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Актуальність. Активні інтеграційні процеси в Україні в умовах 

глобалізації до світового співтовариства, відбуваються прискореними 

темпами та націлені на побудову взаємовигідних та рівноправних  відносин з 

іншими державами,  

створення соціально орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової 

економіки, постійного забезпечення зростання добробуту і рівня життя 

населення. Одним з механізмів, що відіграють значну роль у забезпеченні 

таких процесів є митне  

регулювання.  

Так, на сучасному етапі розвитку економіки все більшу роль відіграє 

мито. В розвинутих країн мито застосовується не лише як засіб наповнення 

державного бюджету, а й як дієвий інструмент регулювання економічних та 

політичних  

відносин в системі міжнародної торгівлі. 

Мито, виконуючи свої функції, дозволяє стимулювати імпорт або 

експорт товарів або ж навпаки обмежувати їх, водночас мито слугує засобом 

захисту  

вітчизняного товаровиробника від недобросовісної конкуренції іноземних  

імпортерів. Не дивлячись на те, що мито є одним із джерел наповнення  

державного бюджету, воно також є ефективним засобом захисту 

національного товаровиробника.  

Сьогодні для України дуже важливим є розвиток системи митного  

оподаткування, яка б включала розгалужену систему митних платежів, адже, 

крім фіскальної функції, вони здійснюють регулювання експортно-імпортних 

операцій та забезпечення економічної безпеки держави. Цим 

підтверджується необхідність та важливість дослідження основних аспектів 



справляння мита та основних  проблем застосування митних платежів в 

Україні. 

Дослідженням митних платежів та мита займалися В. М. 

Вишновецький, Т. В. Горянська, О. П. Гребельник, А. А. Дубініна, І. С. 

Капуш, М. М. Каленський, Б. А. Кормич, М. П. Кучерявенко, А. Мостовий, 

С. Г. Осика, В. В.Прокопенко,І. П. Сидор. 

Метою магістерської роботи є поглиблений теоретичний огляд та  

систематизація загальних принципів функціонування митно-тарифної 

системи України в умовах інтеграційних процесів та глобалізації світових 

господарських зв’язків. І як підсумок – вироблення практичних пропозицій, 

спрямованих на  

вдосконалення і підвищення конкурентоспроможності економіки України.  

Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань: 

– розглянути генезис та місце мита в системі державного регулювання 

економіки; 

– охарактеризувати функціональне призначення мита; 

– дослідити еволюцію ідей вільної торгівлі в контексті розвитку  

митно-тарифного оподаткування; 

– розглянути сучасний стан митно-тарифного регулювання в Україні в  

напрямку адаптації до вимог ЄС; 

– дослідити динаміку надходжень митних платежів до державного 

бюджету України; 

– з’ясувати роль митного оподаткування у захисті внутрішнього ринку 

– дослідити зарубіжний досвід митно-тарифного регулювання; 

– дослідити проблеми справляння митних платежів в Україні; 

– розглянути перспективи вдосконалення митно-тарифного 

регулювання України в умовах інтеграційних процесів. 

Об’єктом дослідження магістерської роботи є мито як податок. 



Предметом дослідження роботи є механізм функціонування митного  

оподаткування в умовах інтеграції та глобалізації світогосподарських 

зв’язків.  

Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи 

слугує науковий доробок провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з 

питань  

глобалізації та лібералізації світової економіки і торгівлі, торгівельної та 

митної політики. 

Під час вирішення поставлених завдань у роботі застосовано такі 

методи як:  індукція, дедукція, аналіз, синтез, абстрагування, історичний 

метод,  

порівняльний, табличний, графічний, статистичний методи тощо. 

Нормативні засади дослідження у даній роботі становлять положення  

Конституції України, Митний кодекс, інші закони України, що регулюють  

питання функціонування митно-тарифної системи, публікації в періодичних  

виданнях, довідкова література, статистичні дані про виконання державного  

бюджету України. 

Магістерська робота складається зі вступу, трьох структурованих розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 
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