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Світова спільнота вже кілька років перебуває в безперервному процесі 

глобалізації. Даний процес проявляється в тому, що в результаті світової 

торгівлі, культурного обміну і розвитку комунікації, відбувається 

зближення економік і суспільств різних країн – формування єдиного 

інтеграційного поля. В останні роки процес глобалізації досяг неймовірних 

масштабів, чому сприяв розвиток засобів передачі інформації, 

транспортного сполучення і в цілому технологічне вдосконалення [5]. 

Наслідком глобалізації є створення універсальних і максимально зручних 

уніфікованих систем взаємодії різних держав, тобто, створюються єдині 

механізми технологічних і економічних процесів, а також відбувається 

гармонізація та уніфікація законодавства [1]. 

Наприклад, гармонізація та уніфікація законодавства у сфері митного 

регулювання та державного фінансового контролю. 

Митне регулювання. 26 січня 1953 р. була проведена вступна сесія 

Ради митного співробітництва за участю представників 17 європейських 

держав (з тих пір цей день відзначається як Міжнародний день митника) 

[2]. З 1953 р. відзначався стрімке зростання держав-членів ВМО: з 

17 держав-членів до 138 держав-членів до 1994 року [3]. У 1994 р. Рада 

митного співробітництва отримала нову робочу назву – Всесвітня митна 

організація (далі – ВМО). В даний час членами ВМО є 182 держави, її 

діяльність охоплює 98% міжнародної торгівлі. 

Більшість митних адміністрацій визнають, що їх роль у системі 

державного устрою в корені змінилася, і їх сфера діяльності значно 

розширена. У той же час дії національних урядів у сфері митного 

регулювання були неузгодженими. Це породило активну реакцію з боку 

Всесвітньої митної організації, яка, враховуючи свою прихильність 

новому баченню і оновленого плану дій митних органів, прийняла 

Рамкові стандарти безпеки і полегшення світової торгівлі. Вказані 

стандарти призводять до гармонізації та уніфікації національного 

законодавства країни – члена ВМО до всесвітніх правил та стандартів 

міжнародної торгівлі. 

У 1983 р. набрала чинності розроблена ВМО міжнародна конвенція 

«Про гармонізовану систему опису і кодування товарів», якою 
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користуються всі країни світу. У 1999 р. ВМО представила 

Гармонізовані правила про визначення країни походження товарів. 

Особливе значення має Міжнародна конвенція про спрощення і 

гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року в редакції 

Брюссельського Протоколу 1999 року (Кіотська конвенція). 

Після впровадження в практику цього документа безпека світової 

торгівлі вийшла на принципово новий рівень. 166 країн-учасниць ВМО, 

на які припадає 99 відсотків світової торгівлі, на рівні керівників митних 

адміністрацій домовилися забезпечувати безпеку своїх ланцюгів 

поставок у відповідності з Рамковими стандартами, тобто з 

уніфікованими нормами права. Це унікальний інструмент, що дозволяє 

перейти на нові принципи безпечної міжнародної торгівлі, що знаменує 

собою початок принципово нового підходу до методів роботи та 

взаємодії митних адміністрацій і ділових кіл. 

Дія принципу уніфікації митних систем, також проявляється у 

створенні єдиних вимог до митної документації. Так, для вантажної 

митної декларації встановлені: єдина форма документа, запитуються 

однакові для всіх відомості, використовуються єдині позначення і 

термінологія. Це сприяє значному прискоренню і спрощенню процесу 

обробки інформації, в ході митного контролю. 

Державний фінансовий контроль. З метою гармонізації та 

уніфікації національних систем публічного права в області державного 

фінансового контролю у 1953 році, для вивчення і поширення 

позитивного досвіду в контрольній практиці різних країн була створена 

Міжнародна організація вищих контрольних органів (International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI). Це не урядова 

організація, до складу якої входять органи державного фінансового 

контролю 130 держав світу.  

В рамках INTOSAI було вироблено кілька десятків методичних 

рекомендаційних документів і стандартів з різних аспектів фінансового 

контролю, включаючи основоположні принципи аудиту державного 

сектору, фундаментальні принципи фінансового аудиту, аудиту 

ефективності, аудиту відповідності, контролю якості, внутрішнього 

контролю, принципи прозорості та підзвітності, Етичний Кодекс і т. д.  

Необхідно відзначити підтримку Організації Об’єднаних Націй 

зусиль INTOSAI з гармонізації та уніфікації принципів і методів 

державного фінансового контролю. 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 66/209 «Заохочення 

ефективності, підзвітності, економності та прозорості державного 

управління шляхом зміцнення вищих ревізійних установ», прийнята 

22 грудня 2011 р., підкреслює, що ефективність, підзвітність, 

економність і прозорість державної адміністрації має ключову роль у 
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здійсненні міжнародних погоджених цілей розвитку. У резолюції 

наголошується на необхідності нарощування потенціалу INTOSAI в 

якості інструменту для сприяння розвитку. Далі Генеральна Асамблея 

ООН прийняла ще кілька резолюцій аналогічного змісту (наприклад, 

Резолюція ГА ООН 69/228 від 19.12.2014 р.) [4]. 

Таким чином можна зазначити, що процес глобалізації справив 

істотний вплив на розвиток ряду галузей національного публічного 

права в напрямку сприйняття міжнародно-визнаних принципів і норм, 

як концептуального, так і технічного характеру.  
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Утворення Указом Президента України у 2019 році Комісії з питань 

правової реформи [18], а також Робочої групи з питань розвитку 

кримінального права в її складі [8] офіційно утвердило наявні в країні 

прагнення щодо удосконалення чинного законодавства про кримінальну 


