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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Побудова сучасної правової держави неможлива без вирішення проблем 

забезпечення прав і свобод громадян. Конституційний принцип, згідно з яким 

саме права і свободи та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, поставили перед органами публічної влади завдання 

запровадження та регламентації демократичних відносин. Не є виключенням і 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України), яка відіграє 

важливу роль у забезпеченні кожного громадянина, який переміщує товари 

через митний кордон України, можливостями реалізації своїх прав, оскільки 

саме фіскальна служба як уособлення держави покликана забезпечувати 

реалізацію прав і свобод людини і громадянина, охороняти та захищати їх у 

вказаній сфері правовідносин. 

Інтеграція економіки України у світовий економічний простір потребує 

подальшого приведення національного законодавства у відповідність до 

загальноприйнятих у міжнародній практиці норм, правил та стандартів. 

Повною мірою це стосується і митної діяльності, яка здійснюється у зв’язку з 

переміщенням товарів, транспортних засобів, громадян різними видами 

транспорту через митний кордон України. Організація перевезень у 

міжнародному сполученні, показником якої є вантажо- та пасажирообіг, 

безпосередньо впливає на економічний розвиток України. Реалізація існуючого 

потенціалу транзитної країни в повному обсязі неможлива без процесу 

адаптації митного законодавства України до європейських стандартів. Як 

зазначається у Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженій Законом України 

від 18 березня 2004 р. № 1629-IV, пріоритетними сферами адаптації 

законодавства України є митне право, транспорт. 

Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

громадян в залежності від виду транспорту (автомобільний, водний, 

залізничний, повітряний тощо) має свою специфіку, яка обумовлена засобом 

переміщення, способом переміщення, кількістю митних формальностей та дій, 

які виконуються під час митного контролю та митного оформлення.  

Правовідносини, пов’язані з переміщенням різних видів транспорту через 

митний кордон України врегульовані низкою міжнародних угод 

(багатосторонніми, двосторонніми угодами України) та національним 

законодавством. У Митному кодексі України (далі – МК України) є окремий 

розділ, присвячений митним формальностям на транспорті, однак їх виконання 

на різних видах транспорту не деталізується. Прогалини у правовому 

регулюванні на рівні кодифікованого акту нормотворець спробував усунути 

шляхом розробки відповідних технологічних схем, інструкцій, порядків 

митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів 

комерційного призначення при їх переміщенні через митний кордон України, 

деякі з яких були прийняті задовго до набрання чинності МК України 2012 р. і 

вже частково не відповідають чинному законодавству. 
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Питанням організації та здійснення митного контролю та митного 

оформлення в юридичній літературі приділяється значна увага. Однак є тільки 

окремі дослідження порядку здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів, транспортних засобів на деяких видах транспорту 

(водному, автомобільному транспорті). 

Науково-теоретичною базою роботи 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, Н. М. Дукової, Ю. М. Дьоміна, 

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

А. Т. Комзюка, П. С. Лютікова, А. В. Мазура, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, 

О. І. Миколенка, І. В. Міщенко, А. А. Мудрова, В. Я. Настюка, 

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

К. К. Сандровського, О. П. Федотова, В. В. Ченцова, В. К. Шкарупи, 

А. М. Школика, М. Г. Шульги, Х. П. Ярмакі та ін. 

Митні процедури та митні формальності в цілому та на транспорті зокрема 

були предметом досліджень дисертаційного та монографічного рівня, 

виконаних С. А. Трофімовим («Організаційно-правові засади здійснення 

митних процедур на морському транспорті», 2008 р.), З. Ю. Кунєвою («Митні 

формальності: основи адміністративно-правової моделі», 2017 р.), 

О. О. Германом («Митні формальності щодо автомобільних транспортних 

засобів», 2018 р.). Проте глибокого комплексного наукового аналізу митних 

формальностей на всіх видах транспорту як самостійного юридичного явища на 

даний час не існує. Чимало теоретичних питань, що стосуються розкриття їх 

сутності, структури і змісту, співвідношення з іншими складниками митної 

справи так і залишаються невивченими на відповідному рівні. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету в межах планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2014–2018 рр., 

комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного 

права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00711) 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 комплексного аналізу теоретичних напрацювань та норм чинного 

законодавства України з питань державної митної справи дослідити митні 

формальності на транспорті в Україні, визначити специфіку виконання митних 

формальностей на різних видах транспорту, їх відповідність міжнародним 

нормам, правилам, стандартам та розробити на цій основі науково обґрунтовані 

концептуальні вектори реформування законодавства України у цій сфері. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
 визначити ґенезу механізму правового регулювання митних процедур та 

митних формальностей в Україні; 

 встановити сутність та правову природу понять «митна процедура», 

«митна формальність», «митне оформлення», «митний режим» та їх 

співвідношення;  

 охарактеризувати процедури митного контролю та митного оформлення, 

які є основними на транспорті; 

 розкрити поняття та надати характеристику водному, повітряному, 

залізничному, автомобільному транспорту, який здійснює перевезення у 

міжнародному сполученні; 

 визначити та охарактеризувати митні формальності, пов’язані зі 

здійсненням митного контролю на водному, повітряному, залізничному 

транспорті; 

 визначити та надати характеристику митним формальностям, пов’язаним 

зі здійсненням митного оформлення на водному, повітряному, залізничному 

транспорті; 

 з’ясувати зміст митних формальностей стосовно суден каботажного 

плавання; 

 охарактеризувати митні формальності, пов’язані із реалізацією положень 

Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 

книжки міжнародних дорожніх перевезень (далі – МДП); 

 надати характеристику митним формальностям, пов’язаним з 

переміщенням через митний кордон України автобусів, які здійснюють 

міжнародні перевезення; 

 охарактеризувати митні формальності, пов’язані з переміщенням через 

митний кордон України вантажних автомобілів, які здійснюють міжнародні 

перевезення;  

 розкрити зміст та надати правову характеристику трубопровідному 

транспорту та лініям електропередачі; 

 охарактеризувати митні формальності щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України трубопровідним транспортом; 

 охарактеризувати митні формальності щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України лініями електропередачі. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі 

переміщення товарів, пасажирів через митний кордон України під час 

виконання митних формальностей на різних видах транспорту. 

Предметом дослідження є митні формальності на транспорті в Україні та їх 

адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність 

філософських, загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Серед загальнонаукових 

методів, які використовувалися, основним є діалектичний метод наукового 

пізнання, завдяки якому здійснено загальнотеоретичне дослідження механізму 
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правового регулювання митних процедур та митних формальностей в Україні 

(розділ 1), здійснено правову характеристику різних видів транспорту в Україні 

(підрозділи 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1). Використання історико-правового методу 

дозволило простежити ґенезу наукових підходів до формулювання понять 

«митна процедура», «митна формальність» та провести періодизацію розвитку 

нормативного регулювання щодо використання в митному законодавстві 

України вказаних понять (підрозділ 1.1). Методи юридичної лінгвістики, 

правничої герменевтики та логіко-семантичного аналізу застосовано для 

з’ясування змісту багатозначних понять, а також формулювання базових понять 

дисертаційної роботи: «адміністративна процедура в митній справі», «митна 

процедура», «митна формальність», «митний режим», «митне оформлення», 

«декларування», «вимушена посадка», «випуск транспортних засобів 

комерційного призначення», «водний транспорт», «каботаж», «повітряний 

транспорт», «енергоносії» тощо (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 6.1). 

Порівняльно-правовий і компаративний методи застосовано для дослідження 

зарубіжного досвіду щодо виконання митних формальностей при здійсненні 

міжнародних перевезень (підрозділи 1.2, 2.1, 5.2). Метод групування та 

системно-структурний підхід використано для з’ясування внутрішньої 

структури процедур митного контролю та митного оформлення на водному, 

повітряному, залізничному транспорті (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3). За 

допомогою методів моделювання, аналізу та синтезу встановлено сучасний 

стан правового регулювання виконання митних формальностей під час 

міжнародних автомобільних перевезень, а також на трубопровідному 

транспорті та лініях електропередачі (підрозділи 5.3, 5.4, розділ 6). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента 

України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практики діяльності у 

сфері державної митної справи, акумульовані ДФС України, правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали органів публічної 

влади тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій та митно-правовій науці 

монографічним дослідженням, присвяченим науковому дослідженню митних 

формальностей на транспорті в Україні, визначенню специфіки їх виконання на 

різних видах транспорту, їх відповідності міжнародним нормам, правилам, 

стандартам та розробленню на цій основі концептуальних векторів 

реформування законодавства України у цій сфері. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані 

особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 проведено періодизацію використання в митному законодавстві України 

поняття «митні процедури» та виокремлено три періоди: перший – 1991 р. – 
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грудень 1998 р., для якого характерно оперування нормотворцем цим поняттям 

поряд з поняттям «митні операції», часто з їх ототожненням та без розкриття 

його змісту; другий – січень 1999 р. – травень 2012 р., який характеризується 

наявністю визначення цього поняття в нормативних актах різної юридичної 

сили, відсутністю ототожнення та підміни понять; третій період – червень 

2012 р. – до цього часу, для якого характерно введення низки нових понять, 

підміна одних понять іншими, що призвело до плутанини у правозастосуванні 

митного законодавства в Україні. Доведено, що поняття «митні формальності» 

міститься у низці багатосторонніх, двосторонніх міжнародних угод України з 

іншими державами, але розповсюдження у національному законодавстві воно 

отримало із набранням чинності МК України 2012 р.; 

 запропоновано визначення поняття «адміністративна процедура в митній 

справі» як сукупність норм, передбачених МК України та іншими 

нормативними актами з питань митної справи, які визначають порядок 

виконання митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України та прийняття 

публічно-владного рішення (адміністративного акту) щодо забезпечення прав і 

свобод громадян; 

  охарактеризовано митні формальності та дії на залізничному транспорті, 

виокремлено специфіку їх виконання відносно залізничного рухомого складу, 

товарів, багажу, пасажирів та з’ясовано, що у випадку ввезення на митну 

територію України залізничного транспортного засобу, товарів, багажу та 

вантажобагажу посадовою особою митниці може бути прийнято чотири 

варіанти рішення, і в залежності від кожного прийнятого рішення митні 

формальності, пов’язані з митним оформленням, є різними, а митні 

формальності, пов’язані з митним контролем, – практично однакові; 

  надано правову характеристику постачання товару магазинами безмитної 

торгівлі для реалізації пасажирам на водному, залізничному, повітряному 

транспорті та виокремлено митні формальності та дії, які при цьому 

виконуються: а) звернення до митниці щодо постачання товару (оформлення 

письмової заяви; укладення договору між утримувачем магазину безмитної 

торгівлі та підприємством – експлуатантом транспортних засобів); 

б) безпосереднє постачання товару на транспортний засіб (подання 

товаросупровідних документів на товари та звіту про товари, поставлені на 

транспортний засіб; доставка товару в контейнерах; перевірка контейнеру; 

погодження постачання товару на транспортний засіб комерційного 

призначення); в) формування звітності щодо постачання товару (повернення 

залишків товару до магазину безмитної торгівлі; підготовка звіту про товари, 

поставлені та нереалізовані на транспортному засобі); 

 здійснено аналіз митних формальностей та дій на трубопровідному 

транспорті та лініях електропередачі, виокремлені особливості переміщення 

через митний кордон України енергоносіїв щодо порядку виконання процедур 

митного контролю, митного оформлення та встановлено, що фактичний 

контроль електроенергії здійснюється двома способами – безпосереднім 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0016-14/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0016-14/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0016-14/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0016-14/paran8#n8
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зняттям посадовою особою митниці показників з приладів обліку та на основі 

даних автоматизованих систем обліку електроенергії; 

удосконалено: 

 результати наукових досліджень митних правовідносин, які виникають 

під час переміщення транспорту через митний кордон України через 

аргументацію факту, шо правове регулювання виконання митних 

формальностей на транспорті здійснюється не тільки нормами митного права, 

але й нормами міжнародного права;  

 результати наукових досліджень щодо основних адміністративних 

процедур в митній справі на транспорті, якими є митний контроль та митне 

оформлення, з виокремленням митних формальностей та дій, що виконуються 

під час їх проведення; 

 наукові положення щодо визначення поняття «митне оформлення» як 

вчинення митних формальностей щодо розміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення під визначену митну процедуру та 

завершення її дії шляхом випуску товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення у вільний обіг; 

 наукові положення щодо змісту поняття «декларування», зокрема 

встановлено, що декларування – це дії щодо заявлення за встановленою 

формою необхідних відомостей про товари, транспортні засоби комерційного 

призначення, які переміщуються через митний кордон України або 

перебувають під митним контролем, та їх розміщення під визначену митну 

процедуру або без такого розміщення; 

 наукові положення щодо визначення поняття «тимчасове зберігання» як 

зберігання товарів під митним контролем, яке здійснюється у спеціально 

відокремлених та облаштованих приміщеннях, майданчиках, резервуарах чи 

інших місцях з моменту їх пред’явлення органу доходів і зборів України і до 

поміщення їх у визначену митну процедуру; 

дістали подальшого розвитку: 

 визначення структури адміністративної процедури в державній митній 

справі, яка на відміну від загальноприйнятої в теорії адміністративного права 

структури адміністративної процедури складається з послідовно виконуваних 

митних формальностей та дій; 

  виокремлення особливостей адміністративних процедур в митній справі: 

а) застосовуються в митній справі та визначені МК України та іншими 

нормативними актами з питань митної справи; б) обов’язковим учасником цих 

процедур є органи доходів і зборів, їх посадові особи; в) спрямовані на 

впорядкування, охорону, розвиток митних правовідносин, реалізацію прав і 

свобод громадян; г) є формою реалізації повноважень органів доходів і зборів; 

ґ) пов’язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, громадян через митний кордон України; д) обов’язковим є 

прийняття публічно-владного рішення або адміністративного акту; 

 положення про те, що адаптацію національного митного законодавства до 

міжнародних норм, правил та стандартів необхідно розглядати у двох аспектах: 
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відповідно до міжнародних митно-правових норм та відповідно до 

європейських правил та стандартів;  

 тези щодо структури процедури митного оформлення, яка включає митні 

формальності щодо виконання попередніх операцій, тимчасового зберігання та 

декларування, остання з яких є обов’язковою незалежно від напрямку 

переміщення; 

 положення щодо форм сприяння посадовим особам митниці у виконанні 

митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України, 

до яких віднесено: завчасне надання інформації про прибуття у пункт пропуску 

транспортного засобу комерційного призначення, осіб; підготовка 

перевізником пасажирів транспортного засобу комерційного призначення для 

проходження митних формальностей; підготовка перевізником товаро-

транспортних документів; 

 пропозиції щодо класифікації форм митного контролю на основні та 

додаткові, в основу якої покладено критерій повсякденного застосування або у 

визначених випадках; 

 розуміння сутності поняття «огляд» у митному законодавстві України, 

яке має два значення: а) являє собою візуальну (зовнішню) перевірку, 

(обстеження) відповідних об’єктів, територій і приміщень без порушення 

цілісності таких об’єктів, без розкриття упаковки; б) передбачає не тільки 

візуальне обстеження, але і внутрішнє втручання у цілісність об’єкту, який 

оглядають, розкриття упаковки, демонтаж тощо для отримання повного 

уявлення про переміщувані об’єкти. 

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 подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики (акт впровадження Університету митної справи та 

фінансів від 26.07.2018); 

– правотворчості – для підготовки пропозицій до діючого законодавства 

України з питань державної митної справи та підвищення ефективності 
виконання митних формальностей на різних видах транспорту (акт 

впровадження Комітету з питань транспорту Верховної Ради України 

від 20.08.2018); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення практичної діяльності у 

сфері державної митної справи, підвищення ефективності діяльності органів 

виконавчої влади у відповідній сфері (акти впровадження Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного суду від 23.05.2018; Миколаївської 

митниці ДФС від 29.05.2018; Закарпатської митниці ДФС від 13.06.2018; 

Дніпропетровської митниці ДФС від 09.07.2018); 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, при викладанні лекцій, 

під час проведення семінарських і практичних занять з дисциплін 

«Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Митне право 

України», «Міжнародне митне право», «Транспортне право», а також при 
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розробці спеціальних курсів у процесі навчання фахівців державної митної 

справи (акти впровадження Навчально-наукового інституту права Університету 

державної фіскальної служби України від 14.05.2018; Університету митної 

справи та фінансів від 05.04.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 7 науково-практичних 

конференціях: «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2012 р.); 

«Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності 

та права» (м. Одеса, 2012 р.); «Актуальні проблеми розвитку права і держави в 

умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 

«Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні» (м. Житомир, 

2014 р.); «Административное право и процесс: история, современность, 

перспективы развития» (м. Москва–Запоріжжя, 2014 р.); «Актуальні проблеми 

розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» 

(м. Дніпро, 2017 р.); «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (м. Київ, 

2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

монографії, 25 наукових статтях, з них 20 опубліковано у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних наук, які включені до міжнародних наукометричних баз, 

5 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 7 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шістьох 

розділів, які містять 20 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 423 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 362 сторінки. Список використаних джерел налічує 358 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 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади виконання митних 

формальностей на транспорті» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза механізму правового регулювання митних процедур 
та митних формальностей в Україні» проаналізовано наукові розробки щодо 

поняття, змісту митних процедур в контексті їх застосування під час 

переміщення окремих категорій товарів через митний кордон України або при 

реалізації деяких видів митних режимів, зокрема таких вчених, як: 

О. О. Афанасьєвої, К. В. Бережної, Л. М. Давиденка, К. Р. Ільченко, 

Н. О. Коваль, О. С. Крущук, Т. Д. Мармилової, Я. Б. Назарової, 

Л. І. Пашковської, І. М. Резніка, І. В. Тулянцевої, О. В. Чуприни. З’ясовано 

наявність єдиного підходу щодо віднесення до митних процедур (в 
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дослідженнях деяких авторів – до митних формальностей) митного контролю, 

митного оформлення, сплати митних платежів. 

Аналіз сучасних юридичних надбань свідчить про те, що найбільш 

досліджуваним різновидом митних процедур на транспорті серед вчених та 

практиків є митні процедури на водному транспорті (наприклад, дослідження 

Є. В. Додіна, О. О. Зотенко, А. С. Трофімова, які були проведені до набрання 

чинності МК України 2012 р.). Доведено, що проблематика здійснення митних 

процедур на залізничному, автомобільному, трубопровідному транспорті 

залишається майже недослідженою. Окремі аспекти вказаної проблематики 

порушувались митниками-практиками в серії «Митна справа в Україні», в якій 

вийшли друком видання «Митний контроль на автомобільному транспорті» 

(2003 р.), «Таможенное оформление морских грузов» (2003 р.), «Митний 

контроль на повітряному транспорті» (2004 р.), «Митний контроль на 

залізничному транспорті» (2004 р.), «Митне оформлення автотранспортних 

засобів» (2004 р.), «Митне оформлення енергоносіїв» (2009 р.). З’ясовано, що 

укладачі цих видань обмежились наведенням та цитуванням нормативних актів 

органів публічної влади щодо розглядуваної проблематики. 

Дослідження З. Ю. Кунєвої «Митні формальності: основи адміністративно-

правової моделі» (2017 р.) стало одним із перших системних досліджень, 

присвячених розв’язанню проблем теоретичного та практичного характеру, 

пов’язаних з визначенням сутності, змісту й належним застосуванням в 

митному законодавстві публічно-правового поняття «митні формальності» як 

різновиду «публічних формальностей». Проте єдиним комплексним 

дослідженням митних формальностей на транспорті після набрання чинності 

МК України 2012 р. є робота О. О. Германа «Митні формальності щодо 

автомобільних транспортних засобів» (2018 р.). 

У підрозділі 1.2 «Сутність та правова природа понять «митна процедура», 
«митна формальність», «митне оформлення», «митний режим», їх 

співвідношення» досліджено зміст ключових правових понять, їх 

співвідношення та встановлено, що окремі положення національного митного 

законодавства України не відповідають міжнародним стандартам та практиці їх 

реалізації, зафіксованим у міжнародних конвенціях та угодах, до яких Україна 

приєдналася у встановленому законом порядку.  

Аналіз митного законодавства країн-учасниць Співдружності незалежних 

держав дозволив встановити відсутність однакового трактування та смислового 

навантаження правового поняття «митна процедура». З’ясовано, що 

використовуване у Митному кодексі Європейського співтовариства (далі – МК 

ЄС) поняття «митна процедура» є аналогом поняття «митний режим» у 

національному законодавстві України.  

Проаналізовано зміст Міжнародної конвенції про спрощення та 

гармонізацію митних процедур 1973 р., Конвенції про тимчасове ввезення 

1990 р., Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП 1975 р. та встановлено, що, окрім заходів, 

пов’язаних із митним оформленням, митним контролем, оподаткуванням 

переміщуваного через кордони держав товару, допускається включення до 
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митних формальностей здійснення заходів щодо фітосанітарних, ветеринарних, 

імміграційних, валютних норм та норм відносно ліцензування. 

У підрозділі 1.3 «Загальна характеристика процедур митного контролю та 
митного оформлення» охарактеризовано основні процедури на транспорті, 

якими є митний контроль та митне оформлення. 

Виокремлені складові митного контролю: мета, об’єкт, завдання, форми, та 

місце проведення. Метою митного контролю є забезпечення митних правил при 

переміщенні товарів, громадян, транспортних засобів різними видами 

транспорту через митний кордон України. Об’єктами митного контролю є 

транспортні засобі комерційного призначення, товари, особи, які перетинають 

митний кордон України; документи та відомості, передбачені ст. 335 

МК України. Завданнями митного контролю на транспорті є: забезпечення 

виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з 

питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону; сприяння 

транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон 

України; виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, 

у т. ч. на підставі електронних документів, за допомогою технічних засобів 

контролю; запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями 

митних правил. В залежності від об’єкту митного контролю найбільш 

застосовуваними формами митного контролю щодо транспортних засобів 

комерційного призначення є: перевірка документів та відомостей, які 

надаються органам доходів і зборів під час переміщення транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України; огляд та переогляд 

транспортних засобів комерційного призначення; ідентифікація транспортних 

засобів комерційного призначення; облік транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України. Щодо товарів, які 

переміщуються через митний кордон України різними видами транспорту, 

найбільш поширеними формами митного контролю є: попередній 

документальний контроль; перевірка документів та відомостей, які надаються 

органам доходів і зборів під час переміщення товарів через митний кордон 

України; ідентифікація товарів; огляд та переогляд товарів, ручної поклажі, 

багажу. Щодо громадян, які переміщуються через митний кордон Украйни 

різними видами транспорту, найбільш поширеними формами митного 

контролю є: особистий огляд громадян; усне опитування громадян. Незалежно 

від об’єкту митного контролю застосовується митне спостереження: без 

використання технічних засобів; із застосуванням технічних засобів. Місцем 

здійснення митного контролю є зона митного контролю (постійна або 

тимчасова). 

Встановлено, що митне оформлення на транспорті складається з низки 

митних формальностей, а саме – попередніх операцій, тимчасового зберігання 

та декларування. До попередніх операцій віднесені: попереднє повідомлення 

органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію України; 

подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску 

через державний кордон України; доставка товарів та документів у місце, 
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визначене органом доходів і зборів. Тимчасове зберігання пов’язано в 

основному з переміщуваними через митний кордон України товарами. 

Транспортні засоби комерційного призначення підлягають обов’язковій 

передачі митниці для зберігання у випадках, передбачених п. 5 ч. 1, п.п. 2, 6 ч. 5 

ст. 238 МК України. Декларування транспортних засобів комерційного 

призначення здійснюється, як правило, без заповнення митної декларації. 

Розділ 2 «Митні формальності на водному транспорті» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та правова характеристика водного 
транспорту України, який здійснює перевезення у міжнародному сполученні» 

встановлено, що в національному законодавстві (причому в нормативних актах 

різної юридичної сили) паралельно застосовуються поняття «морський, 

річковий транспорт», «водний транспорт». На рівні доктринальних розробок 

використовується поняття «водний транспорт», який поділяється на морський 

та річковий. 

Встановлено тенденцію до прийняття та ухвалення міжнародних актів у 

сфері водного транспорту, яка полягає у застосуванні з кінця ХХ ст. замість 

поняття «річковий транспорт» поняття «внутрішній водний транспорт», яким 

здійснюється перевезення річками, озерами, каналами, водосховищами, а 

морським транспортом здійснюється перевезення морем, океанами і 

прилеглими акваторіями.  

З урахуванням сучасної тенденції правового регулювання запропоновано 

внесення відповідних змін до МК України та інших актів чинного 

законодавства щодо застосування поняття «внутрішній водний транспорт» 

замість поняття «річковий транспорт». Встановлено, що у Верховній Раді 

України зареєстровано проект Закону № 2475а-3 від 16 червня 2017 р. «Про 

внутрішній водний транспорт», що свідчить про прагнення України 

забезпечити виконання вимог щодо приведення національного законодавства у 

відповідність до законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС) в частині 

використання єдиної термінології. 

У підрозділі 2.2 «Митні формальності на водному транспорті, пов’язані зі 

здійсненням митного контролю» проаналізовано особливості виконання 

митних формальностей на водному транспорті, пов’язаних з митним 

контролем. 

На підставі аналізу норм митного законодавства встановлено, що митний 

контроль судна закордонного плавання на прибуття складається з таких митних 

формальностей: а) повідомлення про прибуття судна (подання заявки (на 

здійснення митного контролю судна або про вільну практику); реєстрація 

поданої заявки); б) аналіз отриманої інформації та формування митного наряду 

(повідомлення старшого зміни про отримання заявки; перевірка попередньої 

інформації; формування складу митного наряду та постановка завдання; 

резервування номеру зобов’язання про реімпорт (реекспорт) судна; перевірка 

оперативної інформації, орієнтувань; узгодження часу прибуття на судно); 

в) митний огляд судна (прибуття митного наряду до борту судна; встановлення 

зв’язку з митницею; встановлення порядку взаємодії з представниками інших 
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контролюючих органів; узгодження та розподіл членів екіпажу щодо огляду 

судна; безпосередній огляд судна; накладення митних забезпечень). 

Доведено, що під час вибуття судна закордонного плавання виконуються 

митні формальності, як і у випадку прибуття судна, за винятком митного огляду 

судна, при проведенні якого посадова особа митниці перевіряє наявність та 

цілість митного забезпечення, накладеного на суднових приміщеннях або в 

інших, спеціально обладнаних для цього місцях, використання валюти з 

суднової каси судна, яке плаває під іноземним прапором, відповідність 

фактичної наявності на борту судна суднових припасів відомостям, заявленим 

про них на прибуття.  

У підрозділі 2.3 «Митні формальності на водному транспорті, пов’язані зі 
здійсненням митного оформлення» проаналізовано особливості виконання 

митних формальностей на водному транспорті, пов’язаних з митним 

оформленням. 

Акцентовано увагу, що під час митного оформлення судна закордонного 

плавання як на прибуття, так і на вибуття в порт/із порту України виконуються 

такі митні формальності: а) декларування судна (подання митниці відповідних 

документів; реєстрація поданих документів та проставлення посадовою особою 

митниці особистого митного забезпечення; внесення інформації до 

функціонального модуля); б) формування суднової справи після вибуття судна 

(присвоєння реєстраційного номеру; внесення відомостей до функціонального 

модуля). 

Доведено, що у разі митного оформлення товару, який прибув на судні 

закордонного плавання в порту прибуття виконуються наступні митні 

формальності: а) декларування; б) прийняття митної декларації; в) оформлення 

митної декларації; г) завершення митного оформлення. Встановлено, що такі ж 

формальності виконуються і у випадку вивезення товарів за межі митної 

території України. 

У підрозділі 2.4 «Митні формальності стосовно суден каботажного 
плавання» проаналізовано зміст поняття «каботаж» та виокремлено його 

характерні ознаки: переміщення відбувається між двома пунктами (портами) 

України; переміщуються як українські, так і іноземні товари; переміщення 

здійснюється суднами, що ходять під Державним Прапором України, або 

іноземними суднами з обов’язковим отриманням дозволу Міністерства 

інфраструктури України; як правило, таке перевезення здійснюється в межах 

територіального моря і внутрішніх вод України. 

У процесі дослідження нормативної бази з’ясовано, що при переміщенні 

судна у каботажу виконуються наступні митні формальності: а) завантаження 

судна (подання вантажовласником або уповноваженою ним особою митниці 

доручення на навантаження; оформлення дозволу митниці на навантаження; 

навантаження товарів на судно); б) документальне оформлення судна на 

вибуття (подання митниці відправлення капітаном судна або морським агентом 

документів; оформлення генеральної декларації на вибуття судна; 

повідомлення митниці призначення про вибуття судна; інформування органу 

охорони державного кордону про вибуття судна); в) документальне 
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оформлення судна на прибуття (подання митниці призначення капітаном судна 

документів; оформлення генеральної декларації на прибуття судна; 

повідомлення митниці відправлення про прибуття судна); г) вивантаження 

товарів (оформлення дозволу митниці на вивантаження; вивантаження товарів 

у пункті призначення). 

Розділ 3 «Митні формальності на повітряному транспорті» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та правова характеристика повітряного 
транспорту України, який здійснює перевезення у міжнародному сполученні» 

з’ясовано, що в українському законодавстві та науковій літературі поряд з 

поняттям «повітряний транспорт» застосовується поняття «авіаційний 

транспорт».  

Переконані, що поняття «повітряний транспорт» та «авіаційний транспорт» 

співвідносяться як ціле і частина, адже «повітряний транспорт» включає всі 

види транспортних засобів (легші від повітря і важчі від повітря), які рухаються 

у повітрі та приводяться в дію повітрям або за допомогою повітря, 

використовують повітряний простір, а «авіаційний транспорт» є складовою, 

включає лише частину, хоча і більшу із зазначених транспортних засобів, які є 

важчими від повітря. Враховуючи намагання України щодо імплементації 

міжнародних норм, правил та стандартів у національне законодавство України і 

позицію Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо оперування в 

конвенціях, стандартах, регламентах терміном «повітряний транспорт», 

запропоновано провести ревізію нормативних актів України у сфері 

міжнародних повітряних сполучень на предмет заміни у текстах відповідних 

актів поняття «авіаційний транспорт» на поняття «повітряний транспорт». 

У підрозділі 3.2 «Митні формальності на повітряному транспорті, 
пов’язані зі здійсненням митного контролю» охарактеризовано порядок 

виконання митних формальностей, які віднесені до процедури митного 

контролю, з виокремленням дій у процесі виконання кожної з них. 

Визначено, що митний контроль повітряного судна (на прибуття/вибуття) 

складається з двох митних формальностей та низки дій: а) повідомлення 

посадових осіб митниці та отримання відповідних документів (подання 

поточної інформації щодо конкретного рейсу; формування складу митного 

наряду для огляду повітряного судна; отримання від командира повітряного 

судна відповідних документів (при вибутті такі документи можуть бути подані 

представником авіаперевізника)); б) огляд повітряного судна (надання дозволу 

на висадку пасажирів та вивантаження товарів з борту повітряного судна (у 

випадку прибуття); безпосереднє проведення огляду повітряного судна; 

проставлення відмітки на генеральній декларації; надання дозволу на посадку 

пасажирів (у випадку вибуття)). 

Доведено, що під час митного контролю ручної поклажі супроводжуваного 

багажу як на прибуття, так і на вибуття повітряного судна виконуються дві 

митні формальності та такі дії: а) перевірка документів та відомостей, 

необхідних для митного контролю (одержання митної декларації та її 

заповнення; спостереження за поведінкою пасажира; пред’явлення посадовій 
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особі митниці відповідних документів; перевірка документів; усне опитування 

пасажира); б) митний огляд ручної поклажі та супроводжуваного багажу 

(пред’явлення для митного контролю речей; безпосередній огляд; використання 

засобів технічного контролю (не обов’язково); проставлення відбитку особистої 

номерної печатки; надання дозволу на посадку пасажирів на борт повітряного 

судна (тільки у випадку вибуття повітряного судна)). 

У підрозділі 3.3 «Митні формальності на повітряному транспорті, 

пов’язані зі здійсненням митного оформлення» проаналізовано порядок 

виконання митних формальностей, які віднесені до процедури митного 

оформлення, з виокремленням дій у процесі виконання кожної з них. 

Враховуючи фактичний стан правового регулювання досліджуваної сфери 

правовідносин, встановлено, що митна формальність декларування повітряного 

судна (на прибуття/вибуття) складається з таких дій: подання командиром 

повітряного судна необхідних документів; реєстрація поданих документів та 

проставлення посадовою особою відповідного підрозділу митниці особистого 

митного забезпечення; внесення інформації до відповідного програмного 

модулю; формування літакової справи. 

З’ясовано, що митне оформлення ручної поклажі та супроводжуваного 

багажу пасажирів, які прибули на повітряному транспорті, в залежності від 

обрання «зеленого» або «червоного» коридору значно різниться. Митна 

формальність – декларування для громадян, які обрали «зелений» коридор, 

складається з однієї дії – обрання «зеленого» коридору. Для громадян, які 

обрали «червоний» коридор, митна формальність – декларування складається з 

декількох дій: заповнення митної декларації; сплата митних платежів (не 

обов’язково); випуск товару у вільний обіг. 

Розділ 4 «Митні формальності на залізничному транспорті» складається 

з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Поняття та правова характеристика залізничного 

транспорту України, який здійснює перевезення у міжнародному сполученні» 

здійснено аналіз нормативно-правових актів у сфері міжнародних залізничних 

сполучень. Встановлені елементи залізничного транспорту, які 

використовуються в міжнародному залізничному сполученні: підприємства 

залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, 

багажу, пошти та рухомий склад залізничного транспорту, який включає 

локомотиви, моторвагонний рухомий склад, пасажирські вагони локомотивної 

тяги, вантажні вагони, спеціальний рухомий склад залізничного транспорту, 

складові частини рухомого складу залізничного транспорту. 

Аналіз правозастосовної діяльності в галузі митної справи свідчить, що 

управління процесом перевезень як у внутрішньому, так і у міжнародному 

сполученнях здійснюється централізовано та належить до виключної 

компетенції публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», засновником 

якого є держава і 100 відсотків акцій якого знаходяться в державній власності. 

Доведено, що публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» є державним 

підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень і дія ст. 3 Закону 
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України «Про транспорт» щодо обмеження монополізму та розвитку 

конкуренції на транспорті на залізничний транспорт не поширюється. 

Акцентовано увагу, що за втрату чи неналежну доставку товару, що 

перебуває під митним контролем, залізниця несе адміністративну 

відповідальність, яка передбачена ст. 470 МК України, та матеріальну 

відповідальність, яка передбачена ч. 2 ст. 23 Закону України «Про залізничний 

транспорт». 

У підрозділі 4.2 «Митні формальності на залізничному транспорті, 
пов’язані зі здійсненням митного контролю» виокремлено специфіку 

виконання митних формальностей, пов’язаних з митним контролем на 

залізничному транспорті. 

Визначено коло осіб, які приймають участь у митних формальностях, 

пов’язаних з переміщенням через митний кордон України товару (вантажу). Як 

правило, учасниками є: відправник, залізниця, митниця, отримувач. У разі 

ввезення на митну територію України товарів залізничними транспортними 

засобами, учасниками є: залізниця, митниця, отримувач, у разі вивезення – 

відправник, залізниця, митниця, а у разі транзиту (прохідного) – залізниця, 

митниця. Стосовно залізничного транспортного засобу, незалежно від напрямку 

переміщення через митний кордон України, – залізниця, митниця. Стосовно 

пасажирів, незалежно від напрямку переміщення через митний кордон України, 

– пасажир, митниця. 

Встановлено, що під час ввезення залізничних транспортних засобів та 

товару на митну територію України виконуються наступні митні формальності, 

пов’язані з митним контролем: а) повідомлення посадових осіб митниці про 

перетин митного кордону України залізничним транспортним засобом та 

отримання відповідних документів (надання загальної інформації на наступну 

добу; надання інформації про конкретне міжнародне сполучення; подання 

митниці документів); б) робота з наданими документами та прийняття 

відповідного рішення посадовою особою митниці (ознайомлення посадовою 

особою митниці з поданими документами; проведення перевірки залізничного 

транспортного засобу, товару; складання відповідних актів у разі виявлення 

невідповідності; визначення посадовою особою митниці виду державного 

контролю та форми його проведення; перевірка та реєстрація посадовою 

особою митниці документів; прийняття рішення); в) митний огляд залізничного 

транспортного засобу, товару. 

З урахуванням результатів правозастосовної діяльності з’ясовано, що під час 

ввезення багажу, вантажобагажу на митну територію України виконуються такі 

митні формальності, пов’язані з митним контролем: а) повідомлення посадових 

осіб митниці про прибуття міжнародного залізничного сполучення та 

отримання відповідних документів (інформування митниці про прибуття поїзда 

міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони; візуальний огляд 

багажного вагону; накладення нових ідентифікаційних знаків та складання 

відповідних актів у разі виявлення невідповідності; подання документів); 

б) робота з наданими документами та прийняття відповідного рішення 

посадовою особою митниці (ознайомлення посадовою особою митниці з 
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поданими документами; перевірка та реєстрація посадовою особою митниці 

документів; визначення посадовою особою виду державного контролю та 

форми його проведення; прийняття рішення); в) огляд (переогляд) багажу, 

вантажобагажу. 

Аргументовано доведено, що при вивезенні залізничних транспортних 

засобів, товару, багажу, вантажобагажу за межі митної території України митні 

формальності, пов’язані з митним контролем, практично однакові і 

здійснюються двічі – в митниці (станції) відправлення та в митниці 

призначення (прикордонній передавальній станції). В митниці відправлення 

здійснюється огляд (переогляд) товару, залізничних транспортних засобів, 

багажу, вантажобагажу. В митниці призначення виконуються наступні митні 

формальності: повідомлення митниці призначення про прибуття поїзда 

міжнародного сполучення; робота з наданими документами і прийняття 

відповідного рішення посадовою особою митниці. 

У підрозділі 4.3 «Митні формальності на залізничному транспорті, 
пов’язані зі здійсненням митного оформлення» виокремлено специфіку 

виконання митних формальностей, пов’язаних з митним оформленням на 

залізничному транспорті. 

Зміст митних формальностей свідчить, що у випадку ввезення на митну 

територію України залізничного транспортного засобу, товарів, багажу та 

вантажобагажу може бути прийнято чотири варіанти рішення і в залежності від 

кожного прийнятого рішення митні формальності, пов’язані з митним 

оформленням, є різними. 

У випадку вивезення товару, багажу, вантажобагажу за межі митної 

території України в митниці відправлення виконуються такі митні 

формальності, пов’язані з митним оформленням: а) прийняття до перевезення 

(пред’явлення товарів, багажу, вантажобагажу та оформлення перевізних 

документів); б) декларування (формування пакету документів; заповнення 

митної декларації); в) прийняття митної декларації; г) оформлення митної 

декларації; ґ) завершення митного оформлення. В митниці призначення 

можливий варіант виконання митної формальності щодо відмови у митному 

оформленні (прийняття рішення про заборону пропуску товару, багажу, 

вантажобагажу; складання акту загальної форми про затримку товару, багажу, 

вантажобагажу; направлення запиту в митницю відправлення; отримання 

інформації по запиту та її аналіз; оформлення картки відмови та повернення 

документів; інформування вантажовідправника про затримку товару, багажу, 

вантажобагажу). 

Розділ 5 «Митні формальності на автомобільному транспорті» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Поняття та правова характеристика автомобільного 

транспорту України, який здійснює перевезення у міжнародному сполученні» 

проаналізовано нормативно-правові акти у сфері міжнародних автомобільних 

перевезень. Здійснено класифікацію міжнародних актів у сфері міжнародного 

автомобільного сполучення щодо: встановлення міжнародних автомобільних 

сполучень з іншими країнами; регулювання міжнародних автомобільних 
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перевезень вантажів; регулювання міжнародних автомобільних перевезень 

пасажирів. 

За результатами дослідження виокремлено специфіку міжнародних 

автомобільних перевезень щодо здійснення в пунктах пропуску відкритих для 

автомобільного сполучення контролю міжнародних автомобільних перевезень, 

який здійснюється не у всіх пунктах пропуску, відкритих для автомобільного 

сполучення. Запропоновано Міністерству фінансів України затвердити Порядок 

здійснення посадовими особами органів доходів і зборів контролю за 

дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо 

міжнародних автомобільних перевезень. 

У підрозділі 5.2 «Митні формальності, пов’язані з реалізацією положень 
Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 

книжки МДП» звернено увагу на аналіз норм Митної конвенції про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП та національного 

законодавства щодо спрощення процедур митного транзиту та застосування 

системи міжнародних гарантій. 

Аналіз правозастосовної діяльності в галузі митної справи свідчить, що під 

час допуску перевізника до системи МДП виконуються наступні митні 

формальності та дії: а) отримання членства в Асоціації міжнародних 

автомобільних перевізників України (далі – АсМАП України) (подання 

письмової заяви та укладення договору перевезення; перевірка поданих 

документів Секретаріатом АсМАП України; надіслання поданих документів 

голові Ради відповідного регіону; отримання рекомендацій Ради регіону; 

прийняття рішення Президентом АсМАП України); б) допуск перевізників-

резидентів до процедури МДП (повідомлення ДФС України про бажання 

перевізників отримати допуск; реєстрація ДФС України документів та їх 

перевірка; проведення спільною комісією іспиту та прийняття рішення; надання 

дозволу перевізникам використовувати книжки МДП; надіслання 

АсМАП України переліку перевізників, яким надано дозвіл на користування 

книжками МДП); в) допущення транспортного засобу до перевезень товарів під 

митними печатками й пломбами (подання власником транспортного засобу до 

митниці видачі пакету документів; реєстрація поданих документів в митниці 

видачі; призначення уповноваженої посадової особи щодо розгляду заяви і 

документів та проведення перевірки; проведення огляду транспортного засобу; 

реєстрація свідоцтва про допущення або письмове повідомлення заявника про 

відмову у видачі свідоцтва про допущення; видача свідоцтва про допущення). 

У результаті проведеного дослідження визначено, що якщо українська 

митниця є митницею місця відправлення, в якій розпочинається міжнародне 

перевезення із застосуванням книжки МДП, виконуються митні формальності: 

а) оформлення книжки МДП в митниці відправлення (отримання книжки МДП 

в АсМАП України та заповнення відповідних граф; подання книжки МДП в 

митницю відправлення; перевірка статусу книжки МДП та її реєстрація; 

заповнення книжки МДП посадовою особою митниці відправлення); 

б) контроль на кордоні (пред’явлення перевізником дорожнього транспортного 

засобу з вантажем книжки МДП та інших документів; перевірка статусу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU75K09U.html
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книжки МДП; проставлення відміток у книжці МДП). З’ясовано, що якщо 

українська митниця є митницею місця призначення, в якій закінчується 

міжнародне перевезення із застосуванням книжки МДП, виконуються митні 

формальності: а) контроль на кордоні; б) закінчення операції МДП 

(пред’явлення перевізником дорожнього транспортного засобу з вантажем 

книжки МДП та інших документів; реєстрація книжки МДП та внесення 

відомостей про її завершення; повернення книжки МДП). 

Звернено увагу, що під час прохідного транзиту через митну територію 

України з дотриманням процедури МДП виконуються дві митні формальності – 

контроль на кордоні при в’їзді на митну територію України і при виїзді за межі 

митної території України (ті ж самі дії, але при виїзді за межі митної території 

України останньою дією є внесення до єдиної автоматизованої інформаційної 

системи відповідної інформації). 

У підрозділі 5.3 «Митні формальності, пов’язані з переміщенням через 
митний кордон України автобусів, які здійснюють міжнародні перевезення» 
досліджено порядок виконання митних формальностей при здійсненні 

регулярних нерегулярних та маятникових міжнародних перевезень пасажирів 

автобусами. 

Встановлено, що при в’їзді на митну територію України автобусів, які 

здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, смугою руху «зелений 

коридор» виконуються наступні митні формальності та дії: а) декларування 

автобусу (пред’явлення водієм автобусу національних реєстраційних 

документів; внесення даних до відповідних журналів реєстрації транспортних 

засобів); б) сплата єдиного збору (розрахунок єдиного збору; сплата єдиного 

збору; оформлення квитанції МД-1).  

У випадку в’їзду на митну територію України автобусів, які здійснюють 

міжнародні пасажирські перевезення, смугою руху «червоний коридор» 

виконуються наступні митні формальності: а) декларування автобусу 

(пред’явлення водієм автобусу національних реєстраційних документів; 

внесення даних до відповідних журналів реєстрації транспортних засобів); 

б) сплата єдиного збору; в) декларування пасажирами автобусу ручної поклажі 

та багажу (попереднє усне опитування пасажирів; отримання та заповнення 

митних декларацій; подання митної декларації); г) оформлення митної 

декларації (перевірка поданих документів; прийняття рішення щодо 

оподаткування митними платежами товару та їх стягнення; проставлення 

особистої номерної печатки посадовою особою митниці); ґ) митний огляд 

ручної поклажі та супроводжуваного багажу (пред’явлення для митного 

контролю товарів; безпосередній огляд; використання засобів технічного 

контролю (не обов’язково); проставлення відбитку особистої номерної 

печатки); д) митний огляд автобусу (візуальний огляд автобусу; обстеження 

автобусу; складення акту огляду). 

Під час виїзду за межі митної території України автобусів, які здійснюють 

міжнародні пасажирські перевезення, смугами руху «зелений» коридор, 

«червоний коридор» виконуються ті ж самі митні формальності, як і під час 
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в’їзду на митну територію України, за винятком формальності щодо сплати 

єдиного збору. 

У підрозділі 5.4 «Митні формальності, пов’язані з переміщенням через 
митний кордон України вантажних автомобілів, які здійснюють міжнародні 

перевезення» надано характеристику митним формальностям, які виконуються 

щодо вантажних автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезення. 

На основі аналізу чинного законодавства встановлено, що вантажні 

автомобілі (включаючи порожні) переміщуються через митний кордон України, 

використовуючи в пункті пропуску виключно смугу руху, позначену червоним 

кольором («червоний коридор»). В деяких пунктах пропуску можуть бути 

створені окремі смуги руху для вантажних транспортних засобів. 

Акцентовано увагу на тому, що під час в’їзду на митну територію України 

вантажного автомобіля і за умови, що місцем доставки є територія пункту 

пропуску, виконуються наступні митні формальності: а) контроль на кордоні 

(подання перевізником (водієм) документів у пункті пропуску; реєстрація 

прибуття вантажного автомобіля; перевірка комплектності документів; 

загальний огляд вантажного автомобіля; прийняття рішення щодо пропуску або 

відмови у пропуску на митну територію України); б) здійснення інших видів 

державного контролю (встановлення виду та форми державного контролю; 

безпосереднє проведення відповідного виду державного контролю; 

проставлення відповідних відміток на товаросупровідних документах); 

в) декларування; г) прийняття митної декларації; ґ) оформлення митної 

декларації; д) сплата єдиного збору; е) огляд транспортного засобу і товарів; 

є) завершення митного оформлення. 

Аналіз норм митного законодавства свідчить, що під час в’їзду на митну 

територію України вантажного автомобіля з товаром і за умови, що місце 

доставки розташовано поза межами пункту пропуску, в митниці відправлення 

виконуються наступні митні формальності: а) контроль на кордоні; 

б) попередній документальний контроль (подання відповідних документів; 

перевірка документів; проставлення відповідних відміток; припинення 

попереднього документального контролю та залучення посадової особи 

контролюючого органу для здійснення відповідного виду державного контролю 

(не обов’язково)); в) забезпечення доставки автомобільних транспортних 

засобів і товарів до митниць призначення (пред’явлення гарантії в пункті 

пропуску; перевірка відомостей в гарантії-документі та внесення відомостей в 

журнал пункту пропуску автоматизованої системи митного оформлення 

«Інспектор»; проставлення митного забезпечення в гарантії-документі); 

г) сплата єдиного збору. В митниці призначення виконуються наступні митні 

формальності: а) пред’явлення вантажного автомобіля і товарів; б) виконання 

зобов’язання, забезпеченого гарантією-документом (пред’явлення гарантії в 

місці доставки; проставлення відбитків печатки гаранта та особистої номерної 

печатки); в) декларування товарів; г) здійснення інших видів державного 

контролю; ґ) прийняття митної декларації; д) оформлення митної декларації; 

е) митний огляд товару і вантажного автомобіля; є) завершення митного 

оформлення. 
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Наголошено, що під час виїзду вантажного автомобіля з товаром за межі 

митної території України виконуються наступні митні формальності в митниці 

відправлення: а) декларування товарів; б) прийняття митної декларації; 

в) оформлення митної декларації; г) митний огляд товару і вантажного 

автомобіля; ґ) завершення митного оформлення. В митниці призначення 

(пункті пропуску) виконуються дві митні формальності – контроль на кордоні і 

здійснення інших видів державного контролю. 

Розділ 6 «Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

електропередачі» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 6.1 «Поняття та правова характеристика трубопровідного 

транспорту та ліній електропередачі» проаналізовано нормативно-правову 

базу щодо переміщення енергоносіїв через митний кордон України 

трубопровідним транспортом та лініями електропередачі. Зазначено, що в 

міжнародному праві та національному законодавстві широко використовується 

поняття «енергоносії», в яке включений значний перелік товарів. Визначено, 

що аналіз українського законодавства щодо транспортування товарів 

трубопровідним транспортом та лініями електропередачі дозволив встановити 

такий перелік енергоносіїв (товарів), якими є нафта, нафтопродукти, аміак, 

етилен, природний газ, електрична енергія.  

За результатами аналізу нормативної бази з’ясовано, що переміщення 

енергоносіїв здійснюється магістральним трубопровідним транспортом та 

міждержавними лініями електропередачі, які мають стратегічне значення для 

України і знаходяться у власності держави. Встановлена відсутність у 

національному законодавстві обмеженого кола суб’єктів, які мають право на 

переміщення через митний кордон України енергоносіїв. 

Акцентовано увагу на тому, що у структурі ДФС України спеціально 

створений орган доходів і зборів, Енергетична митниця, в компетенцію якої 

входить здійснення митного контролю та митного оформлення нафти, 

природного газу, електроенергії, нафтопродуктів та аміаку, що переміщуються 

трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у т. ч. з 

перевантаженням з інших видів транспорту або на інші види транспорту. 

У підрозділі 6.2 «Митні формальності щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України трубопровідним транспортом» проаналізовано 

специфіку виконання митних формальностей з виокремленням дій щодо нафти, 

нафтопродуктів, аміаку, етилену, природного газу, які переміщуються через 

митний кордон України трубопровідним транспортом.  

За результатами дослідження визначено, що під час переміщення 

енергоносіїв через митний кордон України трубопровідним транспортом 

виконуються такі митні формальності, пов’язані з митним оформленням: 

а) декларування; б) прийняття періодичної митної декларації; в) оформлення 

періодичної митної декларації; г) завершення митного оформлення; 

ґ) декларування; д) прийняття додаткової декларації; е) оформлення додаткової 

декларації; є) завершення митного оформлення. З’ясовано, що виконується 

одна митна формальність, пов’язана з митним контролем, – фактичний 

контроль, яка складається з наступних дій: подання декларантом додаткової 
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декларації митниці; прибуття до місця митного контролю та зняття митного 

забезпечення; зняття показників приладів обліку товарів; накладення митного 

забезпечення; складення акту про результати фактичного контролю. 

З уведенням нових правил щодо операцій заміщення газу (бекхолу), за 

допомогою яких теоретично зараховується один газ за рахунок реверсного газу, 

з’ясовано, що значно спростилось митне оформлення газу щодо надання цілої 

низки документів про його наявність та належність. 

У підрозділі 6.3 «Митні формальності щодо товарів, які переміщуються 
через митний кордон України лініями електропередачі» проаналізовано 

специфіку виконання митних формальностей з виокремленням дій щодо 

електроенергії, яка переміщується через митний кордон України лініями 

електропередачі. 

У процесі дослідження нормативної бази з’ясовано, що під час переміщення 

електроенергії через митний кордон України лініями електропередачі 

виконуються наступні митні формальності, пов’язані з митним оформленням: 

а) декларування; б) прийняття періодичної митної декларації; в) оформлення 

періодичної митної декларації; г) завершення митного оформлення; 

ґ) повідомлення митниці про обсяги переміщеної електроенергії (підготовка 

відомостей про обсяги електроенергії; надання відомостей митниці або 

митному посту); д) декларування; е) прийняття додаткової декларації; 

є) оформлення додаткової декларації; ж) завершення митного оформлення. 

Встановлено, що виконується одна митна формальність, яка пов’язана з митним 

контролем, – фактичний контроль. Визначено, що фактичний контроль 

електроенергії здійснюється двома способами: безпосереднє зняття посадовою 

особою митниці показників з приладів обліку; на основі даних автоматизованих 

систем обліку електроенергії. 

Встановлено, що електроенергія (код товару згідно з УКТЗЕД 2716 00 00 00) 

радіологічному контролю не підлягає і єдиний збір не справляється. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що виявляється у дослідженні митних формальностей на транспорті 

в Україні, визначенні специфіки їх виконання на різних видах транспорту, їх 

відповідності міжнародним нормам, правилам, стандартам та розробленні на 

цій основі концептуальних векторів реформування законодавства України у цій 

сфері. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Встановлено, що питання порядку виконання (реалізації), специфіки 

митних процедур на різних видах транспорту, що досліджувалися у наукових 

працях з митного права, завжди носили дискусійний характер. Доведено, що в 

дисертаційних роботах з митної тематики, які були виконані ще до набрання 

чинності МК України 2012 р., простежується чітка позиція науковців щодо 

оперування поняттям «митні процедури» та віднесенням до них митного 

контролю, митного оформлення, сплати митних платежів. 
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2. З’ясовано, що з набранням чинності МК України 2012 р. у національному 

митному законодавстві відбулась підміна понять «митний контроль», «митне 

оформлення», «митна процедура» поняттям «митні формальності» або 

ототожнення понять «митна процедура» та «митний режим», що обумовлено 

перекладом на українську мову Конвенції Кіото 1973 р., розробники якої у 

англійському та французькому перекладах використовують відповідно терміни 

«procedure» та «regime» як синоніми. 

3. Доведено, що адаптація національного митного законодавства до 

міжнародних норм, регламентів, стандартів здійснюється за допомогою 

уніфікації, імплементації та деякою мірою стандартизації. Головним завданням 

уніфікації є впорядкування понятійно-категоріального апарату, приведення у 

відповідність термінів та понять, що використовуються у національному 

законодавстві, до термінів та понять, які використовуються у міжнародних 

нормах, регламентах та стандартах ЄС. Імплементація здійснюється 

наступними способами: інкорпорація, трансформація та відсилка. Під час 

імплементації міжнародних норм застосовуються всі три способи, а під час 

імплементації норм регламентів та стандартів ЄС – перші два: інкорпорація 

(рідше) та трансформація (частіше). Стандартизація в галузі митної справи 

використовується для нормативно-правових актів, що регулюють питання 

здійснення митного контролю, особливо на транспорті, надання 

адміністративних послуг в галузі митної справи тощо. 

4. Доведено необхідність адаптації до міжнародних норм, регламентів та 

стандартів ЄС національного законодавства. Оскільки в МК ЄС застосовується 

поняття «митна процедура» (аналог українського поняття «митний режим»), 

запропоновано внесення відповідних змін у національне законодавство щодо 

використання єдиної термінології, а саме – в МК України та інших актах 

законодавства України з питань митної справи у текстах в усіх відмінках 

замінити поняття «митний режим» на поняття «митна процедура».  

5. Доведено, що порядок здійснення міжнародних перевезень різними 

видами транспорту врегульований як міжнародними багатосторонніми, трьох- 

та двосторонніми угодами, так і національними нормативними актами. 

Найбільшу групу міжнародних договорів складають міжурядові угоди України 

з іншими державами про конкретне сполучення, а іноді – про декілька 

сполучень (автомобільне та залізничне). Встановлено, що в кожній міжурядовій 

угоді мова йде про поширення законів та правил держави однієї договірної 

сторони, у т. ч. і митних формальностей (процедур) щодо прибуття на її 

територію, перебування в її межах та відправлення з неї пасажирів, вантажу та 

пошти, транспортних засобів договірної сторони. Однак деталізація таких 

формальностей не міститься в жодній угоді. 

6. Встановлено, що в залежності від напрямку переміщення (ввезення, 

вивезення, транзит), засобу переміщення (автомобільний, залізничний тощо), 

способу переміщення (ручна поклажа, вантажне відправлення тощо) та об’єкту 

(товари, пошта, пасажири тощо) митні формальності щодо процедур митного 

контролю та митного оформлення значно різняться. З’ясовано, що процедури 

митного контролю та митного оформлення настільки взаємозв’язані, що 
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належність виключно до однієї з них деяких митних формальностей носить 

умовний характер.  

7. Аргументовано, що під час роботи з пасажирами посадовим особам 

митниць необхідно звертати увагу на вербальні та невербальні ознаки 

поведінки осіб, які підлягають митному контролю, та враховувати зміни у їх 

психологічному стані, оскільки: по-перше, процедура його проходження може 

вплинути на цей стан; по-друге, може вплинути на цей стан і побоювання 

подальшої подорожі тим або іншим видом транспорту, особливо це стосується 

стану осіб, які користуються при цьому повітряним транспортом; по-третє, як 

свідчать висновки з досвіду митників, які працюють в пунктах пропуску через 

державний кордон України, здебільшого підставою для затримання осіб, які 

порушують митні правила або скоюють контрабандні дії, є їхня інтуїція, а вона 

з’являється, на їх думку, з досвідом роботи, а також з підвищенням 

кваліфікації. 

8. З’ясовано, що тільки на автомобільному транспорті передбачена 

двоканальна система митного контролю щодо транспортних засобів 

комерційного призначення. На залізничному, водному, повітряному транспорті 

двоканальна система митного контролю передбачена виключно для пасажирів 

цих транспортних засобів. 

9. Доведено, що найбільш застосовуваною формою митного контролю щодо 

товарів та транспортних засобів комерційного призначення є огляд та 

переогляд. За загальним правилом, митна формальність проведення митного 

огляду транспортного засобу комерційного призначення складається з таких 

дій: аналіз результатів застосування системи управління ризиками та 

інформування керівника відповідного підрозділу митниці для прийняття 

рішення про проведення огляду; оформлення рішення; інформування 

перевізника; безпосереднє проведення огляду; складання акту проведення 

огляду. Встановлено, що митна формальність щодо огляду товарів також 

складається з вищевказаних дій, лише з тією різницею, що інформується 

(виключно при прибутті) вантажоодержувач товарів (при вибутті вказана дія не 

виконується). З’ясовано, що тільки відносно автомобільних та залізничних 

транспортних засобів за результатами проведення огляду національним 

законодавством передбачається складання акту його проведення. Зазначено, 

що, як свідчить практика діяльності посадових осіб митниці, на повітряному та 

водному транспорті при огляді повітряного судна, судна закордонного 

плавання акт проведення огляду не складається. 

10. Встановлено, що процедура митного оформлення товарів, які 

прибувають з-за кордону, або вибувають за кордон на різних видах транспорту, 

практично однакова і в загальному вигляді складається із наступних митних 

формальностей (у випадку декларування, встановленому для підприємств): 

попереднє повідомлення (виключно при ввезенні товару); тимчасове зберігання 

(необов’язково); декларування (отримання товаросупровідних, 

товаротранспортних документів; укладення договору з декларування товару (є 

факультативною); заповнення митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа); прийняття митної декларації (подання митниці 
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митної декларації та інших документів; реєстрація посадовою особою митниці 

митної декларації; перевірка митної декларації); оформлення митної декларації 

(перевірка правильності класифікації товару та визначення країни походження 

товару тощо; контроль співставлення даних, оцінка ризику); завершення 

митного оформлення (проставлення посадовою особою митниці у митній 

декларації відбитка особистої номерної печатки; внесення до електронної 

митної декларації відмітки про завершення митного оформлення). З’ясовано, 

що процедура митного оформлення товару у випадку декларування в порядку, 

встановленому для громадян, складається з наступних митних формальностей 

та дій: декларування (отримання товаросупровідних, товаротранспортних 

документів (не завжди здійснюється); заповнення митної декларації для 

письмового декларування товару, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних 

зі здійсненням підприємницької діяльності та її подання до митниці); 

оформлення митної декларації (перевірка поданих документів; прийняття 

рішення щодо оподаткування митними платежами товару; стягнення митних 

платежів (не обов’язково); проставлення особистої номерної печатки 

посадовою особою митниці). 

11. З’ясовано, що митні формальності, які виконуються при 

прибутті/вибутті судна закордонного плавання залежать від 

застосування/незастосування до судна вільної практики, і законодавством 

передбачено два варіанти виконання митних формальностей стосовно суден 

закордонного плавання – документально, у приміщеннях контролюючих 

органів, і з відвідуванням судна закордонного плавання. 

12. Запропоновано внесення змін до Глави 1 Розділу IV Порядку виконання 

митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженому 

Наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 308, щодо 

деталізації випадків, які є підставою для відмови у наданні дозволу на 

навантаження/вивантаження товарів на/із судна каботажного плавання, що 

дозволить уникнути зловживань з боку посадових осіб митниці щодо 

прийняття/неприйняття такого рішення. 

13. Встановлено, що у здійсненні міжнародних повітряних перевезень 

задіяні як комерційна авіація, так і авіація загального призначення, причому 

основну групу авіаційних транспортних засобів складає комерційна авіація. 

Перевезення вантажів, пасажирів у міжнародному повітряному сполученні 

здійснюються регулярними і нерегулярними (чартер, тайм-чартер, оренда) 

повітряними перевезеннями.  

14. Визначено, що в розумінні МК України під супроводжуваний багаж 

підпадає поняття «багаж», яке використовується нормотворцем і в Законі 

України «Про залізничний транспорт», і в інших підзаконних нормативних 

актах з питань діяльності залізничного транспорту. Виявлено проблему щодо 

співвідношення із термінологією МК України поняття «вантажобагаж», яка 

пов’язана з його відправником, яким може бути як фізична, так і юридична 

особа. Згідно п. п. 34, 55 ч. 1 ст. 4 МК України супроводжуваний і 

несупроводжуваний багаж належить виключно громадянам, якими відповідно 
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до п. 7 ч. 1 ст. 4 МК України є фізичні особи. Якщо відправником є фізична 

особа, то в залежності від того, прямує вантажобагаж з цією особою на 

залізничному транспортному засобі чи без цієї особи, – цей вантажобагаж буде 

вважатись або супроводжуваним, або несупроводжуваним багажем. Якщо 

відправником вантажобагажу є юридична особа, то в розумінні МК України 

такий вантажобагаж необхідно вважати вантажним відправленням. 

15. З’ясовано, що у пунктах пропуску через державний кордон України, 

відкритих для автомобільного сполучення, здійснюється контроль за 

міжнародними автомобільними перевезеннями, здійснення якого з січня 2013 р. 

відповідно до Закону України від 20 листопада 2012 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та 

управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» покладено на 

органи доходів і зборів. Доведено, що механізм реалізації положень цього 

Закону до цього часу врегульований листами Державної митної служби 

України, які носять здебільшого роз’яснювальний, інформаційний характер. 

16. Встановлено розбіжність у застосуванні нормотворцем понять «митниця 

відправлення» при в’їзді на митну територію України дорожнього 

транспортного засобу та «митниця призначення» при виїзді за межі митної 

території України дорожнього транспортного засобу в Розділі VI Порядку 

реалізації положень Конвенції МДП, затвердженого Наказом Міністерства 

фінансів України від 20 листопада 2017 р. № 953, та доведено необхідність 

внесення відповідних змін. 

17. Доведено, що документальний контроль міжнародних автомобільних 

перевезень здійснюється посадовими особами митниці в пунктах пропуску 

через державний кордон України як при в’їзді на митну територію України, так 

і при виїзді за межі митної території України і складається з таких дій: 

пред’явлення пакету документів водієм; перевірка документів посадовою 

особою митниці; проставлення відповідних відміток; внесення даних до 

відповідних журналів реєстрації транспортних засобів. 

18. Встановлено суперечність норм Наказу Державної митної служби 

України від 18 серпня 2008 р. № 906 і положень МК України, Наказу 

Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 р. № 629 щодо виконання 

митних формальностей щодо переміщуваного через митний кордон України 

трубопровідним транспортом природного газу та кола суб’єктів, які мають їх 

виконувати, гарантій забезпечення виконання зобов’язань перед органами 

доходів і зборів. 

19. Доведено, що фактичний контроль товарів, які переміщуються лініями 

електропередачі, окрім посадових осіб відповідного підрозділу митниці мають 

право здійснювати відповідальні особи об’єкта електроенергетики шляхом 

направлення інформації про результати фактичного контролю, знятої з 

приладів обліку кількісних показників електроенергії та копій актів щодо 

показань вимірювальних приладів. 

20. Запропоновано: 

1) внести зміни і доповнення до МК України, а саме: 



26 

а) доповнити ч. 1 ст. 4 МК України пунктом наступного змісту: «випуск 

транспортних засобів комерційного призначення – надання органом доходів і 

зборів дозволу на ввезення на митну територію України або вивезення за межі 

митної території України транспортних засобів комерційного призначення у 

відповідному митному режимі після виконання всіх митних формальностей, 

необхідних для їх митного контролю та митного оформлення, передбачених 

МК України та іншими законодавчими актами України з питань державної 

митної справи»; 

б) зміст п. 21 ч. 1 ст. 4 МК України викласти у наступній редакції: «митна 

процедура – комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають 

митний статус товарів, умови оподаткування і обумовлюють їх використання 

після митного оформлення»; 

в) зміст п. 23 ч. 1 ст. 4 МК України викласти у наступній редакції: «митне 

оформлення – вчинення митних формальностей щодо розміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення під певну митну процедуру та 

завершення її дії шляхом випуску товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення у вільний обіг»; 

г) доповнити ст. 216 МК України частиною 3 наступного змісту: «вимушена 

посадка – посадка повітряного судна як в аеропорту (аеродромі), так і за його 

межами на поверхні суші, води, що не була передбачена планом польоту з 

непередбачуваних причин, які виникли або встановлені під час польоту 

(метеорологічні умови, технічна несправність, вплив людського фактору тощо) 

і можливість їх усунення без припинення польоту відсутня»; 

ґ) зміст ст. 217 МК України викласти у наступній редакції: «Товари, що 

перевозяться транзитними авіапасажирами (крім товарів, заборонених до 

транзиту), безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю 

міжнародного аеропорту.»; 

2) внести зміни до п. 43 ч. 1 ст. 1 Повітряного кодексу України шляхом 

заміни поняття «зареєстрований вантаж» на поняття «супроводжуваний багаж»; 

3) внести зміни до проекту Закону № 2475а-3 від 16 травня 2017 р. «Про 

внутрішній водний транспорт» шляхом заміни словосполучення «внутрішні 

морські води» на «внутрішні води»; 

4) Кабінету Міністрів України: 

– внести зміни до Технологічної схеми здійснення митного контролю 

водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у 

пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451, щодо визначення поняття 

«генеральна (загальна) декларація», яке суперечить пп. а п. 2 ч. 1 ст. 335 

МК України; 

– доповнити п. 4 Технологічної схеми здійснення митного контролю 

повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 

ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451, абз. 6 щодо 

визначення поняття «технічна посадка» у наступній редакції: «посадка 
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повітряного судна в аеропорту з некомерційною метою (без висадки/посадки 

пасажирів, навантаження/вивантаження товару чи пошти) для дозаправлення 

повітряного судна пально-мастильними матеріалами, заміни екіпажу чи з інших 

причин, які були заплановані планом польоту». 
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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню митних формальностей 

та дій, які виконуються під час переміщення товарів, громадян через митний 

кордон України на транспорті у міжнародному сполученні, особливостей 

адміністративно-правового регулювання процедури митного контролю та 

митного оформлення на різних видах транспорту. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження процесу адаптації національного 

митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, який 

необхідно розглядати у двох напрямах: відповідно до міжнародних митно-

правових норм; відповідно до європейських і національних правил та 

стандартів. 

Встановлено, що залежно від напрямку переміщення (ввезення, вивезення, 

транзит), засобу переміщення (автомобільний, залізничний тощо), способу 

переміщення (ручна поклажа, вантажне відправлення тощо) та об’єкту (товари, 

припаси, пасажири тощо) митні формальності щодо процедур митного 

контролю та митного оформлення значно різняться. Визначено, що основними 

адміністративними процедурами на транспорті є митний контроль та митне 

оформлення, які настільки взаємозв’язані, що належність виключно до однієї з 

них деяких митних формальностей носить умовний характер. 

З’ясовано, що тільки на автомобільному транспорті передбачена 

двоканальна система митного контролю щодо самих транспортних засобів 

комерційного призначення. На залізничному, водному, повітряному транспорті 

двоканальна система митного контролю передбачена виключно для пасажирів 

цих транспортних засобів. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, адаптація, водний транспорт, 
дія, залізничний транспорт, лінії електропередачі, митна процедура, митна 

формальність, митне оформлення, митний контроль, митний режим, 
повітряний транспорт, процедура, трубопровідний транспорт. 

 

Прокопенко В. В. Таможенные формальности на транспорте в Украине 

и их адаптация к международным таможенным нормам, правилам и 

стандартам. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию таможенных 

формальностей и действий, выполняемых при перемещении товаров, граждан 

через таможенную границу Украины на транспорте в международном 

сообщении, особенностей административно-правового регулирования 

процедуры таможенного контроля и таможенного оформления на различных 

видах транспорта. 

Углублены современные научные исследования процесса адаптации 

национального таможенного законодательства к международным нормам, 

правилам и стандартам, который необходимо рассматривать в двух 

направлениях: в соответствии с международными таможенно-правовыми 
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нормами; в соответствии с европейскими и национальными правилами, 

стандартами. 

Доказано, что порядок осуществления международных перевозок 

различными видами транспорта урегулирован как международными 

многосторонними, трех- и двусторонними соглашениями, так и национальными 

нормативными актами. Наибольшую группу международных договоров 

составляют межправительственные соглашения Украины с другими 

государствами о конкретном сообщении, а иногда о нескольких сообщениях 

(например, автомобильном и железнодорожном). 

Установлено, что структура административной процедуры в 

государственном таможенном деле представляет собой совокупность 

последовательно выполняемых таможенных формальностей и действий. 

Выделены особенности административных процедур в таможенном деле: 

а) применяются в таможенном деле и определены Таможенным кодексом 

Украины, другими нормативными актами в сфере таможенного дела; 

б) обязательным участником этих процедур являются органы доходов и сборов, 

их должностные лица; в) направлены на упорядочение, охрану, развитие 

таможенных правоотношений, реализацию прав и свобод граждан; г) являются 

формой реализации полномочий органов доходов и сборов; д) связаны с 

перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения, 

граждан через таможенную границу Украины; е) обязательным является 

принятие публично-властного решения (административного акта). 

Определено, что в зависимости от направления перемещения (ввоз, вывоз, 

транзит), средства перемещения (автомобильный, железнодорожный и т. д.), 

способа перемещения (ручная кладь, грузовая отправка и т. д.) и объекта 

(товары, припасы, пассажиры и т. п.) таможенные формальности относительно 

процедур таможенного контроля и таможенного оформления значительно 

отличаются. Определено, что основными административными процедурами на 

транспорте являются таможенный контроль и таможенное оформление, 

которые настолько взаимосвязаны, что принадлежность исключительно к 

одной из них некоторых таможенных формальностей носит условный характер. 

Выяснено, что только на автомобильном транспорте предусмотрена 

двухканальная система таможенного контроля в отношении самих 

транспортных средств коммерческого назначения. На железнодорожном, 

водном, воздушном транспорте двухканальная система таможенного контроля 

предусмотрена исключительно для пассажиров этих транспортных средств. 

Определено, что только на автомобильном и железнодорожном транспорте, 

и только при въезде в Украину или при следовании транзитом по территории 

Украины, должностными лицами таможен Украины выполняется таможенная 

формальность – взимание единого сбора, которая состоит из таких действий: 

расчет единого сбора; уплата единого сбора; оформление квитанции МД-1. 

Установлено, что с введением новых правил осуществления операций по 

замещению газа (бекхола), с помощью которых теоретически засчитывается 

один газ за счет реверсного газа, значительно упростилось таможенное 
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оформление газа относительно предоставления целого ряда документов о его 

наличии и принадлежности. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, адаптация, водный 
транспорт, действие, железнодорожный транспорт, линии электропередачи, 

таможенная процедура, таможенная формальность, таможенное 
оформление, таможенный контроль, таможенный режим, воздушный 
транспорт, процедура, трубопроводный транспорт. 

 

Prokopenko V. V. Custom formalities on a transport in Ukraine and their 

adaptation to the international custom norms, rules and standards. – Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

Thesis is sanctified to complex research of custom formalities and actions, that is 

executed at moving of commodities, citizens through the custom border of Ukraine 

on a transport in an international report, features of the administrative an law 

adjusting of procedure of custom control and custom registration on the different 

types of transport. 

It is extended modern scientific research of process of adaptation of national 

customs legislation are deep to the international norms, rules and standards, that must 

be examined in two directions: in accordance with international custom-legal norms; 

in accordance with the European and national rules and standards. 

It is well-proven that the order of realization of international transportations is 

well-regulated the different types of transport both international multilateral, three 

and by bilateral agreements and by national normative acts. The most group of 

international agreements is folded by the intergovernmental acceding of Ukraine to 

other states about concrete connection, and sometimes about a few connections (for 

example, motor-car and railway). 

It is was established that depending on direction of moving (import, export, 

transit), means of moving (motor-car, railway, etc.), method of moving (hand 

luggage, freight sending, etc.) and object (commodities, supplies, passengers, etc.) 

custom formalities in relation to procedures of custom control and custom registration 

differ considerably. Certainly, basic administrative procedures on a transport are 

custom control and custom registration, that so associate, that belonging 

exceptionally to one of them some custom formalities the conditional carries. 

It is found out, that only on a motor transport the two channel custom checking 

system is envisaged in relation to the transport vehicles of the commercial setting. On 

a railway airwater-carriage the two channel custom checking system is envisaged 

exceptionally for the passengers of these transport vehicles. 

Key words: motor transport, adaptation, water-carriage, action, railway 

transport, lines of electricity transmission, custom procedure, custom formality, 
custom registration, custom control, custom mode, air transport, procedure, pipeline 
transport.
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