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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Важливим стратегічним вибором України є її курс на 

вступ до Європейської спільноти. Тому пріоритетним напрямом розвитку 

залишається приведення митного законодавства України у відповідність до 

європейських стандартів. У сфері митно-правових відносин це стає можливим 

тільки через реальні кроки із внесення змін у законодавство щодо спрощення 

митних формальностей та забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

суб’єктів цих відносин. 

Україна бере активну участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка 

пов’язана з переміщенням товарів через митний кордон України. Особливості 

переміщення окремих категорій товару через митний кордон України вже були 

предметом дисертаційних робіт низки науковців. Практично всі автори 

одностайні щодо наявності специфіки переміщення через митний кордон 

держави окремих категорій товару. Це твердження стосується і переміщення 

через митний кордон металобрухту. 

Одним з основних та стратегічних напрямів зовнішньоекономічної 

діяльності є імпорт та експорт металобрухту, правове забезпечення якого 

практично не досліджувалось. Як свідчить статистика, за підсумками 2013 року 

(у липні–грудні) експортовано 255,272 тис. тон металобрухту в натуральному 

вираженні (у 2012 році – 366,542 тис. тон) на $ 79648000 (у 2012 році – на 

$ 153138000). Україна у 2013 році збільшила імпорт металобрухту в 

натуральному вираженні у 2,1 рази – до 238,534 тис. тон, у грошовому 

еквіваленті – на 40,1 %, до $ 89401000. У 2014 році Україна експортувала 

936,937 тис. тон брухту чорних металів на $ 295191000, тоді як у попередньому 

році – 255,272 тис. тон металобрухту на $ 79648000. У 2014 році Україна 

скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні на 88,1 % порівняно 

з 2013 роком – до 28,367 тис. тон, у грошовому вираженні – на 83,1 %, до 

$ 15119000. У травні 2016 року українські заготівельники брухту експортували 

112,577 тис. тон металобрухту, що, згідно з митною статистикою Державної 

фіскальної служби України (далі – ДФС України), є максимальним показником 

з липня 2015 року, а в річному обрахунку його експорт збільшився на 11 %, 

зважаючи на те, що у травні 2015 року було експортовано 102 тис. тон брухту.  

Металобрухт є специфічним товаром, має низку особливостей у 

переміщенні через митний кордон України, що регламентовано великим 

масивом нормативних актів різної юридичної сили. Незважаючи на законодавче 

визначення металобрухту як об’єкту державного контролю та наявність 

базового нормативно-правового акта, який закріплює основні засади 

регулювання відносин у відповідній сфері, питання, пов’язані зі специфікою 

переміщення металобрухту через митний кордон України, є маловивченими. 

Крім того, дослідження проблематики переміщення металобрухту через митний 

кордон України науковці та практики обмежували лише розглядом окремих 

митних процедур, пов’язаних здебільшого з митним оформленням експорту 

металобрухту, що свідчить про фрагментарність досліджень правових відносин, 

які виникають у процесі переміщення металобрухту через митний кордон 



2 

України. Тому проблема правової регламентації переміщення цієї категорії 

товару через митний кордон держави є надзвичайно актуальною, а, отже, є 

потреба детально зупинитися на її аналізі та визначенні специфіки переміщення 

металобрухту через митний кордон України.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана з урахуванням положень «Тематичного плану 

науково-дослідних робіт ДФС України на 2016 рік», затвердженого Наказом 

ДФС України від 26 лютого 2016 року № 188, та відповідає Пріоритетним 

напрямам розвитку правової науки в Україні на 2016–2020 роки, затвердженим 

постановою Загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на 

основі аналізу напрямів сучасної державної митної політики та норм чинного 

законодавства України, узагальнення практики їх реалізації визначити 

особливості переміщення металобрухту через митний кордон України, 

охарактеризувати митні процедури та розробити на цій основі науково 

обґрунтовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення 

правового регулювання у галузі державної митної справи. 

Для досягнення поставленої мети основну увагу приділено вирішенню таких 

задач:  

– охарактеризувати розвиток наукової думки щодо переміщення 

металобрухту через митний кордон України; 

– розкрити особливості поняття «металобрухт» та охарактеризувати 

металобрухт як об’єкт митно-правового регулювання; 

– визначити коло та статус суб’єктів, які беруть участь у переміщенні 

металобрухту через митний кордон України; 

– за допомогою загальних принципів переміщення товарів та транспортних 

засобів виокремити специфіку переміщення металобрухту через митний кордон 

України; 

– встановити особливості митних процедур під час переміщення 
металобрухту через митний кордон України; 

– охарактеризувати відповідальність за порушення митних процедур під час 

переміщення металобрухту через митний кордон України; 

– надати правову оцінку чинним нормативно-правовим актам, які 

регламентують діяльність органів доходів і зборів щодо переміщення 

металобрухту, з точки зору їх легітимності та прозорості для учасників 

державної митної справи; 

– сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства з питань переміщення металобрухту через митний кордон 

України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час 

переміщення металобрухту через митний кордон України. 

Предметом дослідження є правове регулювання переміщення металобрухту 

через митний кордон України.  
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання. В основі методологічної 

конструкції всієї дисертаційної роботи лежить системний аналіз, за допомогою 

якого і визначено напрями дослідження правового регулювання переміщення 

металобрухту через митний кордон України. Використовувалися також окремі 

методи наукового пізнання. Діалектичний метод пізнання дав змогу дослідити 

проблеми, пов’язані з визначенням специфіки діяльності органів доходів і 

зборів щодо застосування митних процедур під час переміщення металобрухту 

через митний кордон України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). За допомогою логіко-

семантичного методу сформульовано та поглиблено понятійний апарат, який 

використано в дослідженні (підрозділи 1.2, 1.4, 2.2, 2.3). Формально-юридичний 

метод використано для аналізу та з’ясування процесу застосування 

нормативних актів, які регламентують переміщення металобрухту через 

митний кордон України (підрозділи 1.1, 1.3, розділ 2). Структурно-

функціональний метод застосовано для аналізу ролі органів доходів і зборів у 

забезпеченні законності переміщення металобрухту через митний кордон 

України (підрозділи 2.1, 2.4). Застосування методів моделювання, аналізу та 

синтезу дало змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства. 

Науково-теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі теорії держави і права, теорії державного 

управління, адміністративного права і процесу, митного права: С. С. Алексєєва, 

Л. О. Батанової, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, 

М. Ю. Віхляєва, Б. Н. Габрічідзе, В. М. Гаращука, Є. В. Додіна, Н. М. Дукової, 

Ю. М. Дьоміна, С. В. Ківалова, А. М. Козиріна, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, П. С. Лютікова, А. В. Мазура, 

Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, І. В. Міщенко, В. Я. Настюка, 

А. Ф. Ноздрачьова, Ю. М. Оборотова, П. В. Пашка, Д. В. Приймаченка, 

В. В. Прокопенка, О. П. Федотова, В. К. Шкарупи, А. М. Школика, 

М. Г. Шульги та ін. 

Нормативну основу роботи складають Конституція України, закони України 

і постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента 

України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні 

акти Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої 

влади у сфері державної митної справи.  
Емпіричну базу дослідження складають узагальнення практики митної 

діяльності, статистичні дані, а також публікації у періодичних виданнях та 

довідкова література.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій та митно-правовій науці 

комплексним дослідженням, присвяченим правовому регулюванню 

переміщення металобрухту через митний кордон України. У результаті 

здійсненого дослідження сформульовано низку нових наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 
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уперше: 

– охарактеризовано особливості здійснення державного контролю за 

переміщенням металобрухту через митний кордон України, які зумовлені 

напрямком переміщення (ввезення, вивезення, транзит) металобрухту та у 

зв’язку із цим участю різних суб’єктів державної влади; 

– сформульовано поняття «митне спостереження» як гласне, безпосереднє 

або опосередковане візуальне спостереження посадовими особами органів 

доходів і зборів (у тому числі із застосуванням технічних засобів) за особами, 

які перетинають митний кордон України, та за переміщенням товарів, 

транспортних засобів, що перебувають під митним контролем; 

– визначено та охарактеризовано специфіку митних процедур, які різняться 

залежно від напрямку переміщення металобрухту через митний кордон 

України; 

– сформульовано поняття «декларування» як дії щодо заявлення за 

встановленою формою необхідних відомостей про товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України і 

(або) перебувають під митним контролем, і їх розміщення під визначений 

митний режим або без такого розміщення; 

удосконалено: 

– наукові положення щодо сутності поняття «металобрухт» в українському 

законодавстві та його відповідності міжнародним нормам, у яких 

застосовується поняття «брухт та лом чорних або кольорових металів»; 

– положення щодо класифікації форм митного контролю на основні та 

додаткові, де критерієм віднесення до додаткових форм митного контролю 

було обрано їх нечасте застосування у повсякденній діяльності і за деяких 

обставин; 

– наукові підходи щодо виокремлення елементів заходів митно-тарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, до яких віднесені мито, митну 

вартість, країну походження товарів, українську класифікацію товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД); 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові підходи щодо змісту поняття «переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України», у зв’язку з чим 

запропоновано під переміщенням товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України розуміти здійснення дій із ввезення на митну територію 

України, у тому числі з метою транзиту, вивезення за межі митної території 

України товарів та (або) транспортних засобів будь-якими передбаченими 

законодавством засобами і способами; 
– наукові погляди щодо класифікації заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності на дві групи – адміністративні і економічні; 

– пропозиції із внесення змін у МК України щодо систематизації основних 

принципів переміщення через митний кордон України, до яких віднесені: право 

осіб вільно переміщувати товари і транспортні засоби через митний кордон 

України; дотримання обмежень і заборон щодо переміщення окремих товарів; 

переміщення через митний кордон України у встановлених місцях; усі товари 
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підлягають митному контролю; самостійне обрання декларантом митного 

режиму товару. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 
– науково-дослідній сфері – для подальшого поглибленого дослідження 

проблем правового регулювання переміщення металобрухту через митний 

кордон України; 
– правотворчості – у процесі підготовки змін і доповнень до МК України, 

інших нормативних актів, які регламентують діяльність органів виконавчої 

влади щодо переміщуваного через митний кордон України металобрухту; 
– правозастосуванні – для вдосконалення практичної діяльності посадових 

осіб органів доходів і зборів, інших органів виконавчої влади щодо реалізації 

покладених на них завдань, пов’язаних із переміщенням металобрухту через 

митний кордон України; 
– навчальному процесі – у процесі підготовки навчально-методичних 

комплексів, підручників та навчальних посібників із дисциплін 

«Адміністративне право», «Митне право», «Відповідальність за контрабанду та 

порушення митних правил». Результати дисертаційної роботи вже 

використовуються у проведенні занять із зазначених дисциплін (акти 

впровадження Запорізького національного університету від 05.10.2016; 

Університету митної справи та фінансів від 26.10.2016; Національного 

університету «Одеська юридична академія» від 01.11.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні питання юридичної теорії та практики» 

(м. Харків, 2015 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури 

сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 2016 р.); «Світова 

торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, 

соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення» 

(м. Дніпропетровськ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 196 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

164 сторінки. Список використаних джерел налічує 257 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 
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предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Правові засади переміщення металобрухту через митний 

кордон України» містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Розвиток наукової думки за темою дослідження» 
зазначено, що порядок переміщення металобрухту через митний кордон 

України регламентується низкою законодавчих та підзаконних нормативних 

актів, значна кількість яких урегульовує правовідносини, які пов’язані з 

експортом металобрухту. 

Встановлено, що порядок переміщення окремих товарів через митний 

кордон України вже був предметом дослідження низки науковців. Так, 

В. М. Шевченко досліджувала порядок переміщення підакцизних товарів, 

О. П. Федотов – наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, 

І. В. Тулянцева – культурних цінностей, О. С. Крущук – продуктів харчування, 

О. М. Шевчук – лікарських засобів, Н. О. Коваль – гуманітарної допомоги, 

К. Р. Ільченко – продуктів морського та річкового промислу. Практично всі 

вищенаведені автори відзначають специфіку переміщення через митний кордон 

держави досліджуваного ними товару. Не є виключенням і переміщення через 

митний кордон України металобрухту, дослідження якого обмежені виключно 

аналізом митного оформлення одного напрямку переміщення – вивезення. 

У підрозділі 1.2 «Металобрухт як об’єкт митно-правового регулювання» 

охарактеризовано поняття «металобрухт», яке міститься в Законі України «Про 

металобрухт», виокремлюються його складники – «чорні або кольорові метали 

чи їх сплави», наводиться його класифікація на побутовий (перелік якого 

відсутній з 2006 року) та промисловий. Акцентується увага на ст. 4 Закону 

України «Про металобрухт», відповідно до якої дозволяється приймання у 

фізичних осіб лише побутового металобрухту, а приймання промислового 

металобрухту забороняється. За відсутності переліку побутового металобрухту 

у зацікавлених юридичних осіб, якими є спеціалізоване або неспеціалізоване 

металургійні переробні підприємства, є можливість приймати у фізичних осіб 

практично будь-який вид металобрухту. Статистика свідчить, що після втрати 

чинності Постановою Кабінету Міністрів України, якою був закріплений 

перелік видів побутового металобрухту, по всій Україні у багато разів зросла 

кількість крадіжок каналізаційних люків, решіток, зливоприймачів, люкових 

шахт. Запропоновано закріпити нормативно перелік видів побутового 

металобрухту. 

Встановлено, що в Міжнародній митній конвенції – в Гармонізованій 

системі опису та кодування товару – не використовується поняття 

«металобрухт», так само як воно відсутнє і в Митному тарифі України, в яких 

застосовується термін «відходи та брухт чорних або кольорових металів». 

Робиться висновок про необхідність використання в національному 

законодавстві загальноприйнятої міжнародної термінології, та у зв’язку із цим 

пропонуються відповідні зміни до законодавства України. 
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Аналіз законодавства деяких суміжних держав, зокрема Російської 

Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, свідчить про 

використання в законодавстві цих країн терміна «брухт та відходи кольорових 

або чорних металів», що відповідає міжнародній термінології. 

У підрозділі 1.3 «Суб’єкти правовідносин, які беруть участь у переміщенні 
металобрухту через митний кордон України» проаналізовано сутність поняття 

«митні правовідносини» та виокремлено особливості таких правовідносин. А 

саме: регулюються нормами митного права; об’єктом регулювання виступають 

суспільні відносини, що виникають у зв’язку з переміщенням товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон; 

обов’язковим учасником таких правовідносин є орган доходів і зборів.  

За критерієм наділення суб’єкта державно-владними повноваженнями, 

зважаючи на те, що відносини цих суб’єктів з іншими учасниками 

правовідносин будуються за схемою «влада – підпорядкування», проведена 

класифікація суб’єктів митних правовідносин під час переміщення 

металобрухту через митний кордон України на: 1) суб’єктів з державно-

владними повноваженнями; 2) суб’єктів, не наділених державно-владними 

повноваженнями – а) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та фізичних 

осіб, які переміщують металобрухт через митний кордон України; б) суб’єктів, 

які надають послуги, пов’язані з переміщенням металобрухту через митний 

кордон України. 

Встановлено, що роль кожного із суб’єктів у переміщенні металобрухту 

через митний кордон України різна. Деякі із суб’єктів беруть опосередковану 

участь у переміщенні цієї категорії товару, деякі – безпосередню, але органи 

доходів і зборів є постійними учасниками таких правовідносин. 

У підрозділі 1.4 «Особливості переміщення металобрухту через митний 

кордон України» встановлені особливості правового регулювання переміщення 

металобрухту через митний кордон України. Зазначено, що в МК України 

відсутнє визначення поняття «переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України», у зв’язку з чим запропоновано таке визначення 

цього поняття: здійснення дій із ввезення на митну територію України, у тому 

числі з метою транзиту, вивезення за межі митної території України товарів та 

(або) транспортних засобів будь-якими передбаченими законодавством 

засобами і способами. 

Встановлено, що переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон держави базується на основних принципах, якими керується митна 

адміністрація і систематизація яких у МК України відсутня. Компаративний 

аналіз норм МК України та митних кодексів країн Співдружності Незалежних 

Держав, Європейського Союзу, Митного союзу Євразійської економічної 

спільноти дозволив виокремити такі основні принципи переміщення товарів 

через митний кордон України: право осіб вільно переміщувати товари і 

транспортні засоби через митний кордон України; дотримання обмежень і 

заборон щодо переміщення окремих товарів; переміщення товару через митний 

кордон України у встановлених місцях; усі товари підлягають митному 
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контролю; самостійне обирання декларантом митного режиму товару, 

переміщуваного через митний кордон України. 

Підтримано думку про систематизацію основних принципів переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України в МК України 

шляхом доповнення МК України окремою главою, присвяченою цим 

принципам. 

Розділ 2 «Митні процедури щодо переміщення металобрухту через 

митний кордон України та відповідальність за їх порушення» містить 

чотири підрозділи.  

У підрозділі 2.1 «Процедура митного контролю металобрухту, який 

переміщується через митний кордон України» проаналізовано сутність заходів, 

які застосовуються органами доходів і зборів щодо забезпечення правил 

переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України. 

Встановлено, що посадовими особами органів доходів і зборів під час 

переміщення металобрухту через митний кордон України застосовуються не всі 

форми митного контролю, а тільки: а) перевірка документів і відомостей, які 

надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України; б) огляд та 

переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення; в) облік 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються 

через митний кордон України; г) усне опитування громадян і посадових осіб 

підприємств; ґ) огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, 

митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та 

інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного 

призначення, що підлягають митному контролю, чи здійснюється діяльність, 

контроль за якою покладено на органи доходів і зборів; д) перевірка обліку 

товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають 

під митним контролем; е) проведення документальних перевірок дотримання 

вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів; 

є) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, 

уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності 

документів, поданих органу доходів і зборів; ж) попередній документальний 

контроль; з) митне спостереження; и) взяття проб (зразків) товарів для 

проведення дослідження (аналізу, експертизи); і) верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України; ї) ідентифікація товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення. 

У підрозділі 2.2 «Процедура митного оформлення металобрухту, який 
переміщується через митний кордон України» досліджується співвідношення 

понять «митне оформлення» та «митні формальності» і робиться висновок, що 

митне оформлення складається із сукупності дій, які здійснюють з однієї 

сторони посадові особи органів доходів і зборів, з іншої сторони – суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності з метою отримання останніми права на 

користування та/або розпорядження товарами. 
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Доведено, що митне оформлення виражається в сукупності суворо 

визначених дій декларантів із виконання, а посадових осіб митниці – із 

забезпечення виконання встановленого нормами митного законодавства 

України порядку переміщення товарів через митний кордон України. Митне 

оформлення поряд із митним контролем дозволяє встановити та підтвердити 

законність переміщення товарів через кордон фізичними та юридичними 

особами.  

Встановлено, що декларування металобрухту здійснюється виключно у 

письмовій формі з використанням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа.  

Визначено, що металобрухт може бути поміщений у такі митні режими: 

імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, митний склад, вільна митна зона, 

переробка на митній території, переробка за межами митної території, відмова 

на користь держави. Не можуть бути заявлені декларантом щодо металобрухту 

під час митного оформлення такі митні режими: тимчасове ввезення, тимчасове 

вивезення, безмитна торгівля, знищення або руйнування. 

У підрозділі 2.3 «Процедура застосування механізмів тарифного і 
нетарифного регулювання під час переміщення металобрухту через митний 
кордон України» звертається увага на відсутність у митному законодавстві 

легітимного визначення поняття «митно-тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності». Зазначено, що елементами митно-тарифного 

регулювання є мито, УКТ ЗЕД, країна походження товару, митна вартість 

товару. 

Аналіз митно-тарифних заходів зовнішньоекономічної діяльності, які 

застосовуються під час переміщення металобрухту через митний кордон 

України, дає змогу стверджувати, що Україна стосовно імпорту металобрухту 

дотримується політики вільної торгівлі, тоді як експорт металобрухту з України 

характеризується яскраво вираженою політикою стримування. 

Встановлено, що найпоширенішою класифікацією заходів нетарифного 

регулювання є їх поділ на дві групи – адміністративні і економічні, яка і 

використовується в роботі. Доведено, що імпорт металобрухту на митну 

територію України супроводжується у разі його ввезення автомобільним 

транспортом застосуванням одного економічного заходу нетарифного 

регулювання – єдиного збору, а адміністративні заходи полягають у тому, що 

імпорт металобрухту мають право здійснювати господарські організації, 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані як 

підприємці за умови наявності власних виробничих потужностей для 

екологічно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту або 

укладення контракту (договору, угоди) з відповідним підприємством на 

переробку, металургійну переробку металобрухту на території України; 

металобрухт підлягає екологічному та радіологічному контролю; імпорт 

відходів металів, включених до Жовтого переліку, здійснюється за наявності 

письмової згоди Міністерства екології та природних ресурсів України; імпорт 

відходів металів, включених до Зеленого переліку, здійснюється за наявності 

висновку Міністерства екології та природних ресурсів України. 
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Транзит металобрухту територією України супроводжується застосуванням 

одного економічного заходу нетарифного регулювання лише у разі 

переміщення автомобільним транспортом – єдиного збору, а адміністративні 

заходи полягають у тому, що металобрухт підлягає екологічному та 

радіологічному контролю; транзит відходів металів, включених до Жовтого 

переліку, здійснюється за наявності попередньої письмової згоди Міністерства 

екології та природних ресурсів України. 

Експорт металобрухту за межі митної території України заборонено 

здійснювати громадянам. Крім того, заборонено: експорт металобрухту, який 

утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних 

закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів України; експорт списаних на металобрухт агрегатів 

машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу 

залізничного транспорту в нерозібраному стані; експорт відходів та брухту 

чорних та кольорових металів за бартерними (товарообмінними) операціями. 

У процесі експорту металобрухту не застосовуються економічні заходи 

нетарифного регулювання, а адміністративні заходи полягають у тому, що: 

експорт металобрухту мають право здійснювати виключно спеціалізовані 

металургійні переробні підприємства; має здійснюватися реєстрація 

зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт металобрухту; має 

здійснюватися погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на 

здійснення експортних операцій з металобрухтом; металобрухт підлягає 

екологічному та радіологічному контролю, який здійснюється у два етапи – в 

місцях його накопичення і в пункті пропуску через державний кордон України; 

має пред’являтися експортний сертифікат якості; експорт відходів металів, 

включених до Жовтого переліку, здійснюється за наявності письмової згоди 

Міністерства екології та природних ресурсів України; експорт відходів металів, 

включених до Зеленого переліку, здійснюється за наявності висновку 

Міністерства екології та природних ресурсів України.  

У підрозділі 2.4 «Відповідальність за порушення порядку переміщення 
металобрухту через митний кордон України» досліджуються питання 

встановлення відповідальності за порушення законодавства під час 

переміщення металобрухту через митний кордон України. Залежно від 

напрямку переміщення металобрухту через митний кордон України 

відповідальність за порушення порядку переміщення металобрухту поділяється 

на відповідальність за: порушення порядку ввезення металобрухту на митну 

територію України; порушення порядку вивезення з митної території України; 

порушення порядку транзиту металобрухту через митну територію України. 

Визначено, що кримінальна відповідальність передбачена ст. 268 

Кримінального кодексу України за незаконне ввезення на територію України 

відходів і вторинної сировини. Доведено, що адміністративна відповідальність 

пов’язана зі значною кількістю порушень митних правил. Способи вчинення 

таких правопорушень – незаявлення в товаросупровідних документах точних 

відомостей щодо коду товарів згідно з УКТ ЗЕД, ваги, кількості, тобто 

підставою для відповідальності є документи, які містять неправдиві дані. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні особливостей переміщення 

металобрухту через митний кордон України, характеристиці митних процедур 

та окресленні науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій, спрямованих 

на вдосконалення правового регулювання у галузі державної митної справи. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що дослідження проблематики переміщення металобрухту 

через митний кордон України практично не проводились. Основний напрям 

наукових праць пов’язаний із дослідженням операцій з металобрухтом 

(заготівлі, переробки і металургійної переробки брухту чорних або кольорових 

металів), за порушення яких передбачена кримінальна відповідальність, тобто 

достатньо проаналізовані та висвітлені кримінально-правові, кримінально-

процесуальні відносини щодо операцій з металобрухтом, до яких не належать 

операції, пов’язані з його переміщенням через митний кордон України. 

2. Встановлено, що суб’єктами правовідносин, які наділені державно-

владними повноваженнями у вирішенні питань, пов’язаних із переміщенням 

металобрухту через митний кордон України, є: Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство фінансів 

України, Державна екологічна інспекція України, ДФС України. Суб’єктами 

правовідносин, які не наділені державно-владними повноваженнями та беруть 

безпосередню участь у переміщенні металобрухту через митний кордон 

України, є: у разі експорту металобрухту – виключно спеціалізовані 

металургійні переробні підприємства; у разі імпорту – суб’єкти 

господарювання (господарські організації та громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які зареєстровані як підприємці за умови наявності 

власних виробничих потужностей для екологічно безпечної переробки, 

металургійної переробки металобрухту або укладення контракту з відповідним 

підприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на 

території України); у разі транзиту – юридичні і фізичні особи (обмеження не 

встановлені). Суб’єктами правовідносин, які не наділені державно-владними 

повноваженнями, але надають послуги, пов’язані з переміщенням металобрухту 

через митний кордон України, є: митний брокер (послуги з декларування); 

перевізник (послуги з перевезення); утримувач складу тимчасового зберігання, 

утримувач вільної митної зони комерційного типу, утримувач вантажного 

митного комплексу (послуги тимчасового зберігання). 

3. Встановлено, що характерними ознаками поняття «переміщення через 

митний кордон України» є: дії особи, які пов’язані або із ввезенням в Україну, 

або з вивезенням за межі території України, або з транзитом територією 

України; обов’язковість перетину митного кордону України; обов’язковість 

застосування визначених законом засобів та способів переміщення; об’єктом 

митно-правового регулювання виступають товари та транспортні засоби. 



12 

4. Доведено, що практично всі форми митного контролю, за винятком 

особистого огляду, огляду ручної поклажі та багажу, передбачені ст. 336 

МК України, можуть бути застосовані під час переміщення металобрухту через 

митний кордон України. Також можуть бути застосовані такі форми митного 

контролю, як верифікація сертифікатів про походження товарів з України, 

попередній документальний контроль, ідентифікація товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, дослідження проб та зразків товарів, митне 

спостереження, які не згадуються у ст. 336 МК України. 

5. Встановлено, що усне декларування – це вимовлене і не закріплене 

письмово повідомлення громадянином на вимогу посадової особи органу 

доходів і зборів точних даних про товари (кількісні, якісні та вартісні 

характеристики товарів), що переміщуються ним через митний кордон України. 

Письмове декларування – це письмова заява встановленої форми, що містить 

відомості щодо кількості, країни походження, відправника та/або одержувача 

товару, коду товару згідно з УКТ ЗЕД, митної вартості тощо. Декларування 

шляхом вчинення дій – це вибір громадянином одного з двох каналів (у 

законодавстві низки країн є 3 і 4 канали) проходження (проїзду транспортними 

засобами індивідуального користування) митного кордону.  

6. Доведено, що декларант може обрати будь-який митний режим щодо 

переміщення металобрухту через митний кордон України, за винятком 

тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, безмитної торгівлі, знищення 

або руйнування. 

7. Визначено, що ставка ввізного мита на відходи та брухт чорних та 

кольорових металів, вивізного мита на відходи та брухт легованої сталі, 

кольорових металів є адвалерною. Ставка вивізного мита на відходи та брухт 

чорних металів є специфічною. 

8. Доведено, що залежно від напрямку переміщення металобрухту через 

митний кордон України заходи нетарифного регулювання різняться. 

Економічні заходи нетарифного регулювання не застосовуються під час 

експорту металобрухту. Під час імпорту металобрухту та його транзиту 

територією України автомобільним транспортом застосовується економічний 

захід – єдиний збір. Адміністративні заходи нетарифного регулювання, які 

застосовуються під час імпорту, експорту та транзиту металобрухту – це 

здійснення екологічного та радіологічного контролю, наявність письмової 

згоди Міністерства екології та природних ресурсів України щодо відходів 

металів, включених до Жовтого переліку, наявність висновку Міністерства 

екології та природних ресурсів України щодо відходів металів, включених до 

Зеленого переліку. Виключно під час експорту металобрухту застосовуються 

такі адміністративні заходи, як реєстрація зовнішньоекономічного контракту 

(договору), його погодження та пред’явлення експортного сертифіката якості. 

9. Встановлено, що за порушення порядку переміщення металобрухту через 

митний кордон України національним законодавством передбачена 

кримінальна та адміністративна відповідальність. Кримінальна – виключно за 

ввезення металобрухту (ст. 268 Кримінального кодексу України), а 

адміністративна включає всі три напрямки переміщення і пов’язана зі значною 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18
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кількістю порушень митних правил, відповідальність за які передбачена 

ст. ст. 469, 470, 471, 472, 474, 477, 482, 483 МК України. 

10. Запропоновано: 

1) внести зміни і доповнення до МК України: 

а) внести зміни до п. 6 ч. 1 ст. 336 та ст. 344 МК України стосовно назви 

форми митного контролю та використовувати такий варіант назви цієї форми: 

«перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які 

перебувають під митним контролем»; 

б) доповнити ст. 4 МК України пунктом такого змісту: «заходи митно-

тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність 

організаційних, економічних, правових заходів, спрямованих на регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності шляхом застосування мита до товарів, які 

ввозяться в Україну і вивозяться з України»; 

в) вилучити п. 4 ч. 1 та ч. 6 ст. 275 МК України; 

г) назву ст. 343 МК України викласти у наступній редакції: «Огляд 

територій і приміщень, де знаходяться товари і транспортні засоби 

комерційного призначення, що підлягають митному контролю, або проводиться 

діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів»; 

ґ) доповнити ст. 4 МК України пунктом такого змісту: «митне 

спостереження – гласне, безпосереднє або опосередковане візуальне 

спостереження посадовими особами органів доходів і зборів (у тому числі із 

застосуванням технічних засобів) за особами, які перетинають митний кордон 

України, та за переміщенням товарів, транспортних засобів, що перебувають 

під митним контролем»; 

д) доповнити ст. 4 МК України пунктом такого змісту: «декларування – дія 

щодо заявлення за встановленою формою необхідних відомостей про товари, 

транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через 

митний кордон України і (або) перебувають під митним контролем і їх 

розміщення під визначений митний режим»; 

2) внести зміни до Закону України «Про металобрухт» шляхом заміни слова 

«металобрухт» на словосполучення «відходи та брухт металів» як у назві 

Закону, так і у його тексті у всіх відмінкових формах; 

3) Кабінету Міністрів України розробити та прийняти нормативний акт 

щодо затвердження:  

– порядку імпорту та транзиту металобрухту територією України; 

– переліку видів побутового металобрухту; 

4) Міністерству фінансів України розробити та прийняти нормативні акти 

щодо затвердження: 

– порядку здійснення органами доходів і зборів обліку товарів, 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та 

форми документів для здійснення такого обліку у тому числі в електронній 

формі; 

– форми протоколу усного опитування; 

– форми акта обліку товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що перебувають під митним контролем; 
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– форми звіту та порядку обліку товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що обслуговуються вантажним митним комплексом. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Прокопенко В. В. Правове регулювання переміщення металобрухту 

через митний кордон України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертація є науковим дослідженням, у якому розглядаються особливості 

правового регулювання переміщення металобрухту через митний кордон 

України. Визначено специфіку переміщення металобрухту через митний 

кордон України залежно від напрямку переміщення (ввезення, вивезення, 

транзит). Установлено суб’єктів, які забезпечують та беруть участь у 

переміщенні металобрухту через митний кордон України, та визначено роль 

органів доходів і зборів у цих заходах.  

Встановлено, що в національному законодавстві України не 

використовується загальноприйнята міжнародна термінологія, в якій термін 

«металобрухт» відсутній і застосовується поняття «відходи та брухт чорних, 

кольорових металів». 

Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо 

правового регулювання порядку переміщення металобрухту через митний 

кордон України. Значну увагу приділено аналізу митних процедур, які при 

цьому застосовуються, а саме митному контролю, митному оформленню та 

застосуванню заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання під час 

переміщення металобрухту через митний кордон України. 

Ключові слова: металобрухт, митна процедура, митне оформлення, 
митний контроль, митно-тарифне регулювання, нетарифне регулювання. 

 

Прокопенко В. В. Правовое регулирование перемещения металлолома 

через таможенную границу Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Диссертация является научным исследованием, в котором рассматриваются 

особенности правового регулирования перемещения металлолома через 

таможенную границу Украины. Определена специфика перемещения 

металлолома через таможенную границу Украины в зависимости от 
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направления перемещения (ввоз, вывоз, транзит). Установлены субъекты, 

которые обеспечивают перемещение металлолома через таможенную границу 

Украины, принимают непосредственное участие в нем, и определена роль 

органов доходов и сборов в таком перемещении. 

Установлено, что в национальном законодательстве Украины не 

используется общепринятая международная терминология, в которой термин 

«металлолом» отсутствует и применяется понятие «отходы и лом черных, 

цветных металлов». Ознакомление с законодательством некоторых смежных 

государств, в частности Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Республики Молдова, позволяет констатировать использование в 

законодательстве этих стран термина «лом и отходы цветных или черных 

металлов», что соответствует международной терминологии. 

Определён круг субъектов, принимающих участие в перемещении 

металлолома через таможенную границу Украины, и дается классификация 

этих субъектов, в основу которой положен критерий наделения субъекта 

государственно-властными полномочиями. Субъектами правоотношений, 

наделенными государственно-властными полномочиями по решению вопросов, 

связанных с перемещением металлолома через таможенную границу Украины, 

являются Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, 

Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство 

экологии и природных ресурсов Украины, Министерство финансов Украины, 

Государственная экологическая инспекция Украины, Государственная 

фискальная служба Украины. Субъектами правоотношений, не наделенными 

государственно-властными полномочиями и принимающими непосредственное 

участие в перемещении металлолома через таможенную границу Украины, 

являются: при экспорте металлолома – исключительно специализированные 

металлургические перерабатывающие предприятия; при импорте – субъекты 

хозяйствования при условии наличия собственных производственных 

мощностей для экологически безопасной переработки, металлургической 

переработки металлолома; при транзите – юридические и физические лица. 

Кроме того, выделена группа субъектов правоотношений, не наделенных 

государственно-властными полномочиями и оказывающих услуги, связанные с 

перемещением металлолома через таможенную границу Украины, – 

таможенный брокер, перевозчик, лицо, оказывающее услуги по временному 

хранению. 

Анализ механизма таможенно-тарифного и нетарифного регулирования при 

перемещении металлолома через таможенную границу Украины позволяет 

сделать вывод, что Украина в отношении импорта металлолома 

придерживается политики свободной торговли, тогда как экспорт металлолома 

из Украины характеризуется ярко выраженной политикой сдерживания. 

Проанализировано действующее законодательство, определены пробелы и 

коллизии относительно правового регулирования порядка перемещения 

металлолома через таможенную границу Украины. Значительное внимание 

уделено анализу таможенных процедур, которые при этом применяются, а 

именно таможенному контролю, таможенному оформлению и применению мер 
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таможенно-тарифного и нетарифного регулирования при перемещении 

металлолома через таможенную границу Украины. 

Установлено, что за нарушение порядка перемещения металлолома через 

таможенную границу Украины национальным законодательством 

предусмотрена уголовная и административная ответственность. Уголовная – 

исключительно за ввоз металлолома, а административная включает все три 

направления перемещения и связана со значительным количеством нарушений 

таможенных правил. Чаще всего способом совершения таких правонарушений 

является незаявление в товаросопроводительных документах точных сведений 

относительно кода металлолома согласно УКТ ВЭД. 

На основе нормативного материала и анализа литературных источников 

сформулированы выводы и рекомендации относительно дальнейшего 

усовершенствования таможенного законодательства по вопросам перемещения 

металлолома через таможенную границу Украины. 

Ключевые слова: металлолом, таможенная процедура, таможенное 
оформление, таможенный контроль, таможенно-тарифное регулирование, 

нетарифное регулирование. 
 

Prokopenko V. V. Legal regulation of moving scrap metal across the customs 

border of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

This thesis is a complex research devoted to peculiarities of legal regulation of 

moving scrap metal across the customs border of Ukraine. Specific of moving scrap 

metal across the customs border of Ukraine depending on the direction of moving 

was determined (import, export, transit). Subjects which ensure and participate in 

moving scrap metal across the customs border of Ukraine and role of authorities of 

revenues and fees in these activities were defined. 

It was also defined, that the national legislation of Ukraine does not use common 

international terminology, in which the term «scrap metal» is absent and applies the 

concept of «waste and scrap of ferrous, non-ferrous metals». 

Current legislation was analyzed and gaps and collision of legal regulation of 

moving scrap metal across the customs border of Ukraine were defined. Considerable 

attention is paid to the analysis of customs procedures, which are applied to customs 

control, customs processing and application of customs-tariff and nontariff regulation 

when moving scrap metal across the customs border of Ukraine. 

Key words: scrap metal, customs procedure, customs clearance, customs control, 
customs-tariff regulation, nontariff regulation. 
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