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У статті досліджено історичний аспект розвитку митної служби України, виділено основні етапи
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Актуальність теми. Економічна безпека держави є головним пріоритетом
діяльності державних інститутів. Серед таких інститутів важливе місце посідає
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митна служба, яка безпосередньо охороняє інтереси економічної системи країни
та окремих суб’єктів господарювання.

Історично склалося, що за перетин державних кордонів з метою здійснення
торговельних операцій стягували обов’язкові платежі, значна частка яких попов-
нювала державну скарбницю і дозволяла фінансувати розвиток країни та окремих
її сфер. Тому метою статті є аналіз процесу становлення митної служби на тере-
нах нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичний аспект розвитку ми-
тної справи в Україні та взаємодія митних органів з суб’єктами господарювання
досліджувалися у багатьох наукових працях, однак вплив на економічну безпеку
держави досліджено не достатньо.

Виклад основного матеріалу. У періодизації історії митної справи в Украї-
ні виділено 6 етапів: І етап – період до Київської Русі (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.);
ІІ етап – період Київської Русі та монголо-татарського панування (XI–ХVІІ ст.); ІІІ
етап – період запорізького козацтва (Гетьманщини) (XVI ст. – перша половина
XVIII ст.); ІV етап – період входження українських земель до Російської імперії
(кінець XVIII – початок ХХ ст.); V етап – митна справа в Україні радянського пері-
оду (1917 – 1991 рр.); VІ етап – період становлення та розвитку митної справи у
період незалежності української держави (з 1991 р.).

Становлення митної системи в Україні починалося у IV-V столітті до нашої
ери, коли у містах Причорномор'я почалося стягнення податків за просування че-
рез чужу територію. З появою скіфської держави на початку VII ст. до н.е. митно-
тарифні відносини отримали новий імпульс розвитку в зв'язку з встановленням
торговельних відносин скіфів з Ольвією, Херсонесом та іншими містами.

Значний етап розвитку митної справи належить до періоду Київської держа-
ви, коли зовнішня торгівля й митна справа розвивалися разом із державотворен-
ням і зміцненням економічного потенціалу. Уважається, що систему мит привне-
сено на Русь грецькими священиками, яких запросив князь Володимир у 988–989
рр. Перше згадування про мито належить до 907 р. [1, с. 60]. Першими у Київській
Русі є митні договори князя Олега із Візантійським імператором у 907 та 911 рр.,
де оговорено питання мита й митних стосунків між двома країнами. Уже на той
час у київських слов'ян як норма звичаєвого права існувало правило збирати ми-
то, мит, тобто податок за провезення товарів не лише іноземних, але й з одного
міста до іншого [2, с. 45]. Таким чином, Київська Русь уже тоді проводила власну
митну політику, мала встановлені розміри митних податків (прообраз тарифів) на
товари, що привозилися з різних країн, а її торгові люди (купці) сплачували митні
податки в інших країнах товаром чи золотом [3]. Тому на час написання найста-
рішого відомого збірника норм давньоруського права "Руська правда" Ярослава
Мудрого (1016 р.) терміни "митник", "мит", "митниця" були добре відомі і слов'я-
нам, і іншим народам, що підтримували торговельні відносини з Київською дер-
жавою. Цей документ можна вважати основою вітчизняних податкових правовід-
носин.

Мита існували у формі торгових, перевізних та судових зборів. Торгове ми-
то складалося зі збору за підготовчі торгові дії, їх ще називали заставними
[4, с. 62]. До збору за підготовчі торгові дії входили: "замит" – замитний платіж, що
замінював мито в тому місті, де купець зупинявся для продажу (замит стягувався
при в'їзді купця в місто, де він розраховував продавати товар, і фактично поєдну-
вав проїзне і торгове мито); "явка" – дрібний збір, який стягувався, коли купець
заявляв у митниці про привезений ним товар; "гостинне" – збір при наймі купцем
лавки для продажу товарів; "амбарне" (полавочне) – збори, які ідентичні за харак-
тером "гостинному"; "свальне" – дрібний збір, який стягувався при складуванні
товарів; "вєсьче" (пудове) – збір при зважуванні товарів; "помірне" – збір при ви-
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мірі сипучих товарів; "пятно" – збір при клеймуванні коней, що продавалися (без
"пятна" – спеціальної смоляної печатки на нозі коня, він до продажу не допускав-
ся); "пісчеє" – дрібний збір при записі в книгу коней, що пройшли клеймування [5,
с. 364].

Збір за право купівлі-продажу у  формі тамги і осьмничого полягав у тому,
що тамгу і осьмниче повинні були сплачувати як покупець, так і продавець. Тамга
становила відповідний відсоток вартості товару чи заявленого покупцем капіталу,
на який він хотів придбати  товар. Заява і того і іншого робилася в митниці. Збори
(мито) також стягувалися за право мати склади (за збереження товару), яке ще
називалося "гостинне", за право відкривати ринки – "торгове". Бралася спеціаль-
на плата з мір і вагівниць ("вісне" і "помірне") за вимір і важення краму, що в ті
роки було досить складною справою. У історичних  джерелах згадується  про роз-
виток мита з зовнішньої торгівлі [4, с. 61]. Крім того, існувало сторожове, медове,
гостинне мито та мито з соляних промислів. Наприклад, продаючи коня, митник
клав на нього "п’ятно" (тавро), за що знову-таки стягувалося мито, що називалося
"п’ятенка".

Проїзне мито містило своєрідну систему зборів, до яких належали: "мит" –
збір за право провозу товару (збір був орієнтований на кількість транспортних за-
собів (човнів, возів), незалежно від цінності товару і вантажу; існували два типи
цього збору, які мали свої відмінності: мит сухий (сухопутний збір з возів і візків) і
мит водяний – платіж з човнів і стругів); "поголовщина" – збір з осіб, що перевози-
ли товар, переважно поголовний з усієї кількості людей, що перебували на возах і
човнах; "задні калачі" – дрібний збір з торгових людей, що поверталися з ринку
після продажу товару і отримання вигоди; "мостовщина" – збір за право перевозу
товарів через мости; "перевіз" – збір за право перевезення через річку товарів на
поромах і човнах; збір за перевезення через гірські застави [6, с. 356]. Окрім того,
існували такі види мита як "побережне" – збір з тих, що пристали до берегів су-
ден, човнів, поромів; "костки" – збір за проїзд великими дорогами, що охороняли-
ся, але не  за сам вантаж, а за безпеку торгових людей [4, с. 62].

Відомо, що за часів Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.) основним центром
збирання митних податків у Києві стали щойно побудовані Золоті ворота (як голо-
вні в’їздні ворота до "гори" – міста Ярослава). З ХІІІ століття на Русі виникла на-
зва "митник". Ними називали тих, хто був головним збирачем торгових податків.
Митне законодавство і перші елементи системи митних органів у Київській Русі
складалися під впливом міжнародного права.

Важливим регулятором торговельних зв'язків Київської Русі із Заходом став
перший фіксований торговельний акт – Рафенштетенський митний статут 906 р.
(він нагадував значно старіший статут 880 р.). У 1288 р. був виданий Острогомсь-
кий митний статут, у якому йшлося про купців із різних країн: Баварії, Польщі, Че-
хії, Австрії та Київської Русі. Отже, руські митники керувалися у своїй роботі євро-
пейськими митними статутами, діяли в єдиному правовому полі з нашими захід-
ними сусідами. Період Київської Русі золотими літерами вписаний в історію Укра-
їни. Це період зростання економіки, розвитку міжнародних відносин та станов-
лення митної системи. За часів Київської Русі закладено ті підвалини митного ре-
гулювання, які ще тривалий час були актуальними та відповідали вимогам суспі-
льства. Ця система дозволяла не лише ефективно поповнювати скарбницю, а й
стимулювала торговців працювати. Після занепаду Київської Русі її митну систему
використали правонаступники (Галицько-Волинське князівство) [7, с. 311].

Свій відбиток на митну справу залишила і монголо-татарська навала. Право
на збирання податків ханська адміністрація надавала одноразово із спеціальним
знаком – тамгою, клеймом. Це тюркське слово надовго ввійшло в нашу терміно-
логію. Термін "тамжіння" - накладання тамги як свідоцтво факту зібраного податку
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- надовго витіснило поняття "збирання мита". Замість "митника" з'явився "тамож-
ник", "таможеник". Митні пільги, які надавалися монголо-татарськими ханами
окремим особам, общинам, монастирям тощо, визначалися в спеціальних грамо-
тах – "таможених грамотах". Отже, інститут митних пільг існував і раніше.

Різні системи митних зборів існували на українських землях, які перебували
під Литвою, Польщею, Австро-Угорщиною. Відомо, що на той час митниками стя-
гувалося прикордонне мито, яке називалося "цло". Можливо, термін походив від
німецького слова "Zoll" – митниця. Місця, де стягувалося цло, називалися цоль-
ними коморами [3]. За україно-литовського і польського періоду власної держав-
ності Україна не мала. На її території, відповідно, за порядкуванням діяло законо-
давство Литви чи Польщі. Митне законодавство Литви характеризувалось наявні-
стю великої кількості митних ставок, що часто змінювались, та жорсткими санкці-
ями стосовно до тих, хто намагався обійти митні застави, серед яких виділялись
за значимістю Київ, Чернігів, Чорнобиль. Так, якщо в Чернігові ставки мита в да-
ний період становили 2 гроші з одного в'юка товару та 3 гроші з возу, то в Києві
мито було значно вищим – 30 грошів з возу. Розвитку торгових відносин перешко-
джали численні внутрішні мита: "замит" (привіз товару для продажу або грошей
для закупки товару); "явка" (повідомлення про наміри реалізувати товар); "гостин-
не" (при оренді приміщень); "вагове" (при визначенні ваги товару) [8, с. 77].

У 1499 році в Києві поряд з воєводою та каштеляном було введено посаду
осьминника – митника, податківця і правника, який мав великі повноваження.
Прикордонне мито держава стягувала безпосередньо через своїх представників
(зокрема, митників) або віддаючи митні комори в оренду великим підприємцям.
Зазвичай орендаторами були торговці єврейського походження. А вже вони, в
свою чергу, самі призначали митників та урядників, які фактично і здійснювали
митну справу [5].

Багатошарова та несправедлива система митних поборів сприяла тому, що
вони надходили не до державної казни, а до кишень місцевих правителів. При
цьому вони керувалися рішеннями Люблінського сейму 1569 р. та Литовськими
статутами 1566 р. і 1588 р., згідно з якими шляхта отримала привілеї в зовніш-
ньоекономічній діяльності – була ліквідована державна монополія на експорт
окремих товарів. У XVI столітті великого розмаху набула контрабанда, що спри-
чинило появу відповідних актів, які передбачали накладення штрафу. Утім подо-
лати це явище не вдалося.

Більш функціональна митна система почала діяти за часів Запорізької Січі
ХVІІ-ХVІІІ століть. Значну питому вагу у доходах бюджету козацької держави ста-
новили різні види мита. Вони поділялися на "індуки" (увізне) і "евеки" (вивізне). Їх
стягували безпосередньо через військового екзектора чи через відкупників-
орендаторів.

У період правління Богдана Хмельницького митні відносини реформува-
лись у державну структуру. Митна система України за часів Б. Хмельницького
представлена на рис. 1 [9, с. 15].

Б. Хмельницький намагався проводити багатовекторну політику міжнарод-
ного визнання України як держави. У липні 1648 року він підписав договір з Ціса-
рем Турецьким про митні пільги відносно торгівлі на Чорному морі і право безми-
тно торгувати у турецьких володіннях. З 1648 р. по 1654 р. Б. Хмельницький на-
правив у Москву 10 уповноважених посольств, Москва до України – не менш 15.
Одним з результатів цих регулярних дипломатичних зв’язків було і врегулювання
митних питань між Росією та Україною. В Універсалі Б. Хмельницького 1654 р.
установлено такси митних оплат, так званої "індикти", з привізного краму [9, с. 14].
За свідченням письмових документів (1654 р.), на той час митні збори на кордо-
нах щороку приносили у державну скарбницю близько 100000 червоних золотих.
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Заслуговує на увагу не лише розмір мита, що збиралось, але й сам факт, що
Україна у ті часи проводила митну політику, з якою змушені були рахуватися інші
держави.

Митна політика Козацької держави ґрунтувалася на попередніх митних по-
становах, однак, не повністю скопійованих. Періодично вводилися зміни відповід-
но до вимог української торгівлі. Важливим було те, що мито платили лише чужо-
земні купці, за часів польської влади індукту та евекту сплачувати зобов’язані бу-
ли також місцеві купці [8, с. 79].

5 квітня 1710 р. у м. Бендери була підписана Конституція Пилипа Орлика,
яка мала статтю 16 "Необхідність державного регулювання митної справи". З кін-
ця XVII до початку XX ст.  Україна входила до складу Російської імперії і одержа-
ла назву "Малоросія". Історія розвитку України тісно переплелася з історією роз-
витку Російської імперії. За часів панування Московського царя українські землі не
мали змоги самостійно провадити зовнішню політику. При цьому зберігалися при-
вілеї шляхти. У Московському царстві питаннями зовнішньої політики та торгівлі
відала Боярська дума.

У період палацових переворотів (з 1725 до 1762 рр.) економічна політика та
її складовий елемент – митна політика – характеризувалися непослідовністю. Пи-
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Рис. 1. Митна система України за часів Б. Хмельницького
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таннями митної політики займалися часто, змінюючи один одного, вищі державні
органи. Катерина І у 1724 році видала Указ "Про Покровительський митний та-
риф" (товари, які ввозились іноземними купцями, обкладалися митом, руські купці
могли вивозити свої товари без перешкод). Але існувала небезпека, що приплив
митних доходів зменшиться. Тому було підписано російсько-англійський (1726 р.)
та російсько-прусський (1728 р.) договори, які для більшості товарів встановлю-
вали режим взаємного митного сприяння.

Митна політика регулювалася митними тарифами. Митний тариф 1731 року
повністю скасував Покровительський тариф 1724 року, тобто для товарів власно-
го виробництва вводилося мито в розмірі 20% від вартості товару. У феодальній
Росії росли міста і збільшувалося торговельно-промислове населення. Поступово
формувався капіталістичний устрій [10]. В середині XVIII ст. в Росії стягувалося 17
різних митних зборів. Процедури огляду товарів і записи в книгах були дуже скла-
дними. Все це серйозно перешкоджало розширенню торгівлі, і, за ініціативою
графа П.Н. Шувалова, який керував внутрішньою політику Росії в 50-х рр. XVIII ст.
і дотримувався протекціоністського зовнішньоторговельного курсу, в 1753-1757
рр. було проведено велику митну реформу [11, с. 14]. Указ 1753 р. з січня 1754
скасовував рубльове мито та всі 17 митних зборів з внутрішньої торгівлі. Це була
радикальна міра. Щоб компенсувати доходи казни, були збільшені в середньому
на 13% мита з операцій російських та іноземних купців в портових і прикордонних
митницях [12, с. 159-166]. Внутрішні митні кордони були ліквідовані, і митні опера-
ції виносились на лінію державного кордону. У 1754 р. була заснована прикор-
донна варта як особливий корпус військ, яка охороняла кордон на Україну і в
Ліфляндії, а пізніше на додаток до неї – козача і митна варта, що складалася з
митних об'їждчиків [13, с. 42].

Лібералізація митної політики у другій половині XVIII ст. сприяла зростанню
капіталістичних відносин в економіці Росії і відображала загальну скерованість дій
уряду. Маніфестом 1755 і указом 1767 р. було скасовано промислові монополії і
проголошена свобода промисловості і торгівлі. Селянству надавалася можливість
займатися виготовленням та продажем промислових виробів. Швидко зростав
обсяг зовнішньої торгівлі Росії. Охорона російських кордонів не була зосереджена
в руках одного державного органу. У 1782 р. Катерина II заснувала митну варту
на західному кордоні у вигляді "особливого митного прикордонного ланцюга і
стражі для відрази потайного провозу товарів" [14, с. 36]. У 1764 році було лікві-
довано митний кордон України, а вже через десять років вийшов маніфест про
ліквідацію Гетьманщини.

У 1811 р. у Російській імперії прийнято закон "Про встановлення митного
управління по європейській торгівлі", відповідно до якого усі митні установи, в то-
му числі і ті, що знаходилися на території України, регіонально розподілялися на
митні округи. Усього було засновано одинадцять митних округів, п'ять з яких міс-
тили митні установи на території українських земель (повністю або частково): 7-й
– Радзивилівський; 8-й – Дубосарський; 9-й – Одеський; 10-й - Феодосійський; 11-
й – Таганрозький. Радзивилівська, Гусятинська митниці ІІІ класу, Бердичівська,
Волочиська, Київська, Ісаковецька митниці І класу, які розташовувалися на тери-
торії Київської, Волинської та Подільської губерній, підпорядковувалися 7 митно-
му округу [15].

Після війни 1812 р., коли виникла потреба стимулювати вітчизняного това-
ровиробника, були підвищені ставки мита на імпортні товари та спрощений поря-
док вивезення спирту. Іншим прикладом протекції є прийняття в 1822 р. Закону
про митний тариф (найліберальніший), який перешкоджав ввезенню іноземних
товарів, проте полегшував товарообмін з Польщею. Наступні митні тарифи в Ро-
сійській імперії встановлювалися в 1850, 1857 и 1868 рр. [16, с. 97]. "Митний ста-
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тут" 1857 р. поділив митну територію Російської імперії на 16 митних округів, 7 з
яких знаходилося на території України: Родзивилівський, Скулянський, Ізмаїльсь-
кий, Одеський, Феодосієвський, Таганрозький та Керч-Єнікальський, до складу
яких входило 23 митниці, а також Севастопольська митниця, яка мала статус ми-
тного відділу (рис. 2) (складено за [17, с. 2–7]).

За "Митним статутом" 1857 р. митниці поділялись на три класи залежно від
значення і обсягів операцій. Найкрупніші належали до першого класу, їх нарахо-

Рис. 2. Митні округи на території України за "Митним статутом" 1857 р.
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вувалось в імперії чотирнадцять. Чотири з них розташовувались на території су-
часної України: Одеська, Радивилівська, Феодосійська, Керченська. В науковій
літературі при характеристиці митних органів за "Митним статутом" 1857 р. вказу-
ється не 14, а 10 митниць першого класу, тобто наводяться не всі митниці першо-
го класу, а лише ті, що належали до першого класу першого розряду [13, с. 50].
Згідно статті 11 лише чотири з митниць першого класу першого розряду мали
право зберігати всі товари протягом 12 місяців: Санкт-Петербурзька, Архангель-
ська, Одеська та Ризька [10, с. 6].

Крім митниць за "Митним статутом" 1857 р. створено митні застави та пере-
хідні пункти. Загальну схему митного округу наведено на рис. 3 [9, с. 17].

Друга половина ХІХ ст. характеризувалася змінами організаційно-штатної
структури та компетенції митних органів Російської імперії на території України.
По-перше, вони мали відповідати новим економічним умовам. По-друге, усклад-
нився механізм держави, постали завдання забезпечення ефективної взаємодії
митних органів та інших органів місцевої адміністрації – загальної і фінансової.
Було послаблено колегіальний характер управління митницями, розширено пов-
новаження і посилено відповідальність "першої особи". Тепер вона називалась –
керуючий митницею. Ще у 1854 р. в митницях "з європейської торгівлі", у тому
числі розташованих на території українських губерній, стали ліквідовуватися по-
сади екера [18, с.13]. Уряди Олександра І та Миколи І проводили покровительську
митну політику, були зорієнтовані на збільшення митних доходів казни. Для цього
існували підстави: розпочинався процес будівництва залізниць і парового транс-
порту. До 1861 року в Росії було понад 300 парових суден. За 50 років (1810–1860
рр.) зовнішньоторговий оборот збільшився майже в 3,5 рази. І у 1876 р. було ви-
рішено, що митні платежі, які раніше надходили в паперових грошах, надалі стя-
гувати золотом. У 1885 р. підвищено мито на 10-20%, а в 1890 р. – ще на 20%, що
скоротило ввіз товарів з-за кордону.
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Рис. 3. Загальна схема митного округу (станом на 1857 р.)



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 24 (І) / 2012 211

З приходом в 1881 р. до влади Олександра ІІІ митно-тарифна політика Ро-
сійської імперії змінилась у бік протекціонізму. У наступному десятиріччі ставки
мита щорічно переглядались і кожен раз у бік збільшення. Піком протекціоністсь-
кої політики стало ухвалення у 1891 р. митного тарифу. Розповсюджуючись на
галузі, які до цього не підпадали під дію тарифних регуляторів, він посилив ефект
захисту (а в деяких випадках це було адекватно забороні ввезення іноземних то-
варів) і для галузей, які були під "митною парасолькою" [8, с.87]. Митний статут
1904 р. встановив нову структуру митних органів. Тепер митна система складала-
ся з Департаменту митних зборів, окружних і дільничних митних управлінь, мит-
ниць, застав, постів і пунктів. Кожна митниця і митна застава перебували під гла-
сним наглядом керуючого і складалися з митних і канцелярських чиновників, а
також з вільнонайманих доглядачів і служителів.

У Митному статуті 1910 р. було уточнено деякі питання боротьби з контра-
бандою, органам митного нагляду було надано право виявляти ініціативу у про-
веденні обшуків і конфіскації контрабандних товарів у межах 100-верстної смуги
від лінії сухопутної границі усередину країни і від морських берегів. Цим статутом
деталізувалися також процесуальні питання розгляду, оскарження та виконання
справ про контрабанду і т. д. [11, с. 16-17]. Організація і робота митного контролю
після Жовтневої революції 1917 р. проходила під керівництвом В. І. Леніна. Дек-
ретом Леніна від 29 грудня 1917 р "Про дозвіл на ввіз та вивіз товарів" вперше
встановлено правила провозу товарів через кордон. А вже у квітні 1918 р. зовніш-
ня торгівля була націоналізована й монополізована державою. У травні 1918 р.
митну справу оголошено функцією центральної влади й відновлено Департамент
митних зборів у складі Наркомату з фінансових справ, як це було за часів цариз-
му [1]. Структура митної системи України складалась з 49 митних установ - 21
митниці, 26 митних застав та 2 постів (рис. 4).

Рис. 4. Структура митної системи України (1919 р.)
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матеріальним управлінням, яке підпорядковувалося Наркомату зовнішньої торгів-
лі (НКЗТ). У його складі діяв оперативно-митний відділ. В Україні ж митна справа
зосереджувалась під контролем так званого уповноваженого НКЗТ РРФСР при
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уряді УСРР (УпНКЗТ), який реалізовував її через власне управління і Відділ мит-
ного контролю (ВМК), що був структурним підрозділом цього управління. Терито-
рію України ще у 1920 р. поділено на Київський, Одеський та Харківський митні
округи, які підпорядковувалися ВМК. У свою чергу, округам підпорядковувалися
митні відділення 1-го та 2-го розрядів з підлеглими їм місцевими митними устано-
вами. В Україні в цей час діяло 44 прикордонні митні установи, які поділялись на
три категорії: митниці, митні нагляді та митні пости. Крім прикордонних, існувало
дві внутрішні митниці – у Харкові та Києві. Прикордонні митниці підпорядковува-
лися губернським митним відділенням: Волинському, Одеському, Миколаївському
та Приазовському. Внутрішні митниці підпорядковувались безпосередньо Відді-
лові митного контролю УпНКЗТ, який контролював усе коло питань пов’язаних із
митною справою на теренах України [19, с. 44].

Період 1920-1922 рр. відрізняється своєрідною організацією митної справи
в Україні. У 1920 році за проектом урядової комісії Директорії на чолі з Петлюрою
регламентується митна справа, а у червні того ж року у Харкові створено відділ
митного контролю. У 1921 році проект Конституції С. Дністрянського містив пра-
вове закріплення митної справи як атрибут суверенітету держави.

28 грудня 1920 р. між Українською РСР і радянською Росією підписано Со-
юзний робітничо-селянський договір, стаття 3 якого передбачала об'єднання на-
явних в обох республіках народних комісаріатів зовнішньої торгівлі. Вже в жовтні
1921 року на кордоні УРСР функціонувало 44 митні установи трьох видів: митниці,
митні нагляди, митні пости. Серед митниць за обсягом товаропотоку виділялись
Олевська, Ямпільська, Волочиська, Гусятинська, Могилів-Подільська, Одеська,
Тернопільська, Маріупольська, Бердянська, Таганрозька. Митні нагляди існували
в Очакові, Овідіополі, Генічеську. Крім митниць на кордоні було створено також
дві внутрішні митниці – в Києві та Харкові. Таким чином, до підписання у 1922 році
Договору про створення СРСР відносини між союзними республіками характери-
зувались як міждержавні [8, с. 91].

Наприкінці 1921 року зроблено наступний крок у централізації радянської
митної системи: Наказом НКЗТ №133 від 24 грудня ТМУ реорганізовано у Митне
управління, а вже в січні наступного року розроблено нове відповідне положення
[20, с. 126]. 20 квітня 1922 року РНК УРСР прийнято постанову про введення в
дію на території УРСР Митного тарифу з Європейської торгівлі, а з часом – про
митну охорону. Зі створенням Радянського Союзу зовнішні відносини, як і митна
справа, стали прерогативою союзних митних органів. Коли в червні 1923 р. в Мос-
кві на Четвертих зборах ЦК РКП(б) представники України порушили питання про
необхідність децентралізації всієї сфери зовнішніх відносин, І. Сталін, доповідаю-
чи з даного питання, заявив: "Українці пропонують Інсправ і Зовнішторг перенести
з розряду (митних) об'єднань до розряду директивних, тобто залишити комісаріа-
ти в республіках з Інсправ і Зовнішторгом Союзу, підпорядкувавши їх директивам
останніх [8, с. 91].

У 1924 р. затверджено Митний статут СРСР, що включав 283 статті в складі
шести розділів. Його основою став декрет Раднаркому від 12 листопада 1920 р.
"Про порядок прийняття, зберігання, відпуску імпортних та експортних товарів". З
введенням в дію Митного статуту законодавчо закріпилася структура митних ор-
ганів, що склалася до цього часу. В цілому Митний статут передбачав чотирьох-
ланкову структуру митних органів: Наркомат зовнішньої торгівлі (НКЗТ), Головне
митне управління (ГТУ); Уповноважені НКВТ при Раднаркомі союзних республік;
Районні митні інспекторські управління; Митниці та митні пости [21].

Митна справа загалом і митний контроль зокрема перестали відігравати
важливу роль у регулюванні експортно-імпортних операцій. У 1932-1934 рр. впо-
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рядкований прискорений пропуск через кордон вантажів громадського сектору та
централізовано сплату за митні збори за ці вантажі, у зв'язку з чим скоротилося
число митних службовців. Наприклад, апарат співробітників Московської, Ленін-
градської і Одеської митниць, що нараховував по 800-1000 чоловік, скорочений у
кожній з них у 6-8 разів [22, с. 11].

Усього за час існування СРСР прийнято п’ять митних тарифів (1922, 1926,
1930, 1961, 1991 рр.), три митних кодекси (1928, 1964, 1991 рр.) і Митний статут
СРСР (1926 р.).

Митний кодекс 1964 р. затверджений Указом Президії Верховної Ради
СРСР від 5 травня 1964 р. Порівняно з Митним кодексом СРСР 1928 р. він був
значно меншим за обсягом (120 статей, згрупованих у три розділи). Управлінню
митною справою був присвячений перший розділ Кодексу, який містив лише сім
статей. Управління митною справою на території СРСР було віднесено до Мініс-
терства зовнішньої торгівлі і здійснювалося Головним митним управління, що
входило до його складу (ст. 1 Кодексу). Серед функцій митних установ виділялися
контроль за дотриманням державної монополії зовнішньої торгівлі, здійснення
митних операцій та боротьба з контрабандою [23].

Прийняті після 1964 р. нормативні акти з митної справи не внесли суттєвих
змін в управління митною справою.

У період 1986-1991 рр. митна система виділилася в окрему галузь держав-
ного управління, але її функції практично залишилися незмінними і полягали в
контролі за дотриманням монополії держави на зовнішню торгівлю. У спадок від
Радянського Союзу Україна отримала 25 митниць, 49 митних постів з чисельністю
особового складу в 1991 році 2 тисяч осіб. Функціонувало 29 автомобільних пунк-
тів пропуску, 14 залізничних, 4 авіаційних та 17 морських і річкових пунктів пропу-
ску. Вони були зосереджені переважно на заході та півдні країни.

Висновки. Ретроспективний аналіз розвитку митної служби дозволяє конс-
татувати її особливе місце у системі економічної безпеки держави і суб’єктів гос-
подарювання. Тому вплив митниці на економічну безпеку можна характеризувати
як з позиції держави, так і з позиції суб’єктів господарювання. Правителі різних
епох приділяли значну увагу розвитку митної служби як гаранта економічної без-
пеки держави. Сучасний стан митних органів характеризується швидкими зміна-
ми, особливо у законодавчому полі, тому цей напрямок потребує окремих більш
ґрунтовних досліджень.
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