УДК 338.24: 330,837: 339,543
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Методологія

дослідження.

Інформаційна

база

дослідження

представлена законодавчими та нормативними актами України та Державної
служби статистики; періодичними виданнями національних та міжнародних
організацій, результатами власних досліджень автора. Інституційна теорія
використовується

для

формування

концепції

багаторівневої

системи

регулювання митної політики країни.
Результати. Розроблено концепцію багаторівневої системи регулювання
митної політики країни та її інституційного забезпечення, що включає в себе
систему й алгоритми режимів регулювання від робочого місця митника до
механізму регулювання митної справи на світовому рівні (уніфікація митних
процедур Всесвітньою митною організацією), стимули та заборони здійснення
митних процедур (дозвільні документи, нетарифні та митно-тарифні заходи).
Удосконалено інституційне забезпечення митної справи з урахуванням
особливостей структури та алгоритмів реалізації митних режимів, які містять
міжнародну складову (сукупність міжнародних норм і домовленостей,
обов’язкових для врахування державою), норм національного законодавства та
систематичної помилки, яка виникає внаслідок невідповідності законодавства
вимогам внутрішнього та зовнішнього середовища. Удосконалено науковий
підхід до уніфікації та спрощення митних процедур шляхом формування чіткої
послідовності операцій в алгоритмах кожного митного режиму з наближенням
процедур до вимог ЄС, методичне забезпечення прогнозування зміни митної
політики на підставі моделювання стратегії поведінки підприємця.
Новизна. Наукова новизна роботи полягає у формуванні концепції
багаторівневої

системи

регулювання

митної

політики

країни

та

її

інституційного забезпечення, яке включає в себе систему алгоритмів митних
процедур
організації.

від

рівня робочого місця митника до дій Всесвітньої митної

Практична значущість. Сформовані рекомендації щодо формування
митних режимів. Ці рекомендації можуть бути використані в практичній роботі
Державної фіскальної служби України при реалізації митної політики.
Ключові слова: концепція багаторівневої системи регулювання митної
політики, митна політика, інститути, митні режими, стимули, обмеження.
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