже 

пройшли цей шлях. Уважаємо за доцільне проаналізувати досвід Польщі, котра 

пройшла показовий для України шлях адаптації національного митного 

законодавства до законодавства ЄС. Таким чином, Польща стала членом ЄС 

01.05.2004 року. Вступ до ЄС був завершенням багаторічних зусиль польських 

урядів, а також сподівань польського суспільства, яке з членством в ЄС 

пов’язувало надію на подальше поліпшення соціального та економічного 

становища в країні. Ідея інтеграції Польщі з ЄС з’явилася незабаром після 

початку системних реформ у 1989 році. Першим кроком на шляху її здійснення 

було підписання в грудні 1991 р. Європейського договору, на підставі якого 

Польща стала асоційованим членом Європейського Співтовариства. Реалізація 
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положень Європейського договору призвела, зокрема, до створення зони 

вільної торгівлі промисловими виробами між Польщею та ЄС (01.01.2002 р. 

були скасовані останні митні тарифи на імпорт автомобілів з ЄС), а також до 

лібералізації правил у галузі переміщення капіталу, і – хоча й меншою мірою – 

робочої сили та послуг. Укладання цього договору стало для Польщі, що 

проходила тоді процес трансформації, імпульсом для проведення багатьох 

політичних і економічних реформ. У період асоціації з ЄС у Польщі було 

прийнято багато нових правових актів, покликаних узгодити польське 

законодавство із законодавством ЄС. Серед галузей, охоплених гармонізацією, 

найважливішими були: захист конкуренції, митне право, банківське право, 

захист права інтелектуальної власності, технічні норми і правила, непрямі 

податки. Також були створені інституційні структури, необхідні з погляду 

функціонування ринкової економіки та майбутнього членства в ЄС. 

У 1994 р. польський уряд подав офіційну заяву про бажання стати членом 

ЄС, у відповідь у 1997 р. на саміті в Люксембурзі Європейська Рада запросила 

Польщу розпочати навесні 1998 р. переговори щодо вступу до ЄС. 16.04.2003 р. 

в Афінах був підписаний Договір про вступ до ЄС, що визначив умови членства 

Польщі. У травні 2003 р. на загальнонаціональному референдумі 77,5% поляків, 

які взяли участь у голосуванні, висловилися за вступ Польщі до ЄС. На підставі 

цього 31.07.2003 р. президент Польщі ратифікував угоду [79]. 

Після цього у Польщі були проведені наступні дії для гармонізації 

національного законодавства з правом ЄС: створено Комітети з євроінтеграції, 

які займалися не тільки питаннями гармонізації законодавства, а й 

моніторингом реальної перебудови економіки, законів відповідно до стандартів 

ЄС; налагоджено плідну взаємодію парламенту з урядом; проведено роботу з 

громадськістю для забезпечення підтримки населенням ідей вступу до ЄС 

тощо. 

Варто зазначити, що внутрішній ринок ЄС, який ще називають єдиним 

внутрішнім ринком, побудований за правилом, згідно з яким товари однієї 

держави-члена ЄС випускаються у вільний обіг в усіх інших державах-членах, а 
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випуск на ринок відбувається за умов, що не відрізняються від тих, які 

розповсюджуються на власні товари. Так, відповідно до ст.ст. 25-31 Договору 

про заснування Європейської Спільноти загальними принципами є: (а) заборона 

на ввізне і вивізне мито та всі збори еквівалентної дії між державами-членами; 

(б) впровадження спільного митного тарифу; (в) заборона кількісних обмежень 

на імпорт/експорт та всі заходи еквівалентної дії між державами-членами. 

Польща прийняла всі інструменти і принципи загальної торговельної 

політики ЄС щодо третіх країн, зокрема було впроваджено МК ЄС та виконавчі 

акти до нього, єдиний митний тариф, а також нетарифні інструменти й 

договори з торговими партнерами, які не є членами ЄС. 

Необхідно зауважити, що на шляху до єдиного внутрішнього ринку ЄС 

Польща та інші зазначені вище країни зіткнулися з багатьма труднощами. 

Приміром, у процесі переходу до вільної торгівлі з ЄС та усуненні митних 

обмежень польське народне господарство виявилося настільки 

неконкурентоспроможним, що під загрозою зникнення опинилися цілі галузі, 

включаючи базові. Тоді, наприклад, закрилося близько 90 % вугільних 

підприємств. Причиною цього стала висока собівартість вугілля, низька 

продуктивність праці, невідповідність техніки безпеки європейським вимогам. 

Під загрозою опинилася й легка промисловість, оскільки товари з ЄС стали 

більш доступними, ніж польські. Тому Польща стала потребувати суттєвої 

матеріальної допомоги ЄС, щоб підтримати національну економіку. 

Подолавши ці труднощі за підтримки ЄС, Польща, набувши членство в 

ЄС, не лише зміцнила свою міжнародну позицію, а й отримала можливість 

впливу на політику Євросоюзу. Поліпшення репутації Польщі на міжнародній 

арені сприяло додатковому припливу прямих іноземних інвестицій. Копітка 

тривала підготовка до вступу в ЄС дозволила зробити плавний перехід до нової 

економічної та правової системи і швидко адаптуватися до нових умов [79]. 

Вступ Польщі до ЄС не міг не відбитися і на інституціональному 

механізмі митної служби. З одного боку, процес приєднання був пов’язаний зі 

скасуванням митного кордону із сусідніми державами-членами ЄС, наприклад 
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– з Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою. У результаті цього 

утворився безмитний потік товарів у рамках країн-членів ЄС. З іншого боку, 

відчутно зросло значення східного кордону Польщі як зовнішнього кордону 

ЄС. 

Наслідком вступу Польщі до ЄС були також зміни в межах компетенції 

митної служби, зокрема, придбання завдань у галузі акцизів, ПДВ від ввезених 

товарів, участь у реалізації єдиної сільськогосподарської політики тощо. 

Зазначені зміни призвели до проведення реформи митної служби, а саме: 

перерозподілу повноважень, зміни внутрішньої структури. Найбільш істотні 

зміни організаційної структури митної служби відбулися 01.05.2004 р., коли із 

67 митних постів залишилося 52, а з 277 відділень митних залишилося 175. Як 

було зазначено вище, митне регулювання в ЄС є дворівневим, саме тому 

польська система митного права включає в себе законодавство ЄС, яке 

безпосередньо застосовується, і внутрішнє законодавство, адже застосування 

внутрішніх правил, що мають доповнювальний і уточнювальний характер, 

передбачено МК ЄС. Так питання, що стосуються системи митних органів, 

урегульовано в законах «Права митних органів» (Ustawa Prawo celne) від 

19.03.2004 р., «Про правила визнання професійних кваліфікацій, придбаних в 

країнах-членах Європейського Союзу» (Ustawa o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej) 

від 18.03.2008 р., «Про митну службу» (Ustawa o Służbie Celnej) від 27.08.2009 

р. Питання, щодо митного контролю, митних режимів та проведення окремих 

дій працівниками митних органів урегульовано на рівні постанов міністра 

фінансів, наприклад: «Про митні пости, через які може здійснюватися експорт, 

імпорт або транзит товарів стратегічного призначення» (Rozporządzenie w 

sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub 

tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.) від 15.04.2004 р., «Про місце 

призначення чи встановлене митним органом, в якому можуть бути проведені 

дії, передбачені митним законодавством» (Rozporządzenie w sprawie miejsca 

wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane 
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czynności przewidziane przepisami prawa celnego) від 26.04.2004 р., «Про 

докладний опис режиму і умов подання товару та митних декларацій в 

поштовому обороті» (Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym) від 

06.08.2004 р., «Про склади тимчасового зберігання» (Rozporządzenie w sprawie 

magazynów czasowego składowania) від 05.10.2011 р. та ін. [144]. Що ж до 

подальшого розвитку польської митної служби, то Постановою міністра 

фінансів від 13.12.2013 р. № 50 затверджено Стратегію розвитку митної служби 

на період 2014-2020 рр. (Strategia działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020) 

[187]. 

За оцінкою експертів, саме митне законодавство Польщі найбільш повно 

гармонізоване з правом ЄС. Подальші зусилля передбачається сконцентрувати 

на підвищенні ефективності польської митної служби. Як було зазначено вище, 

наразі основним напрямом розвитку національного митного законодавства є 

його поступове наближення до митного законодавства ЄС відповідно до умов 

Угоди про асоціацію. Деякі автори вказують на можливість за аналогією з 

європейською практикою застосування МК ЄС разом із Кодексом з 

імплементації впровадження в Україні поряд із МК України єдиного правового 

акта, який би об’єднував усі підзаконні акти щодо митної справи 

роз’яснювального або процедурного змісту шляхом консолідації. Такий підхід 

повністю відповідав би практиці ЄС [45]. 

Вважаємо, що ця пропозиція заслуговує на увагу і може розглядатися в 

подальшій роботі із систематизації митного законодавства після проведення 

його інкорпорації, яка дасть змогу визначити обсяг нормативно-правової бази з 

митної справи та систематизувати за різними критеріями (за суб’єктом, який 

видав правовий акт, хронологією, предметом правового регулювання). 

Необхідно пам’ятати, що зарубіжний досвід регулювання митних відносин 

може застосовуватися в Україні в адаптованому до її умов вигляді. 

Важливо також визначити, в який спосіб будуть реалізовані положення 

Угоди про асоціацію щодо впровадження до законодавства України положень 



127 
 

 

МК ЄС. Як було зазначено нами вище, зміст цього акта дуже відрізняється від 

змісту МК України. Реалізація умов Угоди про асоціацію в перспективі може 

потребувати, окрім внесення змін до МК України чи прийняття його нової 

редакції, також розробки й затвердження законів, які будуть регулювати окремі 

інститути митного права, а саме: митні органи, митну службу тощо. Вважаємо, 

що підґрунтям до цієї роботи може стати завчасно проведена інкорпорація 

митного законодавства. 

Пріоритетом зовнішньоекономічної політики мають бути інтереси 

внутрішніх виробників: вони є найбільшими платниками податків, гарантами 

економічного розвитку, джерелом зайнятості в ринковій економіці. 

У межах Європейського регіону поряд із зазначеним вище інтеграційним 

об’єднанням митне співробітництво відбувається в рамках таких міждержавних 

об’єднань, як Центральноєвропейська угода про вільну торгівлю, Євразійське 

економічне співтовариство, Організація за демократію та економічний розвиток 

– ГУАМ та Організація Чорноморського економічного співробітництва. 

Учасницею майже всіх цих об’єднань є Україна. 

Таким чином, не поділяючи європейські держави на економічно 

розвинені й такі, розвиток яких лише триває, можна побачити, що в усіх 

випадках становлення інтеграційних процесів міжнародному митному 

співробітництву надавалась центральна роль. 

З урахуванням викладеного вище, можна говорити про міжнародне митне 

співробітництво європейських держав у вузькому та широкому сенсі. Під 

міжнародним митним співробітництвом у широкому сенсі пропонується 

розуміти один із видів спільної діяльності держав – членів Європейського 

регіону ВМО, у рамках якої реалізуються цілі та завдання щодо взаємного 

зближення в галузі міжнародного співробітництва з питань митного 

регулювання. Відповідно формами такого співробітництва можуть виступати як 

міжнародні договори і міжнародні звичаї, так і міжнародні органи: міжнародні 

міжурядові організації, міжнародні конференції, міжнародні комісії та 

комітети. Під міжнародним митним співробітництвом у вузькому сенсі слід 
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розуміти один із видів спільної діяльності двох або більше держав – членів 

Європейського регіону ВМО, що, гіпотетично, визначили своїм орієнтиром 

створення єдиного митного простору як обов’язкової передумови для 

утворення в майбутньому нового суб’єкта міжнародного права; ця діяльність 

супроводжується виникненням у цих держав ознак цілого, тобто визначеністю 

держави, зокрема, наднаціональними повноваженнями. За таких умов договірна 

та інституційна форми міжнародного митного співробітництва можуть 

виступати основою щодо формування юридичної бази для розвитку 

інтеграційних процесів. Проте головна роль у їхньому розвитку на певному 

етапі об’єднання переходить до новоутворених органів з наднаціональним 

статусом та положень розробленого єдиного або погодженого митного 

законодавства. 

У відповідній інтерпретації міжнародного митного співробітництва під 

європейською митною інтеграцією, як однією з його форм, можна розуміти 

об’єктивний і водночас регульований процес зближення митних систем двох чи 

більше держав – членів Європейського регіону ВМО з однорідною соціально-

економічною системою, які мають певну спільність соціально-політичних 

інтересів і цілей. У такому розумінні європейська митна інтеграція являє собою 

процес, що розвивається від більш простих форм міждержавного митного 

співробітництва, які характеризуються низьким рівнем інтегрованості держав, 

до більш складних, спрямованих на утворення єдиного митного простору (або в 

розумінні РМС – єдиної митної сутності), у ролі обов’язкової передумови для 

утворення в майбутньому нового суб’єкта міжнародного права (держави) як 

гіпотетичного підсумку такого процесу. 

Поряд із країнами-членами Європейського союзу в напрямку регіональної 

економічної інтеграції активно просуваються і країни Латинської Америки. 

Як зазначає А. Я. Капустін, у латиноамериканській юридичній та 

економічній літературі поняття економічної інтеграції, як правило, 

ототожнюється з конкретними формами її здійснення [32]. Так, відомий 

мексиканський юрист-міжнародник С. Сепульведа визначає економічну 
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інтеграцію як «регіональну координацію, або комбінацію економік всіх членів 

групи, поступово формує більш згуртовану єдність». 

Чіткіші терміни для цього визначення вживає костариканський економіст 

Е. Ліза, який пише, що економічна інтеграція – це «процес, в ході якого кілька 

країн створюють між собою економічний простір, іншими словами, країни, які 

беруть участь в процесі інтеграції, погоджуються на усунення у взаємній 

торгівлі різних перешкод». Цей простір, згідно з уявленнями зазначеного 

латиноамериканського економіста, проходить п’ять етапів розвитку: зону 

вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз і повну 

інтеграцію, або економічне співтовариство [50]. 

Для правильної оцінки сутності економічної інтеграції країн Латинської 

Америки слід мати на увазі, що її розвиток «характеризується дією двох 

протиборчих тенденцій: з одного боку, посилюється проникнення в 

інтеграційні блоки іноземних монополій, з іншого – загострюється боротьба в 

регіоні за економічну самостійність» [50]. 

Для країн Латинської Америки, як і для більшості інших країн, що 

розвиваються, характерний однобокий розвиток економіки, повністю залежної 

від коливань світового капіталістичного ринку. 

Найбільш перспективним інтеграційним угрупуванням у Південній 

Америці в даний час є МЕРКОСУР. Він поступово перетворюється на ядро 

інтеграційних процесів в регіоні, реально сприяючи його становленню як 

одного з важливих центрів міжнародного економічного і політичного впливу. 

На початку 1960-х років у Південній Америці планувалося створити 

«зону вільної торгівлі», а потім утворення Центральноамериканського 

спільного ринку – ЦАОР. Однак політична та економічна кризи не дозволили 

реалізувати ці плани [33]. 

Незважаючи на це, на початку 1990-х років зазначена ідея 

латиноамериканської інтеграції почала реалізовуватися. На підставі Угоди, 

підписаної 26 березня 1991 року в Асунсьйоні (Парагвай) президентами 

чотирьох країн – Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю (Асунсьйонський 
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договір), був створений МЕРКОСУР. Асунсьйонський договір передбачає 

використання певних інструментів економічної політики для досягнення 

інтеграції, починаючи з її початкового етапу і закінчуючи вищими ступенями 

економічного союзу [71]. 

Зазначений договір сформулював як основну мету створення загального 

ринку в рамках територій країн-учасниць з вільним переміщенням в його межах 

коштів виробництва, товарів і послуг, яких можна досягти за допомогою 

вирішення наступних завдань: а) сприяти більш конкурентоспроможній 

інтеграції економік чотирьох країн в світове господарство; б) сприяти 

ефективному використанню «ефекту масштабу» і підвищенню продуктивності 

національних економік; в) стимулювати за допомогою відкриття економік 

чотирьох держав зростання товарообміну з третіми країнами і зробити регіон 

більш привабливим для іноземних інвестицій; г) сприяти розвитку та надавати 

підтримку діяльності приватного сектора як основного мотора інтеграційного 

процесу. 

Вступ в силу Асунсьйонського договору запустив процес формування 

Зони вільної торгівлі, завершити який передбачалося до кінця 1994 року. 

Програма торговельної лібералізації включала, крім початкового 47%-го 

скорочення, щоквартальне зниження на 7% митних тарифів для товарів, що 

циркулюють усередині зони. 

Наслідком Асунсьйонського Договору стало підписання в 1994 році 

країнами-учасниками МЕРКОСУР протоколу Оуро Прето про створення 

Спільного ринку, який став певним кроком на шляху подальшої інтеграції 

[157]. 

Поєднання всередині цього інтеграційного об’єднання принципів 

політичного та економічного характеру, зокрема протекціонізму і лібералізму, 

призвела до чіткого розуміння того, що в сучасних економічних умовах 

МЕРКОСУР, як важливе інтеграційне об’єднання, може розглядатися як 

наукова інтеграційна модель особливого гатунку, вивчення якої дає можливість 

для подальшого розширення і зближення світових економік між собою. Країни-
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члени МЕРКОСУР визначають участь в цьому інтеграційному об’єднанні як 

пріоритет своєї зовнішньої політики. 

Водночас, незважаючи на те, що відбувається розширення блоку і 

прагнення його держав до єдності, МЕРКОСУР стикається з безліччю проблем, 

що перешкоджають повнокровній інтеграції держав. В інтеграційних процесах 

у рамках МЕРКОСУР посилилися негативні тенденції – зниження профілю 

об’єднання на тлі світової фінансової кризи, частковий перехід політичної 

складової співробітництва у ведення УНАСУР, вихід інтересів Бразилії за 

регіональні межі, падіння темпів економічного зростання в країнах-членах 

блоку (насамперед в Аргентині), посилення протекціоністських тенденцій на 

тлі гострих торгових розбіжностей. Приєднання Венесуели (2013 р.), яка також 

відчуває нині гостру політичну та економічну кризу, також поки що не 

послужило зміцненню позицій МЕРКОСУР. Дата проведення чергового саміту 

Спільного ринку, до цього часу не визначена венесуельським головуванням. 

МЕРКОСУР не має наднаціональних структур. Його вищим керівним 

органом є Рада загального ринку (СОР) у складі міністрів закордонних справ і 

економіки. Рішення СОР затверджуються на самітах МЕРКОСУР, що 

проводяться по завершенні чергового головування 2 рази на рік. Розширюється 

координація позицій країн-членів МЕРКОСУР в політичних питаннях. З 

1996 року діє Зовнішньополітичний координаційно-консультативний форум 

МЕРКОСУР, який складається з п’яти повноправних і семи асоційованих 

членів блоку. У практику МЕРКОСУР увійшло прийняття спільних політичних 

заяв з найбільш важливих міжнародних проблем. МЕРКОСУР встановлює 

контакти з іншими інтеграційними об’єднаннями та окремими країнами. У 1995 

році укладено рамкову угоду про співпрацю з ЄС (у 2010 році після 

шестирічної паузи відновлені переговори за Договором про партнерство 

МЕРКОСУР і ЄС). У 2004 році вступила в законну силу рамкова угода з 

Андським співтовариством. У 2006 році підписано угоду про економічну 

взаємодоповнюваність з Кубою. Розвиваються контакти з Австралією, Новою 

Зеландією, Китаєм, Японією, арабськими країнами. З Індією, Пакистаном, ПАР, 
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Єгиптом і Радою економічного розвитку країн Перської затоки підписані угоди, 

спрямовані на лібералізацію торгівлі [194]. 

У 2007 році підписано угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Перші 

контакти Росії з МЕРКОСУР встановлені в 2000 р., і був підписаний 

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму політичного 

діалогу і співробітництва між Росією і МЕРКОСУР. Опрацьовується 

можливість укладення Меморандуму про співробітництво між МЕРКОСУР і 

Митним союзом, що охоплює, зокрема, такі сфери, як торгівля та інвестиції, 

енергетика, науковий і технологічний розвиток, фінанси, транспорт, зв’язок, 

сільське господарство, туризм, інформаційно-комунікаційні технології. 

Покладаючись на позитивні результати (у порівнянні з іншими 

інтеграційними угрупуваннями), МЕРКОСУР схильний до тих же проблем, які 

сповільнюють всі інтеграційні об’єднання «третього світу». Можна виокремити 

– різнорідність рівня розвитку країн учасниць і низькі темпи економічного 

зростання окремих членів. У рамках МЕРКОСУР при створенні єдиних умов 

промислової конкуренції, спочатку більш слабкі країни – Болівія, Парагвай і 

Уругвай відчувають себе в ролі підлеглих. Тому збережені вивинятки з правил 

лібералізації торгівлі. 

З правового погляду цікавим видається твердження про те, що в країнах 

Південного конуса відсутня однаковість у визнанні примату того чи іншого 

законодавства (національного, нормативних правових актів МЕРКОСУР або 

міжнародного) [194]. Так, Конституція Аргентини визнає «верховенство 

міжнародного права над національним» і дозволяє «укладати угоди про 

інтеграцію з делегуванням повноважень наднаціональним органам влади». У 

Парагваї укладені належним чином міжнародні договори стають невід’ємною 

частиною національного законодавства. Що ж до Бразилії та Уругваю, то в них 

міжнародні договори не превалюють над національним правом. Обмеження 

законодавчими актами країн-членів не дозволили розвинутися повноцінній 

системі «союзного права» МЕРКОСУР, що змусило партнерів по інтеграції 
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вишукувати можливості створення гнучкої загальної законодавчої системи, яка 

враховує ці особливості. 

На початковому етапі діяльності МЕРКОСУР спостерігалися труднощі не 

тільки із застосуванням підписаних спільно документів (з причини, зазначеної 

вище), але навіть з їх вступом в законну силу. Протоколом Кричу-Прету була 

розроблена схема інкорпорування загальномеркусоровських норм у національні 

законодавчі системи. Проте цей механізм не розв’язував проблеми «зависання» 

тієї чи іншої норми в процесі вступу в силу, якщо вона не була ратифікована 

однією з країн-учасниць. Річ у тім, що Протокол не передбачав єдиного способу 

їх інкорпорування усіма державами, і кожна з них обирала свій власний спосіб, 

які сильно відрізнялися між собою за часом і процедурою реалізації. 

На саміті в Бразилії (грудень 2002 р.) була зроблена спроба удосконалити 

цей механізм. Зокрема, створено систему так званого «карантину» для тих 

проектів спільних документів, які знаходяться в процесі адаптації на 

національному рівні, до того моменту, коли будуть зняті всі перешкоди для їх 

прийняття всіма партнерами по інтеграції. Також введено зобов’язання повного 

включення тексту спільного документа в текст відповідної національної норми. 

Це зняло непорозуміння, пов’язані з частковим внесенням текстів резолюцій в 

національні законодавчі акти або простими посиланнями на них, що раніше 

призводило до їх неповного і/або необов’язкового виконання. Більш того, 

резолюція зобов’язала країни-члени призначити тільки один орган, 

відповідальний за адаптацію документів МЕРКОСУР до національних норм, з 

метою мінімізації внутрішньодержавних бюрократичних процедур. 

У 2004 році держави-партнери МЕРКОСУР підписалися під 

зобов’язанням, що «норми МЕРКОСУР, які пройшли всі процедури 

інкорпорування в національні законодавства держав-членів, скасовують, 

починаючи з дати їх вступу в силу, дію національних норм, що суперечать їм». 

Однак це стосується лише документів, для яких не потрібна ратифікація з боку 

національних парламентів [39]. 
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У контексті викладеного вище, доречним буде вказати на проблему 

МЕРКОСУР, пов’язану зі вступом в силу підписаних домовленостей. За даними 

експертів ЕКЛАК (Економічна комісія ООН для Латинської Америки і 

Карибського басейну), близько 60% прийнятих спільно норм і резолюцій до 

цього часу не ратифіковані парламентами країн-учасниць, і не проведена їх 

адаптація до національних законодавств, що є серйозною перешкодою на 

шляху поглиблення процесу інтеграції [157]. 

Крім викладеного вище, на шляху створення ЄЕП в рамках МЕРКОСУР 

стоять й інші проблеми, які тісно пов’язані між собою або випливають з 

правових проблем. 

Наприклад, серйозною перешкодою для вільної торгівлі всередині 

МЕРКОСУР є антидемпінгові заходи. Їх використання, як і раніше, офіційно не 

регламентується, йде процес вироблення спільного документа, що формує 

політику МЕРКОСУР в галузі конкуренції, у текст якого передбачається внести 

положення про антидемпінг. 

Крім того, поступово південноамериканські держави починають 

приділяти більш пильну увагу торгівлі послугами. У грудні 2005 р. вступив у 

силу підписаний в 1997 р. Протокол Монтевідео, що визначає схему 

лібералізації торгівлі в певній сфері протягом 10 років. Прийняті в документі 

зобов’язання схожі з положеннями Генеральної угоди про торгівлю послугами 

– ГАТС. Проте в Протокол не включені державні послуги, що надаються на 

комерційній основі, крім того, його дія зараз не поширюється на Парагвай, який 

поки не адаптував його до норм внутрішнього права. 

Серйозною перешкодою на шляху створення ЄЕП МЕРКОСУР є і 

проблема суперечливих практичних заходів, необхідних для застосування в 

МЕРКОСУР, основоположних документів МЕРКОСУР. Наприклад, істотне 

вилучення з Зони вільної торгівлі МЕРКОСУР представляють заходи 

тарифного та нетарифного протекціонізму, а саме: періодичне застосування 

країнами-членами блоку так званих гарантій або односторонніх інструментів, 

що забезпечують захист національних виробників від загрози надмірного 
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імпорту тих чи інших видів продукції, котрі конкурують із національним 

виробництвом. Однак, незважаючи на суперечності зазначених заходів 

основоположних документів МЕРКОСУР, у практиці угрупування були 

приклади їхнього позитивного впливу, коли введенням захисних заходів 

вдавалося «загасити» комерційні конфлікти, число яких особливо зросло в 

період фінансових криз. 

Загальновизнано, що за розмірами та економічним потенціалом 

МЕРКОСУР є другим (після ЄС) митним союзом і третьою (після ЄС і 

Північноамериканської зони вільної торгівлі) зоною вільної торгівлі [5]. 

За підсумками саміту глав держав-членів МЕРКОСУР 3 серпня 2010 року 

було прийнято єдиний митний кодекс Південноамериканського спільного 

ринку (МЕРКОСУР). Прийнятий єдиний митний кодекс об’єднання, який 

повністю вступив в силу в 2012 році, повинен перетворити найбільший 

торгово-економічний блок регіону на митний союз. Він покликаний прискорити 

пересування товарів і скоротити вартість перевезень вантажів. 

Про необхідність єдиного митного кодексу говорилося ще з часів 

підписання в 1991 році Асунсьйонського договору, який ознаменував 

народження митного союзу, а також прийняття в 1994 році «Протоколу Оуру-

Прету», який заклав юридичні основи Південноамериканського спільного 

ринку. І ось через багато років ця подія, врешті-решт, відбулася. 

Як зазначають аналітики, створення єдиного митного кодексу було 

обумовлене не тільки бажанням самих учасників, а й вимогами третіх сторін, 

зацікавлених в побудові торгових відносин з МЕРКОСУР, наприклад, 

Європейського союзу. Без загальних критеріїв не представляється можливим 

забезпечити збалансованість товарообороту і уникнути ситуації, за якої 

сильніші торгові партнери мають переваги над слабшими. 

На пленарному засіданні ради Спільного ринку на рівні глав 

зовнішньополітичних відомств і міністрів економік, що передує саміту 

президентів, були підписані документи про скасування подвійної дії єдиного 
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зовнішнього митного тарифу і вироблення механізму розподілу митних 

надходжень в рамках МЕРКОСУР. 

Наразі з товару, виробленого за межами МЕРКОСУР і ввезеного в одну з 

країн об’єднання, на митниці стягується зовнішній митний тариф, який 

оплачується знову, якщо продукція ще раз перетинає кордон і надходить на 

територію іншої держави блоку. Тепер, зі скасуванням подвійного 

оподаткування, подібна ситуація почала змінюватися з 2012 року [5]. 

Достатньо великим інтеграційним угрупуванням із досить високим 

рівнем ефективності функціонування, яке створене регіональним торговим 

партнером в сучасній економіці, є Північноамериканська асоціація вільної 

торгівлі – НАФТА, яка розпочала свою діяльність із 1 січня 1994 року. Сюди 

входять такі країни, як США, Канада, Мексика. На сучасному етапі розвитку 

НАФТА відбувається поступова ліквідація тарифних бар’єрів. У рамках 

НАФТА передбачені заходи для лібералізації руху товарів, послуг і капіталів 

через кордони, що розділяють три країни. Майже всі торгові й інвестиційні 

бар’єри повинні бути зняті протягом наступних 5 років. Створюються умови 

для прийняття цими трьома країнами аналогічних законів у галузі охорони 

навколишнього середовища, а також трудового законодавства. Між США і 

Канадою такі заходи вже здійснені, і тепер йдеться про прийняття їх Мексикою 

[72]. 

Розвиток інтеграційних процесів в Африці має давню історію. Перше 

інтеграційне об’єднання в регіоні – Південно-африканський митний союз 

(Southern African Customs Union – SACU), було створене ще в 1910 році. Цей 

приклад, проте, слід розглядати як виняток, оскільки в колоніальний період 

прояву інтеграційних тенденцій в Африці перешкоджав розділ території 

регіону між провідними західними державами. Реально про розвиток 

інтеграційних процесів в Африці можна говорити з початку 60-х рр. ХХ 

століття, коли більшість країн регіону здобули політичну незалежність. З того 

часу в Африці була створена ціла низка різних економічний угрупувань, 

частина з яких, як, наприклад, заснований в 1962 р. Екваторіальний митний 
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союз (Equatorial Customs Union) у складі Габону, Камеруну, Республіки Конго, 

Центрально-африканської республіки і Чаду, перестала існувати, а інші 

утвердилися як значущі інтеграційні об’єднання регіонального і 

субрегіонального рівнів [140]. 

Основні регіональні і субрегіональні інтеграційні об’єднання, створені за 

участю країн Африки: 

 Східноафриканське співтовариство (East African Community – EAC). 

 Західноафриканський економічний і валютний союз (West African 

Economic and Monetary Union – WAEMU). 

 Загальний ринок для Східної і Південної Африки (Common Market for 

Eastern and Southern Africa – COMESA). 

 Економічне співтовариство країн Західної Африки (Economic 

Community of West African States – ECOWAS). 

 Економічне співтовариство центральноафриканських держав 

(Economic Community of Central African States – ECCAS) 

 Економічне і валютне співтовариство Центральної Африки 

(Communauté ÉconomicetMonetairedel’AfriqueCentrale – CEMAC). 

 Співтовариство розвитку Півдня Африки (Southern African 

Development Community – SADC). 

 Спільнота держав Сахеля-Сахари (Community of Sahel-Saharian States – 

CEN-SAD). 

 Південно-африканський митний союз (Southern African Customs Union 

– SACU). 

Водночас, у різних регіональних і субрегіональних інтеграційних 

об’єднаннях часто беруть участь одні й ті ж держави Африки. Таке «паралельне 

членство» не може не породжувати конкретних суперечностей у розвитку 

міждержавного економічного співробітництва. Розглянемо цю проблему на 

прикладі двох інтеграційних об’єднань: Західноафрикансього економічного та 

валютного союзу і Економічного співтовариства західноафриканських держав. 
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Перше об’єднання в сутності перебуває «всередині» другого. Як наслідок 

виходить, що 8 з 15 членів Економічного співтовариства західноафриканських 

держав можуть торгувати між собою обробленими товарами як за «правилами» 

цього інтеграційного об’єднання, так і за «правилами» західноафриканського 

економічного та валютного союзу. Проте ці «правила» далеко не ідентичні і 

припускають різні критерії визначення країни походження товару, різні 

документи, що підтверджують походження товару, відмінності в тарифній 

преференції і т. ін. 

І подібних суперечностей чимало. До того ж необхідно враховувати, що 

нами зазначені тільки основні регіональні та субрегіональні інтеграційні 

об’єднання, створені за участю країн Африки. Але ж, окрім них, існують ще 

інші, невеликі інтеграційні угрупування, для яких також характерно 

«паралельне членство». Це і Союз річки Мано (Mano River Union – MRU), 

створений з метою розвитку економічного співробітництва між його 

учасниками – Гвінеєю, Ліберією і Сьєрра-Леоне (при цьому в 2008 р. про свій 

намір приєднатися в майбутньому до Союзу заявила Кот-д’Івуар). Це – 

створене в 1976 р. Економічне співтовариство країн Великих озер (Communauté 

Economique des Pays des Grands Lacs – CEPLG) (учасники – Бурунді, ДРК і 

Руанда), а також Міжурядовий орган з розвитку (Intergovernmental Authority on 

Development –IGAD), створений в 1996 р. Джібуті, Кенією, Сомалі, Суданом, 

Угандою і Ефіопією, і заснована в 1984 році Комісія Індійського океану (Indian 

Ocean Commission – IOC) (учасники – Маврикій, Мадагаскар, Коморські 

острова, Реюньйон та Сейшельські острова). Зрозуміло, що мандати цих 

об’єднань є досить вузькими. Наприклад, основні напрямки співпраці в рамках 

Комісії Індійського океану – це контроль за рибними ресурсами в західній 

частині Індійського океану і координація національних туристичних 

організацій країн-членів, а Міжурядовий орган з розвитку орієнтований на 

співпрацю в подоланні наслідків посух в Східній Африці, розвиток сільського 

господарства країн-членів і взаємодію в наданні допомоги екологічним 

біженцям. Водночас, і ці об’єднання накладають свої зобов’язання на країни, 
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які можуть породжувати певні суперечності при «паралельному членстві» цих 

країн в інших інтеграційний угрупуваннях [113]. 

Ще однією проблемою, пов’язаною з регіональними та субрегіональними 

організаціями, створеними за участю держав Африки є проблема їх 

типологізації і співвіднесення більшості з них з «класичними» формами 

економічної інтеграції (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 

економічний та валютний союз). У сучасних умовах можна, мабуть, говорити 

про існування в окремих субрегіонах Африки тільки однієї «класичної» форми 

економічної інтеграції – митного союзу. Нині в регіоні функціонують три 

митних союзи: Східноафриканське співтовариство, Західноафриканський 

економічний і валютний союз і Південно-африканський митний союз. 

Східноафриканське співтовариство стало функціонувати як митний союз 

з 1 січня 2005 року в складі трьох держав: Кенії, Танзанії і Уганди. У 2007 році 

повноправними членами цього митного союзу стали Бурунді і Руанда. А 

20 листопада 2009 року всі учасники Східноафриканського співтовариства 

підписали протокол про намір створити в найближчій перспективі Загальний 

ринок Східноафриканського співтовариства, що передбачає вільний рух 

товарів, капіталів і робочої сили. 

Західноафриканський економічний і валютний союз став зоною вільної 

торгівлі в 1996 р і почав функціонувати як митний союз в 2000 році. 

Південно-африканський митний союз – це інтеграційне об’єднання не 

тільки на африканському континенті, а й у світі. Договір про його створення 

був підписаний в 1910 році і перепідписаний в 1969 року. Членами Південно-

африканського митного союзу є: Ботсвана, Лесото, Намібія, Свазіленд і ПАР. 

Союз передбачає відсутність митних тарифів щодо торгівлі між країнами-

членами і проведення ними єдиної митно-тарифної політики щодо третіх країн. 

Водночас, Південно-африканський митний союз має і свою специфіку. Грошові 

кошти, що утворюються від сплати тарифів при торгівлі з країнами-нечленами 

Союзу, надходять в єдиний фонд доходів інтеграційного об’єднання з 

подальшим його розподілом між державами-членами Південно-африканського 
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митного союзу. Причому цей розподіл відбувається за спеціальною схемою 

шляхом: (1) визначення частки кожної держави-члена в загальному обсязі 

внутрішньосоюзного імпорту; (2) визначення частки кожної держави-члена в 

загальному обсязі доходів від сплати акцизів по товарах, вироблених у зоні 

Південно-африканського митного союзу, пропорційно частці цієї держави в 

сукупному ВВП країн-членів і (3) встановлення для кожної держави-члена так 

званого «компонента розвитку» – певної відсоткової частки сукупного доходу 

від акцизів (її конкретний розмір тим вищий, чим нижчий рівень економічного 

розвитку держави-члена). Доходи від участі в Південно-африканському 

митному союзі мають важливе значення для країн-членів цього Митного союзу, 

що розвиваються-. Досить зазначити, що дохідна частина державних бюджетів 

Свазіленду і Лесото на 40-50% формується за рахунок виплат цим країнам з 

єдиного фонду доходів Союзу [9]. 

До 2002 р. Південно-африканським митним союзом фактично керувала 

ПАР. Угода, підписана в 2002 р., демократизувала процес прийняття 

адміністративних рішень у союзі і таким чином дещо зменшила домінуюче 

становище ПАР у цій сфері. У 2002 р. був утворений вищий орган Південно-

африканського митного союзу – Рада міністрів країн-членів, який призначає 

Виконавчого секретаря Південно-африканського митного союзу, членів 

Тарифного комітету, котрий готує рекомендації щодо зміни митних тарифів, 

затверджує бюджети Секретаріату, Тарифного комітету і Суду Південно-

африканського митного союзу. 

Відмінності у рівнях економічного розвитку країн-членів Південно-

африканського митного союзу, а також відома однотипність сировинної 

експортної спеціалізації Ботсвани, Намібії і ПАР складають основу для 

виникнення між ними певних розбіжностей. Останні стосуються, головним 

чином, процесу лібералізації торговельних відносин з третіми країнами, 

зокрема з ЄС, щодо якої ПАР займає, на противагу менш розвиненим членам – 

Ботсвані, Лесото, Намібії і Свазіленд – набагато більш стриману позицію, 

відстоюючи субрегіональні та регіональні пріоритети в торгівлі [40]. 
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Такі інтеграційні об’єднання як Загальний ринок для Східної і Південної 

Африки, Економічне співтовариство центральноафриканских держав і 

Співтовариство розвитку Півдня Африки не піддаються «класичній» 

типологізації. Можна лише зазначити, що всі вони «рухаються» в бік створення 

митних союзів. При чому, найбільшого прогресу в цьому напрямку досягли 

Загальний ринок для Східної і Південної Африки і Співтовариство розвитку 

Півдня Африки. У рамках Спільного ринку для Східної і Південної Африки 

31 жовтня 2000 р. вісім країн-членів (Джібуті, Замбія, Зімбабве, Кенія, 

Маврикій, Мадагаскар, Малаві і Судан) оголосили про створення зони вільної 

торгівлі. 1 січня 2004 до неї приєдналися Бурунді і Руанда. На 2008 р. 

планувалося перетворення цієї зони вільної торгівлі на митний союз, але такий 

проект покищо не був реалізований [139]. 

Співтовариство розвитку Півдня Африки істотно просунулася на шляху 

створення зони вільної торгівлі. Наразі в його межах здійснено значне 

зниження митних зборів і досягнуто суттєвого прогресу в усуненні нетарифних 

обмежень у взаємних торговельних зв’язках країн-членів. До 2010 р. 

планувалося створення митного союзу. Проте його підготовку не вдалося 

завершити до цього терміну. 

В умовах розгортання однієї з основних глобальних тенденцій – 

переміщення центру економічного розвитку із Заходу на Схід, що має всі 

передумови для збереження свого вектора у довготривалій перспективі, 

актуальним є виявлення сфер як зближення, так і конфлікту інтересів ключових 

суб’єктів, котрі репрезентують такий регіон, як Велика Східна Азія. 

Оскільки у концептуально-правових розробках як ЄС, так і Росії 

наголошується на тому, що від характеру тенденцій у цьому регіоні значною 

мірою залежить динаміка їхнього власного майбутнього розвитку, 

зовнішньоекономічна стратегія України не лише на цьому напрямі, а й на 

європейському та євразійському має формуватися з урахуванням специфіки як 

регіону в цілому, так і окремих субрегіонів – Східної, Південно-Східної та 

Південної Азії. Такий загальний підхід об’єднує суб’єктні константи та правові 
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змінні, у системі котрих увагу доцільно сфокусувати на використанні такого 

правового інструменту реалізації зовнішньоекономічних стратегій держав, як 

регіональні торговельні угоди, серед яких дев’яносто відсотків становлять 

угоди про зони вільної торгівлі, решта десять – угоди про митні союзи [2]. Такі 

угоди можна вважати поліфункціональними, що на макрорівні сприяють 

здійсненню регіональної економічної інтеграції держав, на мікрорівні – 

сприяють забезпеченню інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Як зазначає вітчизняний дослідник О. В. Олейніков, не дивлячись на 

тенденції лібералізації та глобалізації, рівень командного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у Східній Азії стрімко підвищується, втілює 

собою активну роль держави у формуванні зовнішньоекономічного курсу та 

передбачає широкий набір засобів регулювання. Східноазійські країни віддають 

перевагу у використанні права як високотехнічного та інструментального 

засобу досягнення цілей політики, а не як принципу верховенства [67]. 

Торговельно-економічна стратегія Китаю та Японії у своїй основі 

передбачає здійснення дій на основі засад мультилатералізму в рамках норм, 

закріплених у багатосторонніх угодах Світової організації торгівлі. Це 

пояснюється тим, що наявний правовий режим міжнародної торгівлі в цілому 

відповідає їхнім національним економічним інтересам, адже є сприятливим для 

конкурентноспроможних експортно-орієнтованих суб’єктів економічної 

діяльності. 

При цьому, порівняно з Європейським Союзом і США, ці провідні країни 

регіону відносно пізно почали використовувати такий інструмент, як угоди про 

зони вільної торгівлі (Free Trade Area Agreements) та угоди про економічне 

партнерство (Economic Partnership Agreements). На сучасному етапі ними 

сформовано та реалізуються стратегії укладення таких угод, які є різними за 

низкою характеристик. Зміни у правовому забезпеченні геоекономічної 

політики Японії та Китаю у частині зростання кількості укладених угод про 

зони вільної торгівлі та угод про економічне партнерство обумовлені 

сукупністю як внутрішніх, так і зовнішніх факторів [138]. 
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Перехід та інтенсифікація укладення Японією угод про економічне 

партнерство (ЕРА) та двосторонніх інвестиційних угод (ВІТ), як зазначають 

Д. Накагава та У. Ліанг, зумовлені інтересами японських суб’єктів економічної 

діяльності, яка стала здійснюватись у менш сприятливому правовому режимі на 

зовнішніх ринках порівняно з конкурентами з тих країн, які уклали, зокрема, 

Угоди про зони вільної торгівлі [173]. 

Так, Східна Азія репрезентована трьома економічно потужними 

державами – Південною Кореєю, Японією, Китаєм. У свою чергу, Південно-

Східну Азію можна вивчати у двох площинах, оскільки цей субрегіон 

розглядається крізь призму функціонування, по-перше, АСЕАН, по-друге, 

економічно розвинених країн Асоціації (Сінгапуру, Малайзії, Філіппін), які 

здатні проводити самостійну зовнішньоекономічну політику, що набуває 

важливого значення не тільки для ЄС та Росії, а й для України. Нарешті, 

центром сили Південної Азії є, безумовно, Індія, яка є ядром субрегіональної 

економічної організації СААРК і має потенціал впливати як на регіональні, так 

і глобальні процеси. 

Основними інституціональними форматами регіональної економічної 

інтеграції можна вважати Економічне Співтовариство АСЕАН, Східноазійське 

Співтовариство та Східноазійський Саміт, де спільним елементом для всіх 

наведених форматів є АСЕАН. Дійсно, формально своєрідним центром 

інтеграційних процесів вважається Асоціація держав Південно-Східної Азії, яку 

було створено у 1967 р. через підписання Бангкокської декларації п’ятьма 

державами-засновниками: Індонезією, Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром і 

Таїландом. Інші п’ять держав набули правового статусу членів Асоціації 

пізніше – Бруней (1984 р.), В’єтнам (1995 р.), Лаос (1997 р.), М’янма (1997 р.) 

та Камбоджа (1999 р.). 

Оскільки стратегічною метою держав-членів Асоціації можна вважати 

формування Співтовариства АСЕАН, зазначимо, що структурно воно як 

система складатиметься з трьох елементів-підсистем – Співтовариства АСЕАН 



144 
 

 

з політики і безпеки, Соціокультурного співтовариства АСЕАН та 

Економічного співтовариства АСЕАН, останнє з яких і підлягає дослідженню. 

Отже, створення Економічного співтовариства АСЕАН слід розглядати як 

вищий рівень регіональної інтеграції в економічній сфері в межах територій 

держав-членів АСЕАН, яка здійснюватиметься, на відміну від інтеграційних 

процесів у європейському та євразійському регіоні, без створення 

наднаціональних органів і формування наднаціонального права [138]. 

Основні сфери Економічного співтовариства можна розподілити на 

внутрішні – створення єдиного ринку і виробничої бази, формування регіону 

рівного економічного розвитку та зовнішні – формування високо 

конкурентного регіону, точніше, субрегіону – центру розвитку (поряд з КНР, 

ЄС, НАФТА), який буде повністю інтегрованим до глобальної економіки. Ці 

сфери можна розглядати як взаємозв’язані та взаємопосилювальні, що дозволяє 

об’єднати їх у когнітивну карту з позитивними зворотними зв’язками. У цілому 

в рамках економічного співтовариства АСЕАН виділяється п’ять ключових 

елементів спільного ринку та виробничої бази, якими мають стати вільний рух 

товарів, послуг, інвестицій та капіталу, полегшення пересування кваліфікованої 

робочої сили. 

Для досягнення такої мети, як створення спільного ринку та виробничої 

бази в рамках АСЕАН, увага, передусім, приділяється правовому забезпеченню 

вільного руху товарів. При цьому такий нібито суто торговельний аспект в 

АСЕАН пов’язується безпосередньо з виробничим, оскільки він має сприяти 

розвитку виробничих мереж (кластерів) у регіоні та підвищити здатність 

АСЕАН виступати глобальним виробничим центром (де-факто статус якого 

нині має Китай) або частиною глобальних ланцюгів постачань, які 

запроваджуються транснаціональними корпораціями [185]. 

Ключову роль у процесі лібералізації торгівлі товарами, які походять із 

території держав Асоціації, відіграв такий механізм, як Спільний ефективний 

преференційний тариф для зони вільної торгівлі АСЕАН (схема СЕРТ, у рамках 

якої було узгоджено графік зниження мит та участь, в якій була обов’язковою 
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для всіх держав-членів АСЕАН) 19. У 2009 р. держави-члени АСЕАН 

підписали новий Договір про торгівлю товарами (ATIGA)20, який має 

кодифікований характер, що дало можливість об’єднати та вдосконалити в 

рамках одного документа правові засади щодо зовнішньої торгівлі товарами 

[179]. 

Достатньо ефективна субрегіональна економічна інтеграція в рамках 

Південно-Східної Азії, у процесі якої, на відміну від європейського 

(Європейський Союз) або євразійського (Євразійський економічний союз) 

регіональних інтеграційних проектів, не передбачається створення 

наднаціональних інститутів, дозволяється ефективніше забезпечувати інтереси 

кожної держави-члена як інтегрованої складової спільних інтересів, які 

обстоюються колективними засобами – інституціональними та правовими. 

Зона вільної торгівлі, створена у 1992 р. у межах АСЕАН (AFTA), 

передбачає асиметричний підхід до лібералізації зовнішньоторговельного 

режиму шістьома розвиненішими державами та чотирма менш розвиненими. 

Так, зокрема, країни першої групи до 2010 р. суттєво зменшили рівень мит на 

товари, включені до спеціального переліку, до рівня не більше 5%,тоді як 

держави другої групи мають здійснити аналогічні дії не пізніше 2016 р. 

З метою забезпечення належного доступу до ринків послуг інших країн 

Асоціації та надання іноземним суб’єктам підприємництва національного 

правового режиму в межах АСЕАН у 1995 р. укладено Рамкову угоду щодо 

послуг (AFAS). 

Виходячи з аналізу матеріалів органів влади держав-членів АСЕАН, 

наприклад Малайзії, можна зробити певне узагальнення, що принципи та 

основні напрями лібералізації сфери послуг відповідають концептуально-

правовим засадам Світової організації торгівлі, оскільки процеси лібералізації 

здійснюються у дванадцяти секторах, що охоплюють 128 підсекторів, які 

визначено у Класифікації секторів послуг СОТ. 

Вбачається, що перехід до більш тісних економічних зв’язків у межах 

АСЕАН у форматі Економічного співробітництва є імовірнішим у тому разі, 
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якщо чинні правові засади – Угоди про зону вільної торгівлі товарами та 

послугами, а також Угода про інвестиційну зону АСЕАН (AIA), 

наповнюватимуться реальним фактичним змістом – активними діями суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності держав Асоціації, чому має сприяти й 

подібний до ухваленого в рамках СОТ. 

Механізм вирішення суперечок (Dispute Settlement Mechаnism). 

Враховуючи тісний зв’язок правових інструментів регулювання суспільних 

відносин в інвестиційній та інноваційній сферах, заслуговує на увагу 

узагальнення вітчизняних правознавців. Вони наголошують, що динамічний 

розвиток науково-технічного потенціалу та його реалізація у 

зовнішньоекономічній сфері може бути забезпеченим лише за умов активної 

регулюючої та стимулюючої ролі держави, про що свідчить досвід усіх 

провідних ринкових держав, динамічних країн Південно-Східної Азії [126]. 

Статус АСЕАН як суб’єкта міжнародного економічного права не 

виключає водночас можливостей проведення окремими державами-членами 

власної зовнішньоекономічної політики. 

Так, зокрема, Сінгапур займає активну позицію не тільки щодо питання 

укладення Асоціацією угод про зони вільної торгівлі, а й щодо розширення 

кількості укладених власних двосторонніх угод про Зону вільної торгівлі, 

зокрема тих, які належать до трансрегіональних та укладаються на умовах 

«СОТ-плюс» і «СОТ-Х». 

Така тенденція безпосередньо стосується й України, яка веде переговори 

із Сінгапуром щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі. Зважаючи на 

типову тактику Сінгапуру діяти у відносинах з країнами, що розвиваються 

(developing countries), до кола яких належить й Україна як економічно 

розвинена країна, котра намагається максимально забезпечити на правовому 

рівні охорону та захист інтересів своїх суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, потенційно можлива Угода, найімовірніше, належатиме до 

поглиблених і розширених. 
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Незважаючи на визнання саме АСЕАН ядром регіональної економічної 

інтеграції, необхідно підкреслити, що ступінь свободи такого ядра є незначним, 

оскільки пріоритетні цілі Асоціації в торговельній, інвестиційній, технологічній 

сферах навряд чи можуть бути досягнуті самостійно без взаємодії, насамперед, 

із країнами східно-азійської трійки. Отже, фактор залежності країн АСЕАН від 

процесів у цих країнах обумовив необхідність запровадження юридично 

обов’язкових правових механізмів, якими стали двосторонні Угоди про зони 

вільної торгівлі. 

Виходячи з того, що розвиток торговельно-економічних відносин АСЕАН 

з іншими ключовими суб’єктами регіону здійснюється в різних форматах, 

доцільним є, передусім, їх послідовний розгляд, по-друге, методологічно 

обґрунтованим є диференціація кореспондуючих цим форматам угод про зони 

вільної торгівлі за різними критеріями, де один із головних передбачає 

виокремлення угод чинних та потенційно можливих [161]. 

На сучасному етапі основним інтеграційним форматом, у рамках якого 

провідні країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії здійснюють 

реалізацію зовнішньоекономічних стратегій в інтересах суб’єктів 

підприємництва, є формат АСЕАН+1, згідно з яким Асоціація взаємодіє з КНР, 

Японією, Південною Кореєю, Індією на основі двосторонніх угод. 

Однією із ключових тенденцій останніх двох десятиліть, що стає 

детермінантою трансформацій регіонального зовнішньоторговельного 

правопорядку, і для України є процес зближення АСЕАН з Китаєм. Зміцнення 

двосторонніх торговельно-економічних відносин створює сприятливу ситуацію 

для держав-членів Асоціації забезпечувати свої інтереси за допомогою 

підтримки КНР, що можна кваліфікувати як зміну структурного характеру. 

Вона, у свою чергу, стала наслідком зміни функціональної, а саме: 

трансформації статусу Китаю на початку ХХІ ст. не тільки як впливового 

регіонального, а й глобального суб’єкта міжнародного економічного права. 

Щодо Митного Союзу в рамках ЄврАзЕС зазначимо наступне. Спочатку 

сама ідея побудови митного союзу, передбачена домовленостями СНД, не 
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знайшла способу реалізації у форматі Співдружності. Тому було вирішено 

обмежитися участю в союзі держав, готових підписати і дотримуватися 

принципів митного союзу. На першому етапі, в 1995 році, було укладено Угоду 

про митний союз між Росією і Білорусією, до яких в тому ж місяці приєднався 

Казахстан. 

У свою чергу, договір між Білоруссю, Росією та Казахстаном про 

створення єдиної митної території та формування Митного союзу був 

підписаний у 2007 році. Всього за 2009 рік на рівні глав держав та урядів було 

прийнято близько 40 міжнародних договорів, що склали основу Митного союзу 

[120]. Незважаючи на те, що МС функціонує не так давно, вже є видимі 

результати, зокрема: 

‒ сформувалася загальна митна територія та запрацювала єдина система 

митного регулювання з вільним переміщенням товарів усередині 

Митного союзу. Товар завезений, припустимо, на територію 

Республіки Білорусь, набуває статусу товару Митного союзу, а також 

може вільно, без сплати митних платежів і митного оформлення, бути 

ввезений на територію РФ; 

‒ ціни на товари стали більш конкурентоспроможними, за рахунок 

економії на митних платежах, сертифікації товарів, витратах на 

митного брокера тощо; 

‒ відбулися позитивні зміни для учасників ЗЕД у митному 

законодавстві: змінилися терміни декларування товарів (з 15 днів до 

4 міс.); 

‒ товарообіг між країнами-учасницями МС виріс більш ніж на 30%; 

‒ скоротилися терміни відвантаження товарів, за рахунок економії часу, 

які раніше йшли на митне оформлення, збір усіх документів, 

наприклад, на проходження й огляд автомобілів на митних постах 

часом доходило на окремих кордонах до 50% часу доставки; 

‒ з’явилася можливість електронного декларування товарів, частково 

скасовані заходи нетарифного регулювання; 
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‒ експорт/імпорт став доступний тим компаніям, які раніше не 

наважувалися виходити на зовнішні ринки [78]. 

Щодо митного регулювання в Митному союзі та країнах, які до нього 

входять, маємо зазначити наступне. До створення Митного союзу митне 

регулювання в цих країнах мало національний характер. В умовах формування і 

функціонування Митного союзу митне регулювання вийшло на 

наднаціональний рівень: створюються спеціальні союзні органи, наділені 

державами-членами Митного союзу необхідними регулюючими 

повноваженнями – Міждержавна рада ЄврАзЕС (вищий орган Митного союзу) 

і Комісія Митного союзу. Нормативні правові акти цих органів приймають на 

виконання міжнародні договори держав-членів Митного союзу. 

І все ж навіть на рівні союзного нормотворчого процесу митне 

регулювання продовжує зберігати національні риси: по-перше, у цьому 

нормотворчому процесі беруть безпосередню участь держави-члени Митного 

союзу, які також намагаються враховувати свої національні інтереси і 

особливості суспільних відносин з предмета митного регулювання в Митному 

союзі. По-друге, митне законодавство Митного союзу водночас є частиною 

митного законодавства кожної з держав-членів Митного союзу, оскільки 

містить правові норми прямої дії, що мають однакову юридичну силу в усіх 

союзних державах. 

Безпосередня участь держав у процесі митного регулювання та 

формальна відсутність при цьому наднаціональних органів дають підстави для 

виокремлення вищого рівня митного регулювання на єдиній митній території 

Митного союзу – міжнаціонального. 

Саме на міжнаціональному рівні сформовано митне законодавство 

Митного союзу. Так, Міжнародним договором держав-членів Митного союзу 

від 27.11.2009 р. затверджено Митний кодекс Митного союзу (далі – МК МС), 

який є основою всього митного законодавства Митного союзу [81]. Згідно з п. 2 

ст. 1 МК МС (у редакції Протоколу від 16.04.2010 р.) митне регулювання в 

Митному союзі здійснюється відповідно до митного законодавства Митного 
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союзу, а в частині, не врегульованій таким законодавством, до встановлення 

відповідних правовідносин на рівні митного законодавства Митного союзу, – 

згідно із законодавством держав-членів Митного союзу. 

Відповідно до ст. 3 МК МС «Митне законодавство Митного союзу 

складається з: (1) цього Кодексу; (2) міжнародних договорів держав-членів 

Митного союзу, що регулюють митні правовідносини в Митному союзі; (3) 

рішень Комісії Митного союзу, які регулюють митні правовідносини в  

Митному союзі, прийнятих відповідно до цього Кодексу та міжнародних 

договорів держав-членів Митного союзу. 

Митне законодавство Митного союзу діє на митній території Митного 

союзу. Якщо згідно з митним законодавством Митного союзу митне 

регулювання в Митному союзі здійснюється відповідно до законодавства 

держави-члена Митного союзу, таке законодавство діє на території цієї 

держави-члена Митного союзу» [81]. З огляду на викладене, можна виокремити 

наступні рівні митного регулювання та його результати у вигляді правових 

актів, що підлягають застосуванню в країнах-членах Митного союзу: (1) 

міжнаціональний рівень митного регулювання (міжнародні договори держав-

членів Митного союзу); (2) наднаціональний рівень митного регулювання 

(рішення Міждержавної ради ЄврАзЕС і Комісії Митного союзу, а нині – 

Вищої євразійської економічної ради та Євразійської економічної комісії 

відповідно); (3) національний рівень митного регулювання. 

Паралельно із цією ієрархією правових актів у сфері митного 

регулювання на території держав-членів Митного союзу зберігають свою дію 

міжнародні митні договори (конвенції), прийняті ними поза межами діяльності 

Митного союзу. 

МК МС як і МК ЄС регулює відносини з приводу переміщення товарів 

через митний кордон Митного союзу. Цей кодекс прийшов на заміну митним 

кодексам країн-учасниць Митного союзу. За структурою МК МС поділено на 

загальну і особливу частини, які вміщують 8 розділів та 373 статті. МК МС не 

містить положень, що регулюють систему митних органів, права, обов’язки та 
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відповідальність посадових осіб митних органів, а також умови проходження 

служби в митних органах. Ці питання віднесено до національного 

законодавства, як і питання відповідальності за порушення митних правил. 

Також до компетенції національного законодавства держав-членів митного 

союзу віднесені: порядок оскарження дій (бездіяльності) митних органів та їх 

посадових осіб; правоохоронна діяльність митних органів; інші питання, які 

стосуються технічної реалізації різних митних операцій тощо. 

При підготовці проекту МК МС було проведено інтеграцію та об’єднання 

митних законодавств трьох країн – Росії, Білорусі та Казахстану, які багато в 

чому схожі, оскільки мають спільну основу – Міжнародну конвенцію про 

спрощення та гармонізацію митних процедур, узяту у відповідній редакції. Але 

в них є і досить серйозні відмінності. Природно, що досягти результату, який 

би влаштовував усіх учасників процесу кодифікації, можна було тільки за 

рахунок компромісів і взаємних поступок. У ході розробки МК МС договірним 

сторонам доводилося відмовлятися від якихось існуючих у себе митних 

інститутів і процедур, створювати щось нове і загальне для всіх сторін. Деякі 

автори як недолік МК МС відзначають наявність у ньому безлічі норм, які 

відсилають до положень національного митного законодавства. Таке 

викладення нормативного матеріалу ускладнює його вивчення і використання 

посадовими і приватними особами, оскільки виникає необхідність звернення до 

норм національного законодавства всіх держав-членів Митного союзу. Також 

це провокує виникнення колізій у правових нормах і правозастосовчій 

практиці. 

Із цього приводу варто зауважити, що процес гармонізації та уніфікації 

національного митного законодавства держав-членів Митного союзу почався 

порівняно недавно, тому створити відразу універсальний МК МС не видається 

можливим. 

Таким чином, митне право Митного союзу невдовзі отримає новий 

імпульс для свого розвитку. 
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У свою чергу, орієнтиром у національній митній нормотворчості держав-

членів Митного союзу є: (а) положення митного законодавства Митного союзу; 

(б) міжнародні договори в галузі митної справи, які застосовуються в частині, 

не врегульованій митним законодавством Митного союзу, і (або) що не 

суперечать йому. 

Ефективність правового регулювання в галузі митної справи 

безпосередньо залежить від узгодженості національних та наднаціональних 

правових норм, високого ступеня їх опрацювання, що гарантує відсутність 

прогалин і колізій, збалансованого їх поєднання і взаємопроникнення [70]. Із 

наведеного маємо зробити висновок, що митне регулювання як в ЄС, так і в 

Митному союзі є багаторівневим: воно складається із союзного митного 

законодавства (в ЄС до нього належать акти первинного і вторинного права, а в 

Митному союзі можна віднести акти міжнаціонального та наднаціонального 

рівня) та національних митно-правових актів. 

Основою митного законодавства в обох союзах є митні кодекси, але 

формування цих актів проходило різними шляхами. МК ЄС 1992 р. є наслідком 

консолідації існуючих та чинних на момент його підготовки нормативно-

правових актів ЄС у царині митної справи, тобто в ньому було поєднано 

накопичений за більш ніж два десятиліття нормативний матеріал. МК МС 

з’явився внаслідок компромісної інтеграції митних законодавств його країн-

учасниць й впровадження нових положень та закріпив проміжне регулювання 

між практиками цих країн, тобто МК МС став системотворчим актом для 

митного регулювання в Митному союзі. 

Як було зазначено вище, і в ЄС, і в Митному союзі за межами союзного 

регулювання залишаються правовідносини, пов’язані з відповідальністю за 

митні правопорушення й злочини, а також інституційна основа митної служби, 

система і структура митних органів та статус їхніх службовців. Ці питання 

врегульовані національними митно-правовими актами держав-учасниць. 
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3.2. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з митними 

союзами 

 

Відповідно до Конституції України зовнішньополітична діяльність нашої 

держави спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права [37]. Невід’ємним складником такого співробітництва є, як 

зазначено в національному митному законодавстві, міжнародне 

співробітництво в галузі митної справи. Становлення й розвиток міжнародного 

митного співробітництва України відбувалося одночасно зі становленням та 

розвитком її державності й прямо залежали від появи її власної митної системи 

[80]. 

Про потребу її створення зазначено ще в Декларації про державний 

суверенітет України від 16 липня 1990 р. Так, поряд із положеннями про те, що 

наша держава «виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, 

активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, 

безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських 

структурах», у Декларації наголошувалося: «Українська РСР самостійно 

створює митну, податкову систему…» [10]. 

Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи в Україні 

належить до основних завдань митних органів України, які підпорядковуються 

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі 

митної справи – Державній фіскальній службі України (далі – ДФСУ). 

На двосторонньому рівні Україна має досить широку договірно-правову 

базу, яку утворює низка міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод, 

протоколів і меморандумів з питань митної справи: Угода між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про адміністративну 

допомогу та співробітництво у митних справах 2000 р., Угода між Україною та 

Королівством Нідерландів про взаємну адміністративну допомогу в митних 
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справах 2006 р., Протокол із Митним департаментом Республіки Молдова про 

узгодження форми і реквізитів інформації, яка передається між Державною 

митною службою України і Митним департаментом Республіки Молдова 

2004 р., Меморандум між Державною митною службою України і Митним 

директоратом Словацької Республіки щодо практичної реалізації положень 

Угоди між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво та 

взаємодопомогу в галузі митної справи від 4 квітня 2001 р. [53] тощо. 

Двосторонні договори укладаються Україною з іншими суб’єктами 

міжнародного митного права для організації митного співробітництва та 

взаємодопомоги в митних справах. У своїй більшості, як за структурою, так і за 

змістом, вони майже ідентичні, оскільки ґрунтуються на Рекомендації Ради 

митного співробітництва про взаємну адміністративну допомогу від 5 грудня 

1953 р. Вони складаються з преамбули і 17–19 статей основного тексту, а також 

можуть містити додатки. Двосторонні договори укладаються, як правило, з 

метою належного застосування митного законодавства, зокрема, що стосується 

запобігання, виявлення, припинення та розслідування порушень митного 

законодавства, удосконалення пасажирського та вантажного сполучення, 

забезпечення правильного стягнення мита, зборів та інших платежів, 

застосування митних пільг, а також гарантування безпеки міжнародного 

торговельного ланцюга постачання товарів. 

Україна поряд з іншими європейськими державами є учасницею багатьох 

багатосторонніх міжнародних митних конвенцій, що дає змогу ДФСУ 

підтримувати з європейськими митними адміністраціями міжнародні зв’язки за 

різними напрямками митного співробітництва. Здійснюючи його в межах ВМО, 

а також у межах ЄЕК ООН – міжнародних організацій, під егідою яких і 

відбувається розробка та прийняття більшості міжнародних договорів з митних 

питань, Україна стала учасницею наступних з них: митної конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного 

дорожного перевезення від 14 листопада 1975 р. (Конвенція МДП) [90], 

міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 
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розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 9 червня 

1977 р. (Конвенція Найробі) [86], міжнародної конвенції про узгодження умов 

проведення контролю вантажів на кордонах від 21 жовтня 1982 р. (Женевська 

конвенція 1982 р.) [88], міжнародної конвенції про Гармонізовану систему 

опису і кодування товарів від 14 червня 1983 р. (Конвенція про ГС) [87], 

конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 р. (Стамбульська 

конвенція) [85] тощо. 

Міжнародні договори України, укладені в установленому законом 

порядку, мають дуже важливе значення у правовому регулюванні її 

міжнародного митного співробітництва. Так, відповідно до положень Закону 

України «Про міжнародні договори України», чинні міжнародні договори 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства і застосовуються в порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства. Відповідно це означає, 

що згідно із законодавством України міжнародні договори мають вищу силу 

ніж національне законодавство. 

Державна фіскальна служба України постійно проводить роботу з 

розширення договірно-правової бази міжнародного співробітництва з митних 

питань. Наприклад, 5 жовтня 2006 р. Україна висловила бажання приєднатися 

до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур 

(Конвенція Кіото) від 18 травня 1973 р., Загального додатка та Спеціальних 

додатків до неї A, B, C, D, E, F, G, H, J та К. Необхідні документи про 

приєднання наша держава подала Секретаріату ВМО в березні 2007 р. [192]. 

Вона також проводить моніторинг процесу набуття чинності Йоганнесбурзької 

конвенції про взаємодопомогу в митних справах від 27 червня 2003 р. з метою 

подальшого проведення внутрішньодержавних процедур, що потрібні для 

приєднання України до неї. Протягом 2008 р. повинні були бути опрацьовані 

питання приєднання України до укладених 20 травня 1987 р. Конвенції про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами і Конвенції про процедуру 

загального транзиту, які набрали чинності з 1 січня 1988 р. 
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Історично регіональне міжнародне право передувало сучасній 

універсальній або, як її визначає І. І. Лукашук, «глобальній» міжнародній 

правовій системі. Остання є наслідком розвитку регіональних систем і 

сприйняття державами їх найзагальніших, найважливіших і найвагоміших норм 

і принципів. Проте це не означає, що регіональні системи права припиняють 

своє існування [7]. До того ж, як слушно зазначає А. С. Гавердовський, 

«існують численні питання і сфери міжнародного спілкування, регулювання, 

використання яких на універсальній основі недоцільне або неможливе. Ідеться 

про специфічні сфери співробітництва держав, розташованих у певному 

географічному районі й пов’язаних історичною, економічною, культурною, 

інколи етнічною спільністю» [8]. 

Саме тому розвиток міжнародного митного співробітництва за участі 

України між європейськими державами, пов’язаними історичною, 

економічною, культурною та етнічною спільністю, заслуговує на додаткову 

увагу. Насамперед, це стосується участі Державної митної служби України у 

митному співробітництві в рамках діяльності Європейського регіону 

Всесвітньої митної організації та Комітету з внутрішнього транспорту 

Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі – КВТ 

ЄЕК ООН). Центральне місце у правовому регулюванні відносин, пов’язаних із 

вирішенням питань регіонального митного співробітництва, належить саме 

Всесвітній митній організації. Як уже зазначалося, у 1984 р. організація 

прийняла рішення про застосування системи регіонального представництва та 

заснування шести робочих регіонів Ради: Східна та Південна Африка; Західна 

та Центральна Африка; Північна Африка, Близький та Середній Схід; Далекий 

Схід, Південна та Південно-Східна Азія, Австралія та Тихоокеанські острови; 

Північна, Південна, Центральна Америка та Карибський басейн; Європа. До 

складу Європейського регіону РМС входить 52 держави-учасниці, а з 2007 р., у 

межах своєї компетенції, також і ЄС, що дає йому змогу за кількістю суб’єктів 

міжнародного права бути найбільшим регіоном зазначеної організації. 
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Після здобуття Україною незалежності та з початком формування власної 

митної системи питання про членство України в організації, яка займається 

міжнародно-правовим регулюванням митних відносин, одразу ж вийшло на 

перший план. Експерти зазначали, що на ту мить митна служба України була 

найбільш розвиненою порівняно з іншими країнами колишнього СРСР, 

оскільки мала власне митне законодавство, яке розроблялося і розробляється з 

урахуванням принципів, чинних у міжнародній практиці. 

Посилення ролі митних органів у сучасному світі зумовлене зміною їх 

основних функцій від митного захисту національної економіки до ширшого 

захисту суспільства і людини. Тому слід погодитися з іноземними науковцями, 

які вказують, що «... традиційна роль митниці як «воріт» була замінена новою, 

складнішою роллю, побудованою на трьох основних поняттях: спрощення 

процедур торгівлі, охорони кордонів та збору мита [135]». Такі зміни 

початкового призначення митних органів потребують чіткої нормативної 

регламентації як на національному, так і на міжнародному рівнях. Відповідно, у 

1992 році, Кабінет Міністрів України звернувся до Верховної Ради України із 

пропозицією приєднатися до Конвенції про створення Ради Митного 

Співробітництва 1950 року. Зрештою, це питання було внесене у порядок 

денний 85-го засідання п’ятої сесії Верховної Ради України І скликання. 

Доповідачем з цього питання від Кабінету Міністрів був О. М. Коваль – 

тодішній чинний голова Державного митного комітету. У своєму виступі 

О. М. Коваль наголосив: «Державний митний комітет вважав, що приєднання 

України до Конвенції повинно розглядатися як прогресивний крок до 

співробітництва з розвиненими країнами Європи та світу, а також іншими 

країнами, що дасть нашій державі змогу самостійно утвердитися в одній із 

найбільш ініціативних та діяльних світових структур і в майбутньому будувати 

митну політику України на найкращих світових зразках [115]». 

Питання про приєднання України до Конвенції, про створення Ради 

Митного Співробітництва 1950 року не викликало ані заперечень, ані дискусій, 

і Верховна Рада України ратифікувала цю Конвенцію 320 голосами «за». 
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Україна стала членом Ради Митного Співробітництва з 10 листопада 1992 року 

[84]. 

Одним із найважливіших питань, які виникли у процесі набуття Україною 

членства в Організації, було питання фінансових внесків. Як підкреслював у 

своєму виступі О. М. Коваль, коли в березні 1992 року українська делегація 

прибула з офіційним візитом до Брюсселю, то в ході зустрічі з тодішнім 

Генеральним Секретарем Ради Митного Співробітництва Х’юзом останній 

висловив припущення, що митна служба України підпорядкована російській. 

Уже після того, як українські представники пояснили керівництву Ради 

реальне становище, позиція адміністрації Ради змінилася, і було вирішено 

розглянути питання про перерозподіл коштів, внесених у бюджет Ради 

колишнім СРСР, було прийняте рішення, що фінансові зобов’язання України за 

1991-1992 фінансовий рік слід вважати виконаними, а на 1992-1994 фінансові 

роки слід зафіксувати внесок України на рівні 1,22% відповідно до фінансової 

шкали ООН на 1992, 1993, 1994 роки, що становило 5 мільйонів 185 тисяч 

бельгійських франків, або 157 тисяч доларів США. З того часу розмір 

членського внеску України до бюджету Організації дещо змінився і у 

2010/2011 фінансовому році складав 22 757, 44 євро [59]. 

Після вступу до Всесвітньої Митної Організації Україна стала стороною її 

семи конвенцій. Крім того, представники Державної митної служби України 

зазначають, що положення деяких конвенцій, стороною яких наша держава не 

є, фактично вже використовуються Україною. Це, наприклад, положення щодо 

Вантажної митної декларації, порядок і метод визначення митної вартості, 

режим функціонування митних складів та інші. Внаслідок постійного 

беззастережного використання на практиці, ці положення набули статусу норм 

звичаєвого міжнародного права, а тому їх ратифікація стала лише формальною 

вимогою. 

Конвенціями, розробленими та прийнятими у рамках Всесвітньої Митної 

Організації, до яких приєдналася Україна, є: 
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 Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва, підписана 

15 грудня 1950 року. Наша держава стала учасником Конвенції 

10 листопада 1992 року. Підставою стала Постанови Верховної Ради 

України «Про приєднання України до Конвенції про створення Ради 

Митного Співробітництва» № 2479-ХІІ від 19 червня 1992 року [84]. 

Важливо, що прийняття Постанови (а, відповідно, і приєднання до 

Конвенції) відбувалося за пропозицією Кабінету Міністрів України. 

Дату приєднання України до Конвенції можна вважати формальним 

початком впливу Всесвітньої Митної Організації на розвиток митної 

справи нашої держави; 

 Митна конвенція, щодо контейнерів, підписана 2 грудня 1972 року. 

УРСР приєдналася до неї 22 жовтня 1973 року. З метою роз’яснення 

порядку реалізації норм цієї Конвенції в практичній діяльності митних 

органів Головним управлінням державного митного контролю при 

Раді Міністрів СРСР прийнято Указ «Про порядок застосування 

Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року» [74]; 

 Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних 

процедур (Кіотська конвенція), підписана 18 травня 1973 року. УРСР 

приєдналася 18 травня 1973 року. Зараз Конвенція не діє, оскільки в 

1999 році було підписано Доповнену Конвенцію, яка мала аналогічну 

назву; 

 Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у 

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного 

законодавства (Конвенція Найробі), підписана 9 червня 1977 року. З 

метою розвитку міжнародного співробітництва України в галузі 

митної справи та підвищення рівня ефективності боротьби з 

порушенням митного законодавства, 11 липня 2000 року Україна стала 

стороною цієї Конвенції на підставі Указу Президента України 

№ 699/2000 від 23 травня 2000 року [86]; 
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 Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування 

товарів, підписана 14 червня 1983 року. Для забезпечення належного 

рівня участі України в міжнародних торговельно-економічних 

відносинах та наближення нормативно-правової бази України до 

системи загальновизнаних норм міжнародного права наша держава 

приєдналася до Конвенції 26 червня 2002 року [87]; 

 Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція), 

підписана 26 червня 1990 року. У рамках роботи щодо адаптації 

митного законодавства України до загальновизнаних стандартів і 

забезпечення участі України в міжнародних інтеграційних процесах 

Держмитслужбою України в 2003 році виконано всі 

внутрішньодержавні процедури, що були потрібні для приєднання 

України до Конвенції, а 24 березня 2004 року прийнято Закон України 

«Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення» та 

Додатків А, В1–В9, С, D та Е до неї [85]; 

 Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних 

процедур (Доповнена Кіотська Конвенція), прийнята 26 червня 

1999 року. 5 жовтня 2006 року Україна приєдналася до Міжнародної 

конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур 

(Конвенція Кіото), Загального додатку та Спеціальних додатків A, B, 

C, D, E, F, G, H, J та K до неї, у редакції від 26 червня 1999 року, що 

була затверджена Протоколом про зміну Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур [96]. 

Запровадження Рамкових стандартів Всесвітньої Митної Організації на 

національному рівні дасть змогу не лише використати головні міжнародні 

стандарти у розбудові національної митної системи і значною мірою підвищить 

рівень уніфікації українського митного законодавства щодо інших країн світу, а 

й сприятиме кращій погодженості національних пріоритетів у митній сфері з 

міжнародними стандартами і дасть змогу ефективніше захищати національні 

інтереси України у сфері міжнародної торгівлі та економічної співпраці. 
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Тривалий час до переліку загальноприйнятих у міжнародних митних 

відносинах норм і стандартів належали положення наступних міжнародних 

договорів: Генеральної угоди з митних тарифів та торгівлі 1947 р., а згодом і в 

редакції 1994 р., Конвенції Кіото, Міжнародної конвенції про Гармонізовану 

систему опису і кодування товарів 1983 р. тощо. Переважну більшість з них 

було розроблено під егідою РМС/ВМО. Саме під час роботи 105/106 сесії Ради 

ВМО 23 червня 2005 р. представниками митних адміністрацій усіх на той час 

166 держав-членів було схвалено Рамкові стандарти з безпеки та полегшення 

світової торгівлі [183]. Зважаючи на те, що станом на початок 2009 р. уже 

154 держави дали згоду на імплементацію Рамкових стандартів на 

національному рівні [175], поміж яких 47 представляють саме Європейський 

регіон ВМО, їх імплементація Україною набуває першочергового значення для 

розвитку митного співробітництва на регіональному рівні. Насамперед, це 

стосується співробітництва з державами-членами Європейського Союзу (далі – 

ЄС), СНД, ГУАМ тощо. Варто зазначити, що до цієї події жодна з розробок 

ВМО не отримувала такої підтримки з боку її держав-членів. Тому дослідження 

питання імплементації положень Рамкових стандартів є вкрай актуальним для 

розвитку регіонального міждержавного митного співробітництва України, 

особливо після підписання ДМСУ Декларації про їх імплементацію. Наукові 

дослідження Рамкових стандартів та їх імплементації в національне 

законодавство проводилися переважно представниками адміністративного й 

митного права України. 

Загальній характеристиці положень Рамкових стандартів також 

присвячено декілька публікацій практичних працівників митної служби 

України. Проведені дослідження та публікації свідчать про те, що вони 

спрямовані переважно на загальний опис змісту, природи та призначення 

Рамкових стандартів. Водночас, майже недослідженими залишилися їхні 

положення, пов’язані з перспективами розвитку міжнародного співробітництва 

між митними адміністраціями держав-учасниць ВМО, зокрема, й на 

регіональному (субрегіональному) рівні. Хоча саме цей напрямок співпраці має 
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створити належні умови для імплементації положень Рамкових стандартів в 

Україні та їх ефективного і якісного застосування на практиці. Водночас, той 

факт, що члени ВМО погодилися з потребою координації спільних дій на 

виконання зазначених у Рамкових стандартах цілей, це ще не гарантує, що 

тлумачення і застосування їхніх положень у всіх держав буде однаковим. 

Слід зазначити, що на відміну від рішень Світової організації торгівлі, які 

є обов’язковими для всіх її держав-членів, розробки ВМО мають 

рекомендаційний характер. Так само й Рамкові стандарти, маючи 

рекомендаційний характер, лише визначають принципову домовленість сторін 

про форми, напрями та умови співробітництва, які надалі потрібно втілити у 

конкретних міжнародних договорах. Усього ВМО розробила 11 стандартів, які 

містять рекомендації щодо розвитку співробітництва між митними 

адміністраціями держав-членів ВМО (le pilier douane – douane) [148]. 

Проведений науковий аналіз змісту зазначених стандартів дає підстави 

для висновку, що розвиток та зміцнення співробітництва між митними 

адміністраціями держав-членів Європейського регіону ВМО мають відбуватися 

на основі укладених між ними угод. Договірним сторонам таких угод потрібно 

дійти згоди щодо наступних напрямів міждержавного митного співробітництва: 

1) забезпечення автоматизованого обміну інформацією; 2) взаємне визнання 

заходів контролю; 3) здійснення спільних заходів (цільових перевірок, 

спільного контролю), спрямованих на забезпечення безпеки партій вантажів і 

боротьби з транскордонною організованою злочинністю; 4) здійснення 

спільного моніторингу або контролю якості за дотриманням стандартів, що 

застосовуються у відносинах між митними службами. Реалізуючи перший 

напрямок співробітництва, європейські держави на рівні своїх митних служб 

повинні забезпечити функціональну сумісність їхніх інформаційних систем 

(якщо таких немає, то створити їх), узгодити єдину систему електронних 

повідомлень для обміну митною статистичною інформацією: про завершення 

експортних процедур, результати контролю, надходження імпортних вантажів, 

зокрема, вантажів і контейнерів підвищеного ризику. 
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Обмін даними має здійснюватися лише за умови забезпечення їх захисту 

та конфіденційності. У рамках другого напрямку співробітництва державам-

членам Європейського регіону ВМО слід узгодити єдині стандарти здійснення 

митного контролю й оцінки ризиків, а також програми для взаємного визнання 

статусу уповноважених економічних операторів-учасників зовнішньо-

економічної діяльності, робота яких отримала схвалення митної адміністрації 

як така, що відповідає нормам ВМО або стандартам із забезпечення безпеки 

ланцюга постачання товарів. 

Узгодження питань, пов’язаних із реалізацією третього напрямку 

співробітництва, повністю залежатиме від політичної волі договірних сторін і 

тому Рамковими стандартами не регламентуються. Що ж до останнього 

напрямку співробітництва, то його розвиток цілком імовірно може сприяти 

утворенню нових інституційних форм міжнародного митного співробітництва у 

вигляді спільних міжнародних комісій чи комітетів. З метою більш 

ефективного впровадження зазначених напрямів співробітництва Рамкові 

стандарти пропонують використовувати наступні акти,розроблені ВМО: митні 

рекомендації щодо комплексного управління ланцюгом постачання товарів (Les 

Directives douanieres relatives a la gestion de la chaine logistique integree), модель 

митних даних (Model de donnees de l’OMD), рекомендації щодо розробки 

національного законодавства з питань збирання й передачі митної інформації 

(Les Directives aux fins de l’elaboration d’une legislation nationale prevoyant la 

collecte et la transmission des donnes douanieres), модель двосторонньої угоди про 

співробітництво в митних справах (Model d’accord bilateral), Міжнародну 

конвенцію про взаємодопомогу в митних справах від 27 червня 2003 р. (далі – 

Йоганнесбурзька конвенція), Конвенцію Кіото. Поміж зазначених актів на 

особливу увагу заслуговують положення Йоганнесбурзької конвенції [176], 

наприклад: ст. 9 «Автоматизований обмін інформацією», Розділ V «Спеціальні 

види допомоги», Розділ VІ «Міжкордонне співробітництво», 

ст. 31 «Центральна автоматизована інформаційна система», Розділ 

VІІ «Використання, конфіденційність та захист інформації», Розділ Х «Захист 
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центральної автоматизованої інформаційної системи» тощо. Саме її положення, 

на нашу думку, було б доцільно використовувати під час укладання 

двосторонніх договорів України з іноземними державами з питань взаємної 

адміністративної допомоги в митних справах. 

Для сприяння імплементації до правової бази України з митних питань 

вимог Рамкових стандартів пропонується наступне: забезпечити офіційний 

автентичний переклад передбачених Рамковими стандартами положень актів 

ВМО (наприклад, модель митних даних ВМО) та провести їх науковий аналіз 

для перевірки на відповідність законодавству України; підготувати план заходів 

з приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємодопомогу в митних 

справах від 27 червня 2003 р. та на його основі розпочати таку роботу; 

використовуючи положення Йоганнесбурзької конвенції, розробити проекти 

двосторонніх угод (або модельної двосторонньої угоди) із зазначених у 

Рамкових стандартах пріоритетних напрямів міжнародного митного 

співробітництва та розпочати проведення переговорного процесу щодо їх 

укладання; з метою використання наявної практики імплементації Рамкових 

стандартів державами-членами ЄС, а надалі й здійснення спільного 

моніторингу або контролю якості за дотриманням стандартів, що 

застосовуватимуться у відносинах між митними службами, ініціювати 

створення спільного міжнародного органу (як приклад, міжнародного 

підкомітету з питань дотримання Рамкових стандартів ВМО) між Україною та 

ЄС або передбачити можливість такої співпраці в рамках Підкомітету Україна-

ЄС № 5 «Митне та транскордонне співробітництво». Для здійснення спільного 

моніторингу або контролю якості за дотриманням стандартів між митними 

службами держав-учасниць СНД створити спільний міждержавний орган - це 

можливо зробити в рамках діяльності Ради керівників митних служб держав-

учасниць СНД. 

Якщо розглядати співробітництво в митній сфері на теренах 

європейського континенту, то варто визначити декілька регіональних митних 

організацій, які так і чи інакше впливають на митну політику в регіоні. Зокрема, 
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це Європейський Союз (в частині митного регулювання), Співдружність 

Незалежних держав, частково ЄврАЗеС та Європейська асоціація вільної 

торгівлі. Україна протягом років своєї незалежності, визначала різні напрямки 

митного та інтеграційного співробітництва, від Європейського Союзу та 

прагнення до Зони вільної торгівлі до Митного Союзу з РФ, Казахстаном та 

Білоруссю. Останній напрямок виявився менш преференційним, саме тому 

співробітництво з ЄС визначило основний напрямок руху держави [75]. 

За умовами Угоди про утворення Європейського Союзу, що набула 

чинності 1 листопада 1993 р., Європейське економічне співтовариство було 

перейменоване на Європейське Співтовариство, і діє нині як перша і 

найважливіша організація Європейського Союзу. На підтвердження цього 

можна додати, що ЄС засновується і тримається на трьох «стовпах». Один із 

цих «стовпів» утворюють Європейські Співтовариства разом узяті, тобто 

Європейське Співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії 

(Євроатом). Інші два «стовпи» складаються зі спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки і співпраці в галузі судочинства та внутрішніх справах, 

відповідно. До того ж, ЄС жодним із договорів його первинного права не був 

наділений міжнародною правосуб’єктністю, і тому законні повноваження на 

міжнародному рівні здійснюються від імені його держав-членів саме 

Європейським Співтовариством. Розв’язати цю проблему держави-члени 

Європейського Співтовариства намагалися шляхом підписання й ратифікації 

остаточно затвердженого 10 липня 2003 р. Європейським конвентом Договору 

про запровадження Конституції для Європи, відповідно до ст. І-7 якого ЄС 

проголошувався «юридично самостійним», тобто суб’єктом права [193]. 

Водночас, компетенція Європейського Співтовариства та його держав-членів у 

галузі митного регулювання чітко визначена. Ця тенденція відображена як у 

чинних засадничих актах ЄС, у проекті «Договору про запровадження 

Конституції для Європи», так і в Лісабонському договорі про внесення змін до 

договору про Європейський Союз та договору про заснування Європейського 

Співтовариства від 13 грудня 2007 р. (далі – Лісабонський договір). 
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Компетенція ЄС включає в себе питання єдиної зовнішньої політики, 

також митного союзу. Про це говорить стаття 2В Лісабонського договору. Ще в 

одній статті вищезгаданого Договору мовиться про те що «Союз повинен 

установити поліцейське співробітництво компетентних органів усіх держдав-

членів», зокрема це стосується і митних органів, і поліції та інших служб. У 

Розділі «Вільний рух товарів» зазначається що «В обсязі застосування 

положень цього Договору Рада, діючи відповідно до процедури, згаданої у ст. 

251, здійснює заходи, спрямовані на посилення митного співробітництва між 

державами-членами і між останніми та Комісією» [192]. Не варто забувати про 

інші сфери митного співробцтництва європейських держав, які згідно 

Лісабонського договору не належать до компетенції ЄС. Такі сфери 

регулюється державами-членами самостійно. 

З набуттям Незалежності у 1991 році починається перший етап відносин 

України з інституціями об’єднаної Європи. Першим найбільш значущим 

договором є Угода про партнерство та співробітництво між Європейським 

Союзом та Україною, а відповідно між державами-членами ЄС.  

Угода набрала чинності у 1998 році. Окремо в ній йде мова про митне 

співробітництво, а саме статті 51 та 76. Окремо варто виділити Протокол про 

надання адміністративними органами взаємної допомоги у вирішенні митних 

питань. Фактично, це стало початком митного співробітництва України та ЄС. 

Таким чином Україна долучилася до міжнародно-правового регулювання 

митних відносин. Саме тут варто відзначити низку положень, які стосувалися 

митного регулювання та співробітництва з Україною: 

- Налагодження взаємодопомоги між державами-членами ЄС в митній 

сфері. Вже після підписання Протоколу про надання 

адміністративними органами взаємної допомоги у вирішенні митних 

питань, Україна підписала двосторонні Угоди про співробітництво з 

низкою європейських держав, зокрема з Великою Британією, 

Францією, Чехією, Словенією, Бельгією, Австрією, Північною 
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Ірландією, Грецією, Польщею, Нідерландами та іншими державами. 

Всі ці документи були підписані саме про митне співробітництво. 

- Встановлювалося, що Україна уніфіковуватиме чинне законодавство 

до норм Європейського Союзу. Також передбачалося що наша 

держава буде працювати над новим законодавством в митній сфері. 

- Європейський Союз зобов’язувався надати допомогу Україні в 

уніфікації законодавства. Зокрема ця допомога передбачала 

експертні консультації, підготовку фахівців, надання інформації по 

тих чи інших діях в рамках ЄС, проведення навчань тощо. 

На розвиток міжнародного митного співробітництва між Україною та ЄС 

і для розв’язання проблемних питань, що виникали на придністровській ділянці 

українсько-молдовського кордону на митному кордоні України і Молдови, з 

1 грудня 2005 р. діє Місія Європейської комісії з надання допомоги в питаннях 

прикордонних меж в Україні та Республіці Молдова [34]. 

Іще одна організація з якою Україна налагоджувала співпрацю в 

міжнародній митній сфері – це Європейська асоціація вільної торгівлі. 

Міжнародно-правовим документом такої спраці є Декларація про 

співробітництво між Україною та членами ЄАВТ. Був створений комітет 

Україна – ЄАВТ, який зобов’язувався контролювати стан виконання 

Декларації. Щодо напрацювань Декларації варто заначити такі: 

- Розширення співробітництва між державами-учасницями в 

торговельно-економічній сфері. Не менш важливим є те, що фактично 

всі члени асоціації були членами СОТ, крім України. Це давало 

можливість вивчати питання уніфікації законодавства України до 

стандартів Світової організації торгівлі, до якої Україна долучилася 

згодом. 

- Обмін важливою інформацією щодо митних питань, митного 

законодавства, міжнародно-правового регулювання митних питань та 

задля визначення спільних дій в цій сфері [69]. 
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Іншою міжнародною організацією в якій Україна бере участь це 

«Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ». До неї входять 

Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Фактично це митна організація, 

метою якої було налагодження двосторонніх відносин між вище переліченими 

державами та реалізацію можливої зони вільної торгівлі. Двосторонній рівень 

митних відносин між державами ГУАМ є досить потужним. Підписані 

міжнародно-правові договори між державами в рамках митних справа, зокрема: 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядами Республіки Молдова, 

Урядом Грузії, Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво та 

взаємодопомогу в митних справах. 

Не менш важливими є і міжнародно-правові договори митного 

співробітництва багатостороннього характеру в рамках ГУАМ. Укладення цих 

договорів відбулося у 2003 році, коли відбувся саміт організації. 

Загалом, співробітництво України з ГУАМ, та двосторонні відносини з 

державами-учасницями є надзвичайно важливими. Це виходить з того, що 

Грузія, Молдова та Азербайджан є близькими та економічним та соціальним 

потенціалом. Всі держави – вихідці з пострадянського простору. Не менш 

важливим є те, що Україна в цій організації володіє найбільш привілейованим 

становищем, як найбільша та найпотужніша держава. Подальша співпрраця та 

розвиток митних відносин може принести Україні великі можливості в експорті 

товарів, розвитку власного підприємництва, залученні України до 

інвестиційних процесів. Зрештою, варто розглядати і подальше приєднання до 

ГУАМ інших держав. На нашу думку такими державами можуть стати 

Білорусь, Польща, Латвія, Литва, Естонія та Вірменія. Реалізація такого 

митного та геополітичного союзу відкриває нові можливості для України на 

міжнародній арені [68]. 

Іншим напрямком співробітництва України з митних питань була участь 

в Співдружності Незалежних Держав. Угода була підписана одразу після 

розпаду СРСР у 1991 році. Зокрема в цій Угоді йшла мова і про митну політику 

в контектсті єдиного економічного простору.  
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Загалом СНД найактивніше діяла у 90х рр. ХХ ст. Створення організації 

покликано для того, щоб унеможливити розірвання зв’язків між державами 

колишнього СРСР. Створення вільної економічної зони та єдиного 

економічного простору було одним із завдань СНД. На початку діяльності 

організації були створені органи, які стосувалися і митної справи – Рада 

керівників митних служб. До неї входили керівники митних служб держав-

учасників співдружності. Іншим органом стала Рада глав урядів СНД [30]. 

Чи можна назвати СНД митним союзом? Можливо, проте організація не 

мала такої бази, як, наприклад, Європейський Союз. Держави-учасниці 

отримали скоріше можливість підписання двосторонніх угод. Не менш цікавою 

є позиція деяких держав, як РФ, які переслідували мету створення іншого, 

нового митного та економічного союзу на базі СНД – Митного Союзу. 

Фундаментом для цього став так званий Єдиний Економічний простір, угода 

про який була підписана у 2003 році, зокрема й Україною. Ратифікована 

Верховною Радою України в першій половині 2014 року.  

Повертаючись до ефективності функціонування СНД, варто згадати про 

низку рішень, що були прийняті на перших етапах функціонування Ради 

керівників митних служб: 

- Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах; 

- Угода про співробітництво митних служб з питань затримання і 

повернення культурних цінностей тощо. 

Зрештою, низка Угод було призупинено або поставлено на «паузу».  

Співдружність Незалежних держав поступово почала перетікати у 

формування вже згаданого Митного Союзу та ЄврАЗеС в складі Російської 

Федерації, Білорусі та Казахстану. Україна протягом 2004 – 2013 років робила 

певні спроби вступу до цих організацій, проте перспектива Зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом виявились більш перспективними та 

потрібними, ніж участь у союзів кількох східноєвропейських держав. 

Як ми вже згадували у дослідженні, протягом 2000-2013 рр., Україна 

брала участь ще в одному інтеграційному об’єднанні – ЄврАЗеС [89]. Це 
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об’єднання виникло на базі кількох договорів, які були підписані між 

Російською Федерацією, Білоруссю, Казахстаном. Вірменією та іншими 

державами. ЄврАЗес – це фактично митний союз держав пострадянського 

простору, його створення мало б ліквідувати митні кордони між державами-

учасницями, спростити прихід інвестицій з цих держав одна до одної та 

зрештою стати початком більш потужного геополітичного об’єднання як 

Європейський Союз.  

Вже у 2011-2014 роках РФ, Білорусь та Казахстан фактично створили 

Митний Союз. Наразі між цими державами немає митних кордонів, тобто 

фактично вони знаходяться в єдиному економічному просторі. Це об’єднання 

спиралося на певну міжнародно-правову базу, зокрема на Угоди, які були 

підписані державами-учасницями задовго до створення самого Митного Союзу 

у 2014 році. Зокрема, це Договір про поглиблення інтеграції в економічній та 

гуманітарній сферах 1996 р., Договір про Єдиний економічний простір 1999 р. 

[18]. 

Перед Україною поставало питання: чи варто рухатися до Митного 

Союзу чи до ЄС, а відповідно до Угоди про Асоціацію та Зони вільної торгівлі? 

Як вже зазначалося, Митний союз РФ, Білорусі та Казахстану, це 

набагато більше ніж просто митне об’єднання. В цьому випадку Україна 

позбавлялася б частини суверенітету та можливості вийти на ринки ЄС. 

Проблемою в цьому випадку було б те, що наша держава не змогла б надалі 

інтегруватися до Європейського Союзу та світової спільноти. 

У 2008 році наша держава стала членом СОТ. Це означало, що частина 

законодавства була уніфікована під норми Світової організації торгівлі. В свою 

чергу вступ до Митного Союзу передбачав низку уніфікацій в свою сторону, які 

прямо протирічили тим законам, які приняла Україна долучившись до СОТ. 

Таким чином, можна зробити висновок, що вступ України до Митного 

Союзу повністю нівелював всю роботу, яка була пророблена Україною 

протягом минулих 20 років. 
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В свою чергу, підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом є продовженням тих процесів, які були закладені ще у 

1994 році, а пізніше підтверджені подальшою співпрацею нашої держави. 

Проте навіть не зважаючи на перевагу європейського вектору руху, при 

підписанні Угоди про Асоціацію, а відповідно вступу в дію Зони вільної 

торгівлі, були певні недоліки. 

Їх можна віднести до двох груп: 

1) вагомі недоліки: 

- Європейський Союз буде й надалі дотувати певні сфери внутрішньої 

економіки. Це є проблемою, оскільки український виробник, більш 

слабкіший ніж європейський, може не витримати конкуренції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Це стосується легкої 

промисловості та сільського господарства. 

- Європейський Союз встановив для українських виробників цілу низку 

тарифних квот, за якими українські виробники можуть експортувати 

свої товари до країн Європи. Такі тарифні квоти певною мірою є 

дискримінаційними по відношенню до України, оскільки таким чином 

Зона вільної торгівлі не працює на повну силу. 

2) невагомі недоліки: 

- Лібералізація певних товарів, які ЄС імпортує до України. До таких 

товарів можна віднести продукт автомобільної промисловості. 

Зокрема, ЄС наполіг на тому, щоб митні та акцизні ставки на 

автомобілі європейських виробників знижувалися протягом певного 

періоду та зрештою митні ставки були мінімальними або навіть 

дорівнювали нулю. Такий процес починається з 1 січня 2018 року і 

буде тривати протягом 5-7 років. 

Таким чином бачимо певні негативні тенденції при вступі в силу Угоди 

про Асоціацію, які ми вже частково відчули. Не зважаючи на це, негативні 

наслідки вступу до митного Союзу були б набагато більшими. Зокрема це 

відмова від частини зобов’язань перед Світовою Організацією Торгівлі, 
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перегляд внутрішнього законодавства на користь міжнародних зобов’язань 

перед державами-учасницями МС. Як наслідок, в найгіршому випадку – санкції 

з боку СОТ та можливе виключення з організації. 

В рамках негативних тенденцій, українська сторона намагалася отримати 

максимальну кількість поступок від Європейського Союзу для того щоб 

згладити недоліки, які виникли під час підписання Угоди про Асоціацію, а 

відповідно запровадженні Зони вільної торгівлі. Зокрема йшла мова про те, щоб 

запровадити нульові тарифи або виробити компенсаційну систему. На жаль 

частина цих вимог не була врахована під час переговорного процесу. 

Не зважаючи на це позитивні тенденції в Угоді про асоціацію та ЗВТ 

були переважаючі за негативні. Серед найбільш позитивних варто виділити 

такі: 

1) скасування візового режиму з країнами ЄС, а відповідно спрощення 

працевлаштування громадян України в ЄС; 

2) вихід українських товарів на ринки Європи, а отже певні галузі 

економіки отримали зростання виробництва. Серед осново 

утворюючих галузей-експортерів можна зазначити аграрний 

сектор(сільське господарство), легка промисловість, нафто- та 

газовидобувна промисловість тощо. 

3) збільшення обсягів торгівлі між Україною та європейськими 

державами, поява якісних європейських товарів в нашій державі; 

4) суттєве оновлення устаткування виробничих потужностей зарахунок 

дешевшої закупівельної вартості. 

5) поетапне запровадження абсолютно нових та прозорих стандартів 

виробництва товарів [125]. 

Власне ці позитивні тенденції отримали своє підтвердження протягом 

двох років дії Зони вільної торгівлі. Якщо порівнювати перспективи України на 

початковому етапі долучення держави до митних союзів. 

Протягом 90х рр. ХХ ст. – 2000х рр. ХХІ ст., Україна стояла перед 

вибором Митного Союзу з Російською Федерацією, Білоруссю та Казахстаном 
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та Європейським Союзом. Зважаючи на вище викладені обставини на нашу 

думку було прийнято вірне рішення – рух до ЄС. 

Не варто забувати і про інші формати участі України в митних союзах, 

деякі з них доволі успішні, як «Організація за демократію та економічний 

розвиток – ГУАМ», Європейській асоціації вільної торгівлі, Співдружності 

незалежних держав тощо. Не менш важливим і міжнародно-правовій співпраці 

України з іншими державами є двосторонні договори, які вона підписала з 

десятками держав світу. Встановлені митні відносини з Китаєм, Канадою, 

Японією, європейськими державами (двосторонні договори), Сполученими 

Штатами Америки та іншими державами. 

Наразі виникає питання: куди далі рухатися Україні у 2018-2015 роках? 

Чи є можливість участі країни в митних союзах держав на інших континентах? 

Ці питання доволі актуальні в період всесвітньої глобалізації, в тому числі й в 

митних питаннях. На нашу думку є можливість подальшого розвитку відносин 

з Європейським Союзом, формування митної співпраці з ГУАМ, зрештою 

навіть участь України в митних союзах інших континентів. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Міжнародно-правове співробітництво із митних питань зародилося ще в 

стародавні часи, і тривалий час його основною формою було укладення 

договорів для спрощення митних процедур і встановлення розмірів митних 

ставок. У кожен історичний період таке співробітництво мало свої особливості, 

проте лише з ХІХ століття розпочинається процес інституціоналізації 

міжнародного митного співробітництва, зокрема через створення митних 

союзів, а також розв’язання питань митного співробітництва в діяльності 

міжнародних організацій, які починають створюватися та функціонувати у той 

час. Знаковою для розвитку співпраці в цій сфері стала друга половина ХХ 

століття, коли була створена Рада Митного Співробітництва (з 1994 року – 

Всесвітня Митна Організація), а також було започатковано систему ГАТТ/СОТ, 
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що мало ключове значення для формування сучасної системи міжнародного 

співробітництва в митній сфері. 

Інституційний механізм митного співробітництва держав, який 

сформувався на цьому етапі, став наслідком майже двохсотрічної еволюції 

міжнародної митної співпраці держав. Інституційний механізм митного 

співробітництва держав, який існує зараз, став результатом 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, що потрібні 

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.Щодо митних союзів, то слід зазначити, 

що регіональна економічна інтеграція та створення відповідних міжнародно-

правових механізмів сьогодні є однією із головних тенденцій розвитку 

міжнародних відносин. Можна виокремити 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й розв’язання 

наукового завдання, що виявляється у розкритті розвитку та функціонування 

Митних Союзів. Головними теоретичними і практичними результатами праці є 

наступні висновки. 

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. Митне співробітництво, охоплюючи досить вузьке коло 

правовідносин робить істотний вплив на розвиток міждержавної економічної 

інтеграції практично на всіх її етапах. Тут особливу увагу варто приділити 

аналізу таких форм співпраці, як зона вільної торгівлі й (більшою мірою) 

митний союз. Саме митний союз виступає первинною самодостатньою 

організаційною формою, що дозволяє здійснювати будь-які додаткові 

перетворення в економіці. Разом з тим, у сучасних умовах цього можна досягти 

виключно за наявності відповідного апарату правового регулювання, що 

включає в себе спеціальну термінологію, єдиний концептуальний підхід з боку 



176 
 

 

держав, чітку продуману систему організації діяльності відповідних 

адміністративних органів. 

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 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 
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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. Митні союзи, хоча і не відносяться до найбільш поширених форм 

регіональних об’єднань, проте створені багатьма розвиненими країнами і 

країнами, що розвиваються, в Європі і на Близькому Сході, у Латинській 

Америці і в Африці. Організація митного союзу, що передбачає прийняття 

комплексу зобов’язань країнами-учасницями, вимагає домовленостей з 

багатьох конкретних питань і не завжди вкладається в раніше встановлені 

терміни. Однак один раз виникнувши, митні союзи не розпадаються, а, навпаки, 

розвиваються, що свідчить про переваги, стійкість і перспективність цієї форми 

сприяння економічній інтеграції партнерів. 

           6. Значну практичну цінність з погляду інтересів України представляє 

досвід ЄС, де митний союз успішно функціонує вже більше чотирьох 

десятиліть, в тому числі завдяки поєднанню ряду сприятливих факторів ще на 

стадії його утворення. Серед них, передусім, слід зазначити, що всі шість країн-

засновників перебували на приблизно однаковому рівні економічного розвитку 

і мали подібну структуру господарства, яка заснована на високорозвиненій 

обробній промисловості, що відкривало можливості для поглиблення 

виробничого – міжгалузевого і внутрішньогалузевого кооперування, що є 

головною передумовою економічної інтеграції. Тим самим створювався ґрунт 

для знаходження компромісів, що дозволив партнерам конструктивно 

вирішувати складні проблеми формування сучасного митного союзу. Велику 

позитивну роль відіграла наявність у країн-засновників розрахованої на 

довгострокову перспективу концепції розвитку регіональної інтеграції в 

Європі, в яку органічно вписувалося створення наступних об’єднань: митний 

союз, загальний ринок (свобода пересування не тільки товарів, але і послуг, 

капіталів і осіб), економічний і валютний союз. На практиці, заходи в митно-
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тарифній сфері з самого початку погоджувалися з поглибленою взаємодією в 

інших сферах господарського життя. Добре була продумана і реалізована 

система управління митним союзом ЄС, в яку гармонійно залучені всі її керівні 

органи. Основна особливість системи управління ЄС в тому, що вона дозволяє, 

поряд з інтересами Євросоюзу в цілому, максимально можливою мірою 

враховувати інтереси окремих країн-членів. Це досягається шляхом комбінації 

міждержавних і наддержавних (наднаціональних) елементів в організаційній 

структурі ЄС. 

            7. 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. 

            8. 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 
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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.   

           9. 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.  

           10. Ефективно діючий митний союз, як показує міжнародний досвід, 

вимагає від потенційних партнерів зваженого загального підходу, який 

передбачає: 

– з’ясування цілей його створення на довготривалу перспективу, а також 

переваг і недоліків цієї форми регіональної інтеграції в порівнянні з 

іншими формами; 
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– об’єктивну оцінку позитивних і негативних наслідків митного союзу 

для галузей господарства і підприємств; досягнення оптимального 

загального балансу інтересів країн-партнерів, зокрема, шляхом 

надання взаємних поступок, необхідних для знаходження 

компромісних шляхів вирішення найбільш гострих проблем; і 

готовність економічно сильніших країн надавати фінансову та іншу 

допомогу своїм слабшим партнерам; 

– оцінку можливого впливу на економічні відносини з третіми країнами; 

– розробку конкретної програми дій на найближче майбутнє із 

урахуванням вищенаведених факторів, що охоплює заходи 

економічного, правового, організаційного та інформаційно-

консультаційного характеру. 

11.  Економічна безпека регіонального об’єднання країн розглядається як 

стан і динаміка соціально-економічної системи, яка сформувалася внаслідок 

інтеграції держав, економічних і політичних відносин між регіональними 

наднаціональними і міжнаціональними, політичними, громадськими, 

економічними інститутами, державами-членами союзу, що дають змогу 

об’єктивно визначати і ефективно реалізовувати регіональні економічні цілі та 

інтереси, усувати загрози в економічній сфері, забезпечувати збереження 

цілісності, стабільності, економічної ефективності та незалежності, 

конкурентоспроможності, здатності до стійкого зростання і саморозвитку 

регіонального об’єднання країн як суб’єктів міжнародних відносин і 

світогосподарських зв’язків в умовах глобалізації і нестабільності світової 

економіки. 

12. Участь України в діяльності Європейського регіону ВМО та КВТ ЄЕК 

ООН сприяє становленню і подальшому розвитку митної системи нашої країни 

відповідно до загальновизнаних у міжнародних митних відносинах норм і 

стандартів, впровадженню в практику митної справи багатого міжнародного 

досвіду. Дослідження дало змогу зробити загальний логічний висновок, що 

одночасно створювати Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та 
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інтегруватися до Митного Союзу/Євразійського Економісного Союзу з 

урахування досвіду ЗВТ з країнами СНД неможливо. 
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