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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Умови та виклики сьогодення, глобальна інтеграція, у 

т. ч. й економічна, гармонізація національного законодавства України із 

загальноприйнятими у міжнародній практиці нормами та стандартами стали не 

тільки уособленням необхідності докорінних змін у вітчизняній митній справі, 

а й єдиною можливістю всебічної реалізації потенціалу Української держави на 

світовій арені. Саме це останні часи спонукало до переосмислення засад і 

орієнтирів змін, сутнісного перегляду доцільності та значення раніше 

зроблених кроків та прийнятих рішень, їх безпосереднього та опосередкованого 

впливу на нинішнє становище, так відповідно і визначення стратегії розвитку 

майбутнього. Ці процеси об’єктивно торкнулись багатьох, або, навіть, всіх сфер 

діяльності держави і суспільства, у т. ч. і сфери виробництва. Прагнення 

мінімізувати витрати на виробництво, наявність більш сприятливих умов для 

його розвитку обумовили встановлення стійких виробничих зв’язків між 

регіонами певних країн, а також між окремими країнами взагалі. Практика, за 

умов якої елементи кінцевого товару виробляються в різних країнах світу, а 

зборка здійснюється в третій країні, в яку ці товари доставляються, була 

апробована достатньо давно та перевірена часом, що свідчить про її 

виправданість. За умов наявності цілої низки країн, залучених до виробництва 

певного товару, остаточно повинна бути визначена одна.  

Країна походження товару, значення та вплив якої наразі поступово 

переоцінюється в напрямку наділення її все більшою значущістю, активізує 

науковців, практиків, інших потенційно зацікавлених осіб, зокрема суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності щодо вирішення цієї проблеми. Перебіг цього 

процесу та темпи набрання ним обертів, зміни порядку і значення визначення 

країни походження товару та безпосередньо наслідки цього вимагають 

всебічного вивчення. Саме від країни походження товару залежить 

застосування різних ставок ввізного мита, а, відповідно, і наповнення 

державного бюджету країни. В залежності від країни походження товару ставка 

ввізного мита може бути нульовою, пільговою або повною, і саме тому 

кількість нечесних імпортерів, які мають на меті максимально зменшити сплату 

митних платежів за допомогою «сумнівних» документів, що підтверджують 

країну походження товару, збільшується.  

На відміну від інших елементів механізму митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності (мита, митної вартості, української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) країна походження 

товару опинилась поза сферою інтересів вчених та практиків. Дослідження 

проблематики визначення походження товару обмежувалось лише розглядом 

деяких проблемних питань визначення країни походження товару та перевірки 

сертифікатів походження товару, що свідчить про відсутність глибокого 

комплексного наукового аналізу нормативно-правового забезпечення 

визначення походження товару як окремого митно-правового інституту.  

Таким чином, теоретична і практична значимість обраної теми, її недостатня 

теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та важливість 
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теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих пропозицій і 

рекомендацій щодо подальшого вдосконалення митного законодавства в 

частині визначення походження товару. 

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, 

Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, М. Ю. Віхляєва, 

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

С. В. Ківалова, А. М. Козиріна, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 

А. Т. Комзюка, П. С. Лютікова, М. О. Лютікової, 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. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах реалізації теми науково-дослідних робіт 

«Розвиток адміністративно-правових основ митного законодавства» (номер 

державної реєстрації 0115U007058), з урахуванням положень «Тематичного 

плану науково-дослідних робіт Державної фіскальної служби України на 

2016 рік», затвердженого Наказом Державної фіскальної служби України 

від 26 лютого 2016 р. № 188, та відповідає Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки в Україні на 2016–2020 рр., затвердженим Постановою 

Загальних зборів НАПрН України від 03 березня 2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі аналізу напрямів сучасної державної митної політики та норм 

чинного законодавства України, узагальнення практики їх реалізації визначити 

особливості адміністративно-правового регулювання митної процедури 

визначення походження товару, охарактеризувати умови та підстави 

визначення та підтвердження країни походження товару та розробити на цій 

основі науково-обґрунтовані пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення правового регулювання в галузі державної митної справи. 

Для досягнення поставленої мети основну увагу було приділено вирішенню 

таких задач:  

 визначити особливості розвитку та сучасний стан українського 

законодавства та наукової думки щодо визначення походження товару; 

 розкрити поняття «митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності» та охарактеризувати його складові; 

 встановити загальні умови щодо визначення походження товарів; 

 охарактеризувати підстави віднесення товару до повністю вироблених у 

даній країні і критерії достатньої переробки товару; 

 розкрити процедуру прийняття та відкликання попередніх рішень з 

питань визначення країни походження товарів; 

 охарактеризувати документи, які підтверджують країну походження 

товару та розкрити процедуру їх видачі; 
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 дослідити процедуру верифікації сертифікатів про походження товару з 

України; 

 надати правову оцінку чинним нормативно-правовим актам, які 

регламентують діяльність органів доходів і зборів щодо процедури визначення 

походження товару та сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації 

щодо вдосконалення законодавства з питань визначення країни походження 

товару. 

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

визначення країни походження товару. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання митної 

процедури визначення походження товару.  

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 митної 

процедури визначення походження товару. 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 визначення походження 

товару (підрозділ 2.1, розділ 3). За допомогою логіко-семантичного методу 

сформульовано та поглиблено понятійний апарат, який використано в 

дослідженні (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). Формально-юридичний метод 

використано для аналізу та з’ясування процесу застосування нормативних 

актів, які регламентують визначення походження товару (підрозділи 1.1, 2.3, 

3.1, 3.2). Структурно-функціональний метод застосовано для аналізу ролі 

органів доходів і зборів у забезпеченні контролю за визначенням країни 

походження товару (підрозділ 3.3). Застосування методів моделювання, аналізу 

та синтезу дало змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства. 

Нормативною основу роботи складають Конституція України, міжнародні 

договори, 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.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практики митної 

діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційна 

робота є першим у вітчизняній адміністративно-правовій та митно-правовій 

науці комплексним дослідженням, присвяченим адміністративно-правовому 

регулюванню митної процедури визначення походження товару. У результаті 

здійсненого дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 
уперше:  

– обґрунтовано існування окремого правового інституту митного права – 

інституту визначення походження товару, існування якого пов’язано з: 
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специфікою змісту правових норм, в яких викладені правила, що 

регламентують визначення походження в залежності від країни, групи країн; 

використанням загальних (наприклад, перевірка документів та відомостей, 

необхідних для митного контролю) та спеціальних (наприклад, верифікація 

сертифікатів про походження товарів з України) форм митного контролю; 

наявністю складного характеру, тому що включає в себе як норми 

міжнародного митного права, так і норми національного законодавства; 

превалюванням регулятивних функцій у регулюванні норм цього інституту, 

хоча є і деякі охоронні;  

– охарактеризовані підстави віднесення товарів до повністю вироблених у 

даній країні та визначена особливість в їх правовому регулюванні, а саме – 

наявність бланкетних норм; 

– охарактеризовані критерії достатньої обробки товарів та доведено, що в 

міжнародних угодах щодо визначення країни походження товару між Україною 

та окремими державами або групою держав передбачено значно більше 

операцій, які не відповідають критерію достатньої обробки товарів у порівнянні 

з такими операціями, які передбачені Митним кодексом України; 

– доведено, що процедура прийняття попереднього рішення про країну 

походження товару складається із низки послідовних стадій: подання звернення 

до митниці, попередній розгляд поданих документів, прийняття попереднього 

рішення, видача дублікату (є факультативною); 

удосконалено:  

– визначення митно-тарифного регулювання як сукупності організаційних, 

економічних, правових заходів, спрямованих на регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, захист внутрішніх та зовнішньоекономічних 

інтересів країни, стимулювання розвитку економіки країни шляхом 

застосування мита до товарів, що ввозяться в Україну і вивозяться з України; 

– наукові підходи щодо використання терміну «декларант або уповноважена 

ним особа» для позначення відповідного суб’єкта, за зверненням якого 

приймається попереднє рішення з питань визначення країни походження 

товару, та запропоновано використання терміну «заявник»; 

– розуміння процедури верифікації сертифікатів про походження товарів з 

України шляхом виокремлення стадій її виконання, які характеризуються 

конкретними строками, суб’єктами, процедурними діями та рішеннями; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові погляди щодо виокремлення елементів митно-тарифного 

регулювання та їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність;  

– аргументи щодо застосування в Україні преференційних ставок ввізного 

мита, які застосовуються виключно на основі міжнародних договорів про зону 

вільної торгівлі між Україною з іншими країнами або групою країн; 

– положення щодо впливу правил «прямого відвантаження» та 

«безпосередньої закупки» на надання преференцій між країнами Співдружності 

Незалежних Держав; 

– обґрунтування особливостей видачі органами доходів і зборів сертифікатів 

преференційного походження товарів з України форми EUR.1; 
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– пропозиції із внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення 

країни походження товару. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

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

проблем адміністративно-правового регулювання митної процедури визначення 

походження товару; 
– правотворчості – при підготовці змін і доповнень до Митного кодексу 

України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність органів 

виконавчої влади щодо визначення країни походження товару; 
– правозастосуванні – для поліпшення та вдосконалення практичної 

діяльності посадових осіб органів доходів і зборів, інших органів виконавчої 

влади щодо реалізації покладених на них завдань (акти впровадження 

Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби України 

від 25.07.2017; ТОВ «МДК Експрес» від 15.05.2017); 

– навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних комплексів, 

підручників та навчальних посібників із дисциплін «Адміністративне право», 

«Митне право», «Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності» (акти впровадження Університету митної справи та фінансів 

від 13.04.2017; Запорізького національного університету від 07.06.2017).  
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Сучасні тенденції в юридичній науці України та 

зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 

2016 р.); «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України 

(управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, 

гуманітарні аспекти)» (м. Дніпро, 2017 р.); «ХХ Ювілейна міжнародна звітна 

конференція юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 

20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-

річчю Одеської школи права» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації знайшли 

відображення у 6 наукових статтях, опублікованих 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, трьох 

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

Загальний обсяг роботи становить 212 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

176 сторінок. Список використаних джерел налічує 173 найменування. 

 

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 митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Розвиток українського законодавства та наукової думки 
за темою дослідження» зазначено, що порядок визначення походження товару 

регламентується низкою міжнародних та національних правових актів. 

Встановлено, що міжнародні акти щодо визначення походження товару можна 

поділити на дві групи: міжнародні акти, підписані Україною та країнами 

Співдружності Незалежних держав (далі – СНД) та міжнародні акти, підписані 

Україною та деякими країнами Європи (Македонією, Чорногорією), або групою 

країн (ЄАВТ, ЄС). Основними відмінностями між цими групами міжнародних 

актів є такі: в міжнародних актах, підписаних країнами-учасницями СНД, 

передбачаються додаткові вимоги щодо визначення походження – правило 

безпосередньої закупки та прямого відвантаження, тоді як в міжнародних актах 

країн Європи передбачається одне правило – прямого відвантаження; в 

міжнародних актах країн Європи передбачений новий учасник митних 

правовідносин, який в різних угодах називається по-різному (уповноважений 

експортер, схвалений експортер, затверджений експортер) та процедура 

отримання такого статусу, в міжнародних актах, підписаних країнами-

учасницями СНД, такий учасник не передбачений; різні форми документів 

підтвердження походження товару. 

Акцентовано увагу, що практично кожен із учбових, навчальних посібників 

з митного права, митної справи містить главу, присвячену митно-тарифному 

регулюванню зовнішньоекономічної діяльності. Але лише в деяких із них 

міститься підрозділ, в якому зроблена спроба аналізу процедури визначення 

походження товару або перевірки документів, що підтверджують країну 

походження товару. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та складові митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні» звернуто увагу на відсутність в 

національному законодавстві легітимного визначення поняття «митно-тарифне 

регулювання». Зазначено, що елементами митно-тарифного регулювання є 

мито, українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, країна 

походження товару, митна вартість товару.  

Встановлено, що основою митно-тарифного регулювання є Митний тариф 

України, в якому відображені лише два елементи митно-тарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності – мито та українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Країна походження 

товару як елемент митно-тарифного регулювання передбачена нормами 

Митного кодексу України, в якому містяться загальні правила визначення, та 

нормами міжнародних угод про створення зони вільної торгівлі, в яких 

містяться спеціальні правила. Звернуто увагу на різноспрямований характер 

мети визначення походження товару, враховуючи її визначальний вплив на 

механізм митно-тарифного регулювання і на застосування заходів нетарифного 
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регулювання, заборон та/або обмежень, а також на забезпечення обліку товарів 

у статистиці зовнішньої торгівлі.  

З’ясовано, що, відповідно до ч. 5 ст. 280 Митного кодексу України, в 

Україні застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені 

Митним тарифом України. Митним тарифом України передбачається 

застосування преференційних ставок ввізного мита, але їх розмір в Митному 

тарифі України так і не встановлений (стовпчик (колонка) в Митному тарифі 

України, який присвячений преференціальній ставці мита, не заповнений). 

Розділ 2 «Процедура визначення країни походження товару» складається 

з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Загальні умови щодо визначення походження товару» 
зазначено, що під країною походження товару можуть розумітися група країн 

(наприклад, країни ЄАВТ), митні союзи країн (наприклад, країни ЄС), регіон чи 

частина країни (наприклад, Тайвань, Гонконг), якщо є необхідність їх 

виділення з метою визначення походження товару. Встановлено, що на 

практиці дуже часто зустрічаються вантажі походженням з території Тайвань, 

Гонконг, хоча обидві території є частиною Республіки Китай. Робиться 

висновок, що під формулюванням «регіон» або «частина країни» маються на 

увазі спірні території або території з особливим статусом. 

Визначено, що в Україні преференційні ставки ввізного мита 

застосовуються виключно на основі міжнародних договорів. Так, 

преференційні ставки ввізного мита застосовуються до товарів походженням з 

держав ЄАВТ, ЄС, Македонії, Чорногорії, СНД, що ввозяться на митну 

територію України в рамках Угод про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ від 2010 р., про асоціацію між Україною та ЄС від 2014 р., 

про вільну торгівлю між республікою Македонія та Україною від 2001 р., про 

вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії від 2011 р. 

Встановлено, що лише за умови виконання вимог, які встановлені Правилами 

визначення країни походження товарів країн СНД від 20 листопада 2009 р. (для 

Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, 

Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської 

Федерації, Республіки Таджикистан), та Правилами визначення країни 

походження, затверджених Рішенням Ради глав Урядів СНД від 24 вересня 

1993 р. (для Республіки Узбекистан, Республіки Туркменістан), товари, які 

призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про 

вільну торгівлю з країнами СНД, не обкладаються ввізним митом 

(виключенням на даний час є Російська Федерація). 

Частиною 9 ст. 36 Митного кодексу України встановлено, що особливості 

визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних 

(вільних) економічних зон, розташованих на території України, 

встановлюються конкретним законом. Доведено, що в жодному спеціальному 

Законі України про спеціальну економічну зону (а їх більше 10) не 

акцентується увага на визначенні країни походження товару. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика підстав віднесення товару до повністю 
вироблених у даній країні» акцентовано увагу на аналізі підстав повністю 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18/paran3#n3
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вироблених у даній країні товарів, які перелічені в ст. 38 Митного кодексу 

України. Дослідження підстав віднесення товарів до повністю вироблених у 

даній країні дозволило встановити відсутність легального визначення в 

українському законодавстві низки понять, а саме: «продукція рослинного 

походження», «мисливський промисел», «рибальський промисел», «продукція 

морського промислу». Визначено особливості в правовому регулюванні підстав 

віднесення товарів до повністю вироблених у даній країні, які (за винятком 

останньої підстави) містять бланкетні норми, а також доведено існування 

проблеми документального підтвердження повністю виробленого товару. 

Доведено, що в деяких міжнародних угодах щодо визначення країни 

походження товару між Україною та окремими державами або групою держав 

передбачені інші підстави віднесення товарів до повністю вироблених в даній 

країні. 

У підрозділі 2.3 «Характеристика критеріїв достатньої переробки товару» 

звернено увагу на позитивні критерії, достатні для того, щоб вважати товар, у 

процесі виготовлення або виробництва якого були задіяні товари різних країн, 

таким, який походить з певної країни, а саме: 1) виконання виробничих або 

технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код 

товару згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків; 2) зміна вартості 

товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості 

використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у 

вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки); 3) виконання 

виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару 

не ведуть до зміни його класифікаційного коду згідно з українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності або вартості згідно з 

правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов вважаються 

достатніми для визнання походження товару із тієї країни, де такі операції мали 

місце. 

Встановлено, що в міжнародних угодах щодо визначення країни 

походження товару між Україною та окремими державами або групою держав 

передбачено значно більше операцій, які не відповідають критерію достатньої 

обробки товарів у порівнянні з такими операціями, які передбачені Митним 

кодексом України. 

Визначено, що у разі застосування правила адвалорної частки вартість 

товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі 

ціни «франко-завод» виробника товару. В Митному кодексі України 

застосовується термін «ціна франко-завод», зміст якого не розкрито. 

Встановлено, що в правилах Інкотермс розкрито зміст терміну «франко-завод», 

який означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання 

щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на 

площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, 

фабриці, складі тощо.), без здійснення митного очищення товару для експорту 

та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Таким 

чином, цей термін покладає мінімальні обов’язки на продавця, а покупець несе 
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всі витрати і ризики у зв’язку з перевезенням товару з площ продавця до місця 

призначення. 

Розділ 3 «Процедура підтвердження країни походження товару» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Прийняття та відкликання попередніх рішень з питань 
визначення країни походження товару» констатовано, що попередні рішення 

щодо застосування окремих положень законодавства України з питань 

державної митної справи є одним із визнаних на міжнародному рівні механізмів 

спрощення митних процедур. Охарактеризовано структуру процедури 

прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів. 

Встановлено, що Митним кодексом України передбачається письмова форма 

звернення про прийняття попереднього рішення. Закон України «Про 

звернення громадян» встановлює дві можливі форми звернення – усну та 

письмову, якими є пропозиції, заяви і скарги, у зв’язку з чим доведено, що в 

Митному кодексі України повинна бути визначена форма звернення – заява. 

Встановлено, що попередні рішення про країну походження приймаються 

щодо всіх товарів (принаймні обмежень не встановлено), які відповідно 

різняться між собою, у зв’язку з чим передбачити і зафіксувати вичерпний 

перелік документів, які необхідно надати для отримання попереднього рішення, 

– не можливо.  

Доведено, що до цього часу не створений відповідний програмно-

інформаційний комплекс в Єдиній автоматизованій інформаційній системі 

Державної фіскальної служби України щодо ведення реєстру попередніх 

рішень органів доходів і зборів про країну походження товарів та 

запропонований варіант вирішення цієї проблеми. 

У підрозділі 3.2 «Документи, які підтверджують країну походження 

товару, та процедура їх видачі» звернено увагу на те, що із передбачених 

Митним кодексом України чотирьох документів, які підтверджують країну 

походження товару, на практиці застосовуються лише два – сертифікат про 

походження товару та декларація про походження товару, якою є інвойс. 

Визначено, що низкою Угод про вільну торгівлю України з деякими державами 

або групами держав передбачений сертифікат з перевезення, який також є 

документом, що підтверджує країну походження товару. 

Встановлено, що в Україні документи, які підтверджують країну 

походження товару, видаються органами доходів і зборів та торгово-

промисловими палатами. Виключно сертифікат з перевезення (походження) 

форми EUR.1 видається органами доходів і зборів України. Сертифікат 

походження форми «СТ-1», сертифікат про походження форми А та інші 

непреференційні сертифікати видаються торгово-промисловими палатами. 

Зазначено, що строк дії сертифікатів про походження – різний. 

Доведено відсутність чітко прописаного алгоритму взаємодії митниці та 

експортера під час перевірки сертифіката з перевезення (походження) EUR.1. 

На даний час існує практика, за якою митниці не повертають експортеру 

документи, що стали підставою для видачі сертифікату, а зберігають їх у 

справах підрозділу, що здійснює видачу такого сертифікату, що не відповідає 
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вимогам Протоколів щодо правил визначення походження товару з 

Чорногорією, країнами ЄАВТ, ЄС. 

У підрозділі 3.3 «Верифікація сертифікатів про походження товару з 
України» охарактеризовано поняття, напрямки, структура процедури 

верифікації сертифікатів про походження товарів з України. Встановлено два 

напрямки процедури верифікації – визначення автентичності сертифікату 

(декларації) про походження товару і визначення достовірності відомостей, які 

в них містяться. 

Акцентовано увагу на тому, що на практиці верифікації підлягають 

сертифікати про походження форми «СТ-1» та сертифікати з перевезення 

товару EUR.1, сертифікати переміщення EUR-1, серія «М». Декларації про 

походження товару з країн СНД не мають преференційний характер і тому їх не 

перевіряють. Декларації про походження товару з країн ЄС, ЄАВТ можуть бути 

підставою для застосування преференцій, і тому, теоретично, митниця може їх 

перевіряти, але практична діяльність в Дніпропетровській митниці Державної 

фіскальної служби України дозволяє констатувати відсутність таких випадків.  

Визначено, що тільки в одному міжнародному договорі (Правилах 

визначення країни походження товарів у країнах СНД) встановлені конкретні 

строки надіслання запиту щодо підтвердження походження товару. В Угодах 

про вільну торгівлю між Україною та Македонією, Чорногорією, державами 

ЄАВТ, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС строки взагалі не визначені і 

вказується, що митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути 

повідомленими про результати цієї перевірки якнайшвидше. 

Встановлено, що виконавцями процедури верифікації на різних стадіях є 

різні суб’єкти. На першій та останній стадіях – це посадова особа центрального 

апарату Державної фіскальної служби України, а на другій стадії виконавцем є 

посадова особа відповідної митниці. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у виокремленні особливостей адміністративно-

правового регулювання митної процедури визначення походження товару, 

характеристиці умов, підстав визначення та підтвердження країни походження 

товару 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 визначення походження 

товару практично не проводились. Основний напрям пошуків науковців 

пов’язаний з дослідженням деяких питань визначення країни походження 

товару та перевірки сертифікатів походження товару. У низці навчальних 

посібників з митної або зовнішньоекономічної тематики містяться підрозділи 

щодо визначення країни походження товару, але зміст цих підрозділів 

представляє собою компіляцію норм Митного кодексу України та підзаконних 
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нормативних актів з питань визначення країни походження товару з деяким 

несуттєвим коментарем. 

2. Доведено наявність в системі митного права групи норм, які можуть бути 

визначені як самостійний інститут – визначення країни походження товару, 

який складається із норм матеріального митного права, що визначають права, 

обов’язки та відповідальність осіб щодо визначення походження товару, норм 

митно-процесуального права, що закріплюють процедуру та визначають зміст 

формальностей, за допомогою яких реалізуються вищезазначені права цих 

суб’єктів, а також повноваження органів доходів і зборів відносно здійснення 

митного контролю щодо перевірки документів, які засвідчують походження 

товарів. 

3. Встановлено, що митно-тарифне регулювання як предмет дослідження 

становить значний інтерес не тільки для представників юридичних наук, але й 

для представників економічних наук, наук з державного управління. Сфера 

інтересів представників економічних наук – розробка механізму нарахування 

мита, доцільність зміни ставки цього податку і очікуваний ефект від таких змін. 

Сфера інтересів представників науки з державного управління – аналіз 

діяльності органів виконавчої влади щодо застосування механізму митно-

тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Для представників 

юридичних наук сфера інтересів в цьому напрямку – це правове забезпечення 

реалізації цього механізму. 

4. Встановлено, що перелік підстав віднесення товарів до повністю 

вироблених у даній країні, які відображені в ч. 1 ст. 38 Митного кодексу 

України, не є виключним і деякими міжнародними угодами щодо визначення 

країни походження товару між Україною та окремими державами або групою 

держав передбачаються інші підстави віднесення товарів до повністю 

вироблених в даній країні. Так, Правилами визначення країни походження 

товарів у СНД передбачається наступна підстава – продукція високих 

технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах, що належать 

цій країні або орендованих (зафрахтованих) нею. У Протоколі про правила 

визначення походження Угоди про вільну торгівлю між Україною та 

державами ЄАВТ міститься наступна підстава – використані автомобільні 

покришки, придатні виключно для їхнього відновлення або використання як 

відходи. 

5. Обґрунтовано неможливість застосування ст. 39 Митного кодексу 

України «Особливості визначення походження товарів, повністю вироблених 

або достатньо перероблених у вільних митних зонах на території України, під 

час випуску їх для вільного обігу на митній території України» у зв’язку із 

відсутністю в Україні вільних митних зон промислового типу, незважаючи на 

існування в Україні значної кількості спеціальних економічних зон. 

6. Встановлені часові обмеження щодо прийняття попередніх рішень – у 

випадку ввезення товарів на митну територію України з моменту фактичного 

перетинання товарів через митний кордон України особа втрачає право на 

звернення щодо прийняття попереднього рішення. До фактичного перетинання 

митного кордону це право зберігається за особою і прийняття попереднього 
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рішення може бути здійснено у відповідні строки. У випадку вивезення товарів 

за межі митної території України попереднє рішення може бути прийняте до 

моменту пред’явлення товарів для митного оформлення та їх декларування. 

7. З’ясовано, що процедура прийняття попереднього рішення про країну 

походження товару складається із наступних стадій та процедурних дій: 

подання звернення до митниці (оформлення звернення заявником; подання 

заявником звернення до відповідної митниці; реєстрація письмового 

звернення); попередній розгляд поданих документів (призначення відповідної 

посадової особи митниці щодо розгляду звернення; ознайомлення посадової 

особи митниці зі змістом звернення та супроводжуючими документами; 

витребування додаткових документів (необов’язкова); отримання додаткової 

інформації або оформлення відмови у видачі попереднього рішення 

(необов’язкова)); прийняття попереднього рішення (вивчення, аналіз поданих 

документів та оформлення попереднього рішення; видача або направлення 

заявнику попереднього рішення; реєстрація попереднього рішення; 

оприлюднення інформації щодо прийнятого попереднього рішення); видача 

дублікату (оформлення заяви заявником; подання заяви до відповідної митниці 

щодо отримання дублікату; реєстрація письмової заяви; оформлення та видача 

дублікату; реєстрація дубліката; оприлюднення інформації щодо видачі 

дубліката), яка є факультативною. 

8. Встановлено, що процедура відкликання попереднього рішення 

складається із наступних стадій та процедурних дій: ініціювання відкликання 

(вивчення підстав відкликання; підготовка службової записки) та прийняття 

рішення (підготовка та направлення письмового повідомлення; внесення 

інформації про відкликання попереднього рішення). 

9. Доведено, що процедура видачі органом доходів і зборів сертифікату з 

перевезення (походження) форми EUR.1 складається із наступних стадій та 

процедурних дій: звернення до органу доходів і зборів щодо отримання 

сертифікату (заповнення експортером відповідних документів; пред’явлення 

митниці пакету документів); розгляд поданих документів (реєстрація поданих 

документів; перевірка документів; витребування додаткових документів (за 

необхідності); прийняття рішення); видача сертифікату (оформлення 

електронної копії сертифікату; реєстрація в журналі видачі сертифікату; 

передача документів експортеру; передача документів у відповідний підрозділ 

на зберігання). 

10. Доведено, що процедура видачі сертифікату походження торгово-

промисловими палатами складається із наступних стадій та процедурних дій: 

звернення до Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-

промислової палати щодо видачі сертифікату походження (заповнення 

замовником заявки-декларації та підготовка необхідного пакету документів; 

подання заявником документів торгово-промисловій палаті); розгляд поданих 

документів (попередній розгляд заявки-декларації керівником відповідного 

структурного підрозділу Палати; реєстрація заявки-декларації та призначення 

виконавця; перевірка поданих документів; проведення експертизи з визначення 

вітчизняного товаровиробника; виїзд на підприємство (необов’язково); 



13 

витребування додаткових документів (необов’язково); перевірка особливостей 

виготовлення товарів безпосередньо на підприємстві (необов’язково); 

звернення замовника щодо оформлення висновку про походження 

(необов’язково); оформлення висновку про походження (необов’язково); 

оформлення сертифікату походження); видача сертифікату (реєстрація в 

журналі обліку засвідченого сертифіката; передача сертифіката замовнику; 

здача документів на зберігання в архів). 

11. Встановлено, що процедура верифікації сертифікатів про походження 

товарів з України складається із наступних стадій та процедурних дій: 

отримання запиту митного органу країни ввезення товару та ознайомлення з 

ним (отримання запиту Державною фіскальною службою України та його 

реєстрація; призначення відповідної посадової особи Державної фіскальної 

служби України щодо ознайомлення зі змістом запиту та супроводжуючими 

документами; вирішення питання щодо достатності отриманих матеріалів для 

відповіді на запит (у випадку недостатності отриманих матеріалів – 

оформлення повідомлення про необхідність надання додаткової інформації); 

оформлення доручення у відповідну митницю щодо здійснення верифікації); 

безпосереднє здійснення верифікації (отримання доручення від Державної 

фіскальної служби України відповідною митницею та призначення 

відповідальної посадової особи митниці; ознайомлення посадової особи 

митниці із запитом та супроводжуючими документами та вибір напрямку 

верифікації; перевірка виробництва товарів на підприємствах та первинної 

документації (необов’язкова); повідомлення про виявлені порушення 

уповноваженого органу, підприємства-виробника, експортера товару 

(необов’язкова); інформування митницею про результати верифікації Державну 

фіскальну службу України); повідомлення результатів верифікації (підготовка 

відповідальною особою Державної фіскальної служби України відповіді на 

запит країни ввезення товару та його надіслання; зняття з контролю, 

формування справи та здача в архів). 

12. Запропоновано: 

1) внести зміни і доповнення до Митного кодексу України: 

а) доповнити ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України пунктом такого змісту: 

«заходи митно-тарифного регулювання – це сукупність організаційних, 

економічних, правових заходів, спрямованих на регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, захист внутрішніх та зовнішньоекономічних 

інтересів країни, стимулювання розвитку економіки країни шляхом 

застосування мита до товарів, що ввозяться в Україну і вивозяться з України»; 

б) внести зміни до ч. 1 ст. 36 Митного кодексу України шляхом вилучення із 

визначення мети країни походження товару словосполучення «заборон та/або 

обмежень щодо переміщення через митний кордон України»; 

в) внести зміни до ч. 1 ст. 67 Митного кодексу України, а саме слова «…на 

основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів» доповнити 

словосполученням «та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу»;  

г) внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 38 Митного кодексу України щодо вилучення 

поняття «територіальні води» та включення поняття «територіальне море»; 
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ґ) внести зміни до ч. 2 ст. 40 Митного кодексу України шляхом зміни в п. 1 

сполучника «або» на сполучник «та» та в п. 3 сполучники «та/або» – на 

сполучник «та»; 

д) внести зміни до абз. 1 ч. 5 ст. 280 Митного кодексу України, а саме після 

слів «…застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені…» 

слова «Митним тарифом України» замінити словами «такими міжнародними 

договорами»; 

е) внести зміни до ч. 1 ст. 43 Митного кодексу України шляхом введення у 

ч. 1 словосполучення «декларація інвойс»; 

є) доповнити ст. 43 Митного кодексу України частиною наступного змісту: 

«декларація інвойс видається експортером на інвойс чи будь-який інший 

комерційний документ, який описує відповідні товари з достатньою для їхньої 

ідентифікації деталізацією»;  

ж) внести зміни у назву та зміст ст. 47 Митного кодексу України щодо 

розширення предмету верифікації шляхом доповнення словосполученнями 

«декларацій про походження», «декларацій інвойсів»; 

з) внести зміни до п. 14 ч. 2 ст. 544 Митного кодексу України щодо 

доповнення тексту після слів «сертифікатів про походження товарів з України» 

словосполученнями «декларацій про походження», «декларацій інвойсів»; 

2) внести зміни до ст. 1 Закону України «Про Митний тариф України», а 

саме слова «…на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів» 

доповнити словосполученням «та Комбінованої номенклатури Європейського 

Союзу»; 

3) Кабінету Міністрів України: 

а) розробити та прийняти нормативний акт щодо затвердження порядку 

надання експертних висновків про походження товарів торгово-промисловими 

палатами України; 

б) внести зміни у Постанову від 20 грудня 2006 р. № 1765 шляхом зміни 

словосполучення «правило адвалерної частки» на «правило адвалорної частки», 

як у назві цієї Постанови, так і у її тексті у всіх відмінкових формах; 

4) Державній фіскальній службі України розробити та прийняти 

нормативний акт щодо затвердження відповідного програмно-інформаційного 

комплексу в Єдиній автоматизованій інформаційній системі «Реєстр попередніх 

рішень органів доходів і зборів про країну походження товарів»; 

5) Президії Торгово-промислової палати України – внести зміни у п. 6.6. 

Інструкції про порядок визначення країни походження товарів/послуг, 

оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм шляхом вилучення 

словосполучення «проводять верифікацію сертифікатів походження». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Шевченко П. Ю. Адміністративно-правове регулювання митної 

процедури визначення походження товару. – 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, 2017. 

У дисертаційній роботі розглядаються особливості правового регулювання 

митної процедури визначення країни походження товару. Встановлено, що 

визначення країни походження товару та наявність або відсутність 

підтверджуючих документів безпосередньо впливає на застосування ставки 

ввізного мита. Визначено, що в Україні преференційні ставки ввізного мита 

застосовуються виключно на основі міжнародних договорів про створення зони 

вільної торгівлі між Україною та іншими державами.  

Акцентується увага, що деякими міжнародними угодами України з іншими 

країнами щодо правил визначення походження можуть бути передбачені інші 

підстави ніж ті, що передбачені Митним кодексом України. 

Встановлено, що критерії достатньої переробки товарів та порядок їх 

застосування наведено як в Митному кодексі України, так і в угодах України з 

іншими країнами про створення зони вільної торгівлі. Виявлено, що правило 

адвалорної частки може застосовуватись як самостійно, так i в поєднанні з 

виробничими та технологічними процесами виробництва товару. 

Проаналізовано чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо 

правового регулювання процедури визначення країни походження товару. 

Значну увагу приділено аналізу митних процедур щодо прийняття та 

відкликання попередніх рішень з питань визначення країни походження 

товарів, видачі документів, які підтверджують походження товару, верифікації 

сертифікатів про походження товару з України. 

Ключові слова: верифікація, критерії достатньої переробки, митно-
тарифне регулювання, попереднє рішення, походження товару, процедура, 
сертифікат походження товару. 

 

Шевченко П. Ю. Административно-правовое регулирование 

таможенной процедуры определения происхождения товара. – 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, 2017. 

В работе впервые комплексно анализируется административно-правовое 

регулирование таможенной процедуры определения происхождения товара, 

обозначены проблемы и сформулированы предложения по совершенствованию 

практики применения отечественного административного, таможенного 

законодательства, положения которого содержат определение страны 

происхождения товара. 
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Доказано наличие в системе таможенного права самостоятельного 

института – определение страны происхождения товара. Этот институт 

характеризуется спецификой содержания правовых норм, в которых изложены 

правила, регламентирующие происхождение товара в зависимости от страны, 

группы стран, использованием общих и специальных форм таможенного 

контроля, наличием норм международного таможенного права и национального 

законодательства. 

Установлено, что определение страны происхождения товара и наличие или 

отсутствие подтверждающих документов непосредственно влияет на 

применение ставки ввозной таможенной пошлины. Акцентируется внимание, 

что в Украине преференциальные ставки ввозной таможенной пошлины 

применяются исключительно на основе международных договоров о создании 

зоны свободной торговли между Украиной и другими государствами. Сделан 

вывод, что наличие у импортера преференциального сертификата о 

происхождении товара при ввозе товара на таможенную территорию Украины 

не всегда является основанием для применения преференциальной ставки 

ввозной таможенной пошлины. 

Акцентируется внимание, что некоторыми международными соглашениями 

Украины с другими странами о правилах определения происхождения товаров 

могут быть предусмотрены иные основания чем те, которые предусмотрены 

Таможенным кодексом Украины. Так, Правилами определения страны 

происхождения товаров СНГ предусматривается следующее основание – 

продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на 

космических судах, принадлежащих данной стране или арендованных 

(зафрахтованных) ею. В Протоколе о правилах определения происхождения 

Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ 

содержится следующее основание – использованные автомобильные 

покрышки, пригодные для их восстановления или использования в качестве 

отходов. 

Установлено, что критерии достаточной переработки товаров и порядок их 

применения предусмотрены как Таможенным кодексом Украины, так и 

соглашениями Украины с другими странами о создании зоны свободной 

торговли. Выявлено, что правило адвалорной доли может применяться как 

самостоятельно, так и в сочетании с производственными и технологическими 

процессами производства товара. 

Определено, что рядом международных соглашений о правилах 

происхождения товара предусмотрено особое условие, которое невозможно 

отнести к критериям достаточной переработки, а именно «кумулятивный 

принцип», «правило кумуляции», суть которого состоит в выполнении 

определенных условий производства или технологических действий и наличии 

соответствующих сертификатов на необработанную продукцию, в результате 

чего к полученной продукции применяются преференциальные ставки 

таможенной пошлины. 

Проанализировано действующее законодательство и определены пробелы и 

коллизии относительно правового регулирования процедуры определения 
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страны происхождения товара. Значительное внимание уделено анализу 

таможенных процедур принятия и отзыва предварительных решений по 

вопросам определения страны происхождения товаров, выдачи документов, 

подтверждающих происхождение товара, верификации сертификатов о 

происхождении товара из Украины. Установлено, что в структуре любой 

таможенной процедуры обязательными элементами являются процедурные 

действия и стадии, этапы стадий выделяются, как правило, в достаточно 

сложных длительных процедурах. 

Ключевые слова: верификация, критерии достаточной переработки, 
таможенно-тарифное регулирование, предварительное решение, 

происхождения товара, процедура, сертификат происхождения товара. 

 

Shevchenko P. Y. Administrative and legal regulation of customs procedures 

of determining the country of origin. – 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, 2017. 

The thesis is a scientific research in which the features of legal regulation of 

customs procedures for determining the country of origin are described. Found that 

determination of the country of origin and the presence or absence of supporting 

documents directly affects on the rates application of import duties. Determined that 

in Ukraine preferential import duty rates apply only on the basis of international 

agreements on formation of free trade zone between Ukraine and other countries. 

The attention is drawing on that some international agreements between Ukraine 

and other countries on rules about determination of origin may be provided for other 

reasons than those that introduced by the Customs Code of Ukraine.  

It is established that the criteria for sufficient processing of goods and their 

application procedure are described both in the Customs Code of Ukraine, and in 

agreements between Ukraine and other countries on formation free trade zone. 

Discovered that the ad valorem share rule can be used both singly and in combination 

with manufacturing and technological processes to produce goods.  

Current legislation was analyzed and gaps and conflicts concerning the legal 

regulation of the procedure for determining the country of origin were identified. 

Special attention was paid to the analysis of customs procedures for acceptance and 

revocation of previous decisions on determining the origin of goods, issuing 

documents which are confirming the origin verification of certificates of origin from 

Ukraine.  

Key words: verification, criteria of sufficient processing, customs and tariff 
regulation, previous decision, origin of goods, certificate of origin. 
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