
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Гребенюк Андрій Олександрович 
 

 

УДК: 342.951:339.543(477)(043.3)   

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, 

СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ 

КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМ КОНТРОЛЕМ 
 

 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес;  

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021  



Дисертацією є рукопис.  

Роботу виконано в Науково-дослідному інституті публічного права. 

 

 

Науковий керівник –  

доктор юридичних наук, професор  

Дрозд Олексій Юрійович,  

Національна академія внутрішніх справ,  

провідний науковий співробітник відділу  

організації наукової діяльності та захисту прав  

інтелектуальної власності.  

 

 

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор 

Журавльов Дмитро Володимирович,  

Офіс Президента України, 

заступник Керівника Департаменту  

з питань громадянства, помилування,  

державних нагород – керівник управління  

з питань помилування;  

 

кандидат юридичних наук 

Куц Андрій В’ячеславович,  

Запорізька торгово-промислова палата, 

віце-президент. 

 

 

Захист відбудеться «24» квітня 2021 року о «1300» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 

кім. 202-б. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 

кім. 101). 

 

 

Автореферат розісланий «24»  березня 2021 року. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради        Ш.Н. Гаджиєва



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Прагнення України до політичного співробітництва та 

економічної інтеграції в Європейський Союз виражено у тому числі і через 

підписання Угоди про асоціацію, одним із розділів якої передбачено створення 

зони вільної торгівлі. Існування зони вільної торгівлі не тільки покладає на 

Україну зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного руху товарів, 

капіталів і послуг, а й зумовлює необхідність імплементації європейських 

митних стандартів, зокрема положень Митного кодексу Союзу. Статтею 42 

Митного кодексу Союзу закріплено обов’язковість встановлення санкцій за 

недотримання митного законодавства, але при цьому такі санкції мають бути 

дієвими, пропорційними та стримувальними. Європейською спільнотою 

проголошено курс на загальну лібералізацію системи покарань, які 

застосовуються до осіб за порушення митних правил, однак таке пом’якшення 

не повинно негативно впливати на ефективність адміністративно-правової 

охорони митної справи. 

Звертаючись до статистичних даних Державної фіскальної служби України 

щодо застосування санкцій, слід констатувати активну діяльність митних 

органів у цій сфері: у 2016 р. було складено 12 839 постанов про накладення 

адміністративних стягнень на суму понад 555,8 млн. грн., у 2017 р. – 

21652 постанови на загальну суму понад 503,2 млн. грн., у 2018 р. – 

39 190 постанов на загальну суму 124 млн. грн. Стабільними є показники 

Державної митної служби України щодо переміщених через митний кордон 

України товарів: у 2014 р. через кордон пропущено 156,96 млн. тонн товарів, у 

2015 р. – 138,51 млн. тонн, у 2016 р. – 124,39 млн. тонн, у 2017 р. – 221,91 млн. 

тонн, у 2018 р. – 129,12 млн. тон, у 2019 р. – 117, 17 млн. тонн, у 2020 р. – 

105,06 млн. тонн. 

Разом із тим необхідно визнати, що встановити реальну кількість 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, неможливо у зв’язку з максимальною латентністю даного виду 

порушення митних правил, зумовленою як поведінкою самого порушника, так і 

діями посадових осіб митних органів. 

Проблематика, пов’язана з необхідністю встановлення відповідальності за 

переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, 

знайшла своє відображення в усіх трьох кодифікованих митних актах, 

прийнятих із часів незалежності: ст. 100 та ст. 116 Митного кодексу України 

від 12.12.1991 р. № 1970-ХІІ, ст. 351 Митного кодексу України від 11.07.2002 р. 

№ 92-IV, ст. 482 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ. У 

2011 р. шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» було 

декриміналізовано товарну контрабанду, хоча дискусії серед громадськості з 

цього приводу тривають і дотепер. 

Відповідно до Аналітичного звіту Державної митної служби України за 
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результатами п’ятої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та 

експортерів, 53,2% підприємців вважають, що за контрабанду товарів 

комерційного призначення потрібно ввести кримінальну відповідальність, але 

без позбавлення волі, обмежуючись накладенням штрафу; 26,2% підтримують 

криміналізацію товарної контрабанди виключно з позбавленням волі; проти 

криміналізації контрабанди комерційних товарів виступає 15% опитаних, а 

5,6% не змогли визначитись зі своєю думкою. Сукупність вказаних факторів і 

зумовлює актуальність дисертаційного дослідження. 

Основою роботи слугували ґрунтовні напрацювання науковців, присвячені 

різним аспектам адміністративної відповідальності: В. Авер’янова, 

О. Бандурки, Ю. Битяка, І. Галагана, В. Галунька, М. Гаращука, Т. Гуржія, 

Є.  Додіна, Р. Калюжного, С. Ківалова, Л. Коваля, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

А. Комзюка, О. Користіна, В. Крижановської, О. Кузьменко, Р. Мельника, 

А. Мілашевича, І. Пахомова, Д. Приймаченка, Ю. Римаренко, С. Стеценка, 

В. Сущенка, М. Тищенка, С. Шепетька, В. Шкарупи, Н. Янюк та ін. 

Дослідження контрабанди як кримінально-караного діяння у своїх роботах 

здійснювали: П. Андрушко, О. Бантищев, Б. Бараненко, В. Бахін, Р. Бєлкін, 

В. Биков, Г. Бірюков, М. Богуславський, І. Бойко, І. Грабзій, Л. Гула, 

О. Дудоров, В. Єфімов, А. Закалюк, А. Іщенко, В. Канцір, Н. Карпов, 

О. Клименко, В. Контеміров, О. Кравченко, В. Кушпіт, А. Музика, Ю. Нікітін, 

О. Омельчук, О. Процюк, І. Рудницький, Г. Середа, І. Сидорук, І. Стіхаріна, 

М. Стрельбицький, І. Тарасюк, Т. Третьякова, Н. Хоменко, В. Шепітько та ін. 

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил сформовано завдяки таким 

вченим-правникам, як: О. Абакуменко, Д. Архірейський, С. Баранов, 

Л. Батанова, О. Безпалова, К. Бережна, М. Бойко, О. Бурденюк, А. Вайцещук, 

Г. Виноградов, К. Гальський, В. Гриценко, В. Деркач, О. Джафарова, Є. Додін, 

Л. Дорофеєва, О. Дрозд, С. Дуженко, Н. Дук, А. Дусик, С. Дьоміна, 

Д. Журавльов, А. Зименко, І. Іващук, Р. Калакайло, Д. Калаянов, Л. Калаянова, 

К. Колесніков, В. Комзюк, О. Комісаров, О. Константа, С. Кувакін, Ю. Кунєв, 

А. Куц, В. Ліпинський, А. Мазур, А. Маслова, Р. Михайлов, О. Мірза, 

О. Морозов, В. Науменко, В. Нижнякова, А. Павлов, П. Пашко, А. Педешко, 

С. Пєтков, В. Прокопенко, В. Прусс, І. Резнік, Т. Руда, К. Садікова, 

В. Сидоренко, Є. Соболь, Г. Соломенко, С. Стороженко, В. Ступаленко, 

В. Хомутянський, Д. Цаліна, В. Ченцов, В. Шевченко, М. Шульга, 

І. Яромій та ін.  

Аспекти адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

знайшли своє відображення й у працях зарубіжних дослідників: Г. Басу, 

І. Бечева, Д. Брекфільда, А. Бюна, М. Гасемі, К. Гіллеспі, Г. Грея, Р.Данна, 

А. Доллта, К. Дутта, Н. Ерамі, І. Іонаннідес, Г. Кавуса, Х.  Кадоган, Р. Кейна, 

А. Кешаварзяна, Д. Куки, М. Лудвіга, М. Магалявії, Дж. Макбрайда, Р. Месуас, 

Р. Міхо-Статека, М. Папасбира, Л. Паппалардо, П. Полвора, К. Равеца, 

Т. Рейтано, Ф. Салусті Істат, М. Фарзанегана, М. Шоу та ін. 

Віддаючи належне вже проведеним дослідженням, зазначимо, що питання 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 
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комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, потребує комплексного та детального дослідження, яке, на жаль, 

поки що відсутнє в адміністративно-правовій науці, що і зумовило вибір теми 

дисертації, визначення предмета та об’єкта дослідження.  

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводилось відповідно до Указу Президента України 

від 14.09.2020 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 14 вересня 2020 р. «Про Стратегію національної безпеки України», проєкту 

Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 2021–

2025 рр., Стратегічного плану діяльності Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України на 2020–2024 рр., затвердженого 

Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

26.08.2020 р. № 3031-05/1, Стратегічного плану діяльності Міністерства 

фінансів України на 2018-2021 рр., затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 07.12.2018 р. № 989, Плану роботи Державної митної 

служби України на 2021 р., затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 18.03.2021 р., Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного 

законодавства від 09.06.1977 р., Міжнародної конвенції про адміністративну 

взаємодопомогу у сфері митних відносин від 27.06.2003 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження визначено 

встановлення матеріальних та процесуальних аспектів притягнення до 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, з урахуванням досягнень та надбань наукової 

доктрини адміністративного права, чинного національного законодавства, 

результатів правозастосовної практики, зарубіжного досвіду митного 

врегулювання та формування на цій основі пропозицій щодо вдосконалення їх 

нормативно-правової бази України. 

Для досягнення вказаної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено 

такі основні задачі: 

 проаналізувати процес становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, у 

національному законодавстві та правовій доктрині; 

 визначити місце відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, у системі адміністративно-правової охорони митної 

справи; 

 охарактеризувати особливості адміністративно-правового регулювання 

діяльності органів публічної влади у сфері відповідальності органів публічної 

влади в частині застосування відповідальності за порушення митних правил; 

 окреслити юридичний склад переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем; 
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 надати характеристику об’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем; 

 розглянути особливості суб’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем; 

 з’ясувати зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за вчинення 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем; 

 визначити  основні напрями удосконалення законодавства у сфері 

притягнення до відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які пов’язані із 

застосуванням адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем. 

Предметом дослідження є відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем. 

Методи дослідження. Формування обґрунтованих теоретичних здобутків та 

практичних рекомендацій для подальшого наукового розроблення теми 

здійснено за допомогою сукупності філософських, загально- та спеціально 

наукових методів. Історико-правовий метод застосовано для проведення 

ретроспективного аналізу становлення адміністративно-правової 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, у національному законодавстві та правовій доктрині, а принцип 

єдності історичного та логічного дозволив простежити послідовну модифікацію 

митно-правової норми (підрозділ 1.1). З’ясуванню місця у системі 

адміністративно-правової охорони митної справи сприяв системно-структурний 

метод (підрозділ 1.2). Методи сходження від абстрактного до конкретного та 

термінологічного аналізу стали ключовими під час формулювання 

дефінітивних конструкцій (підрозділи 1.2, 2.1). Діалектичний метод наукового 

пізнання дозволив здійснити загальнотеоретичне дослідження механізму 

адміністративно-правового регулювання діяльності митних органів у 

провадженнях у справах про адміністративні порушення митних правил, а 

формально-логічний метод дав змогу встановити взаємозв’язок між митницею 

та органами судової влади (підрозділ 1.3). За допомогою формально-

юридичного методу проаналізовано структуру ст. 482 Митного кодексу 

України, її відповідність положенням юридичної техніки (підрозділ 2.1). 

Статистичний, формальний методи, а також методи індукції та дедукції 

використано для розгляду об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної 

сторони юридичного складу правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного 

кодексу України (підрозділи 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод застосовано 
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для аналізу зарубіжного досвіду у сфері адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон поза митним контролем (підрозділ 3.1). 

Компаративний метод, метод юридичного моделювання застосовані під час 

дослідження питання вдосконалення правового регулювання у сфері 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять положення національних та 

міжнародних нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України та 

інших кодифікованих актів, законів України, постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, указів та розпоряджень Президента України, актів 

центральних органів виконавчої влади. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

митних органів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України, проаналізовано судову практику, 

зокрема постанови районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 

судів, апеляційних судів, Верховного Суду та рішення Європейського суду з 

прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших в адміністративно-правовій науці комплексним науковим 

дослідженням проблемних аспектів адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем. 

Результатом проведеного дослідження стали сформульовані нові концептуальні 

положення та висновки, запропоновані здобувачем особисто:  

уперше:  

 надано визначення понять «адміністративна відповідальність за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем», «товари 

комерційного призначення»; 

 встановлено ознаки адміністративної відповідальності за переміщення 

або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, а саме: підставою є вчинення 

особою конкретно визначеного ст. 482 МК України діяння; вчинення особою 

такого діяння посягає на встановлений публічний порядок, а також порушує 

положення чинних митних правил; як результат вчиненого діяння для особи 

настають несприятливі наслідки у вигляді адміністративних санкцій; до 

відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка досягла 

шістнадцятирічного віку; рішення про притягнення особи до відповідальності 

приймається у судовому порядку на підставі належним чином оформленого 

посадовою особою митного органу протоколу; 

 окреслено напрями вдосконалення національного законодавства на 
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підставі проведеного порівняльно-правового аналізу законодавства іноземних 

держав у сфері адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон держави поза митним контролем; 

 встановлено необхідність законодавчого закріплення норми, яка 

встановлюватиме адміністративну відповідальність юридичних осіб за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем; 

удосконалено: 

 історико-правову періодизацію вітчизняного законодавства, яке 

встановлює адміністративно-правову відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем; 

 історіографію ґенези адміністративно-правової відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, у правовій 

доктрині; 

 науковий підхід до розуміння санкцій, що застосовують до особи, яка 

вчинила переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, у правовій 

доктрині; 

набули подальшого розвитку: 

 наукове бачення місця відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, у системі адміністративно-правової 

охорони митної справи; 

 система взаємозв’язків між суб’єктами, які забезпечують здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил; 

 положення про юридичний склад адміністративного правопорушення 

щодо переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, у правовій 

доктрині; 

 характеристика родового та безпосереднього об’єктів правопорушення, 

передбаченого ст. 482 Митного кодексу України; 

 характеристика суб’єкта вчинення правопорушення; 

 характеристика суб’єктивної сторони щодо висловлення обґрунтованого 

припущення про можливість вчинення досліджуваного правопорушення не 

тільки у формі прямого умислу, а й з необережності; 

 положення про необхідність використання сучасних технологій під час 

провадження щодо вчинення особою переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем; 

 пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері притягнення до 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 
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контролем. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що зроблені 

висновки та пропозиції становлять як науковий, так і практичний інтерес і 

можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки шляхів вирішення 

теоретичних та практичних проблемних аспектів, пов’язаних із застосуванням 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем;  

 – у правотворчості – для вдосконалення митного законодавства, яким 

закріплюється відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем; 

 – у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності протидії 

переміщенню або діям, спрямованим на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, як 

митними, так і судовими органами; 

– у навчальному процесі – під час викладання здобувачам вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні 

органи», «Митне право України», «Адміністративне судочинство», 

«Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів», 

«Міжнародне публічне право», а також під час підготовки підручників та 

навчальних посібників із відповідного курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

оприлюднені на 4 міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 

«Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності» 

(м. Львів, 2019 р.); «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення» 

(м. Харків, 2019 р.); «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 2020 р.)»;  «Сучасні проблеми правової 

системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.).  

Публікації. Основні результати наукової роботи знайшли своє 

відображення у 5 наукових статтях, 4 з яких опубліковані у наукових фахових 

виданнях, 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому фаховому виданні, та 

4 тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

та додатків. Загальний обсяг дисертацій становить 219 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 170 сторінок. Список використаних джерел налічує 

253 найменування.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її зв’язок 

із науковими програмами, планами, стратегіями, темами, мету та завдання, 
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об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію 

результатів, особистий внесок здобувача та структуру.  

У розділі 1 «Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем: історико-правовий та теоретичний 

аспекти», який складається з трьох підрозділів, подано аналіз наукових та 

правових джерел, які присвячені ґенезі відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон поза митним контролем, розкрито роль цього виду відповідальності за 

порушення митних правил у системі адміністративно-правової охорони митної 

справи, встановлено суб’єктів здійснення процесуальних дій у провадженні і 

справі про переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, здійснено характеристику їхньої правосуб’єктності, узагальнено 

стадії такого провадження.  

У підрозділі 1.1 «Становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митий кордон України поза митним контролем, у 

національному законодавстві та правовій доктрині» проведено стислий 

історичний огляд актових (документальних) та наративних (описових) джерел з 

питань встановлення відповідальності за переміщення товарів через митний 

кордон поза митним контролем. З’ясовано, що переміщення товарів через 

митний кордон поза митним контролем як суспільно-правове явище виникає 

разом зі становленням міждержавних торговельних зносин, а отже, має 

економічне підґрунтя. Процес становлення відповідальності за незаконне 

переміщення товарів комерційного призначення характеризується прийняттям 

значної кількості нормативно-правових актів, спрямованих як на встановлення 

покарання за вчинення таких дій, так і на запобігання та протидію їм. У різні 

часи переміщення товарів через митний кордон поза митним контролем 

сприймалося та розглядалося як адміністративне правопорушення та як 

кримінально каране діяння. На основі проведеного аналізу умовно виокремлено 

чотири періоди історії розвитку на національних теренах законодавства про 

відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон. 

Кожен із цих етапів характеризується специфічними властивостями, 

зумовленими як загальним історичним контекстом, так і рівнем розвитку усього 

суспільства. 

Проаналізовано наукові дослідження, в яких автори висвітлювали окремі 

аспекти відповідальності за переміщення товарів комерційного призначення 

через митний кордон поза митним контролем. Встановлено, що проведені 

дослідження значною мірою стосуються розгляду контрабанди, історії митної 

справи в Україні або загальної сукупності митних правопорушень. Здобувачем 

запропоновано та досліджено етапи розгляду відповідальності за переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон поза митним 

контролем у галузевих правових науках, виокремлено їхні характерні 
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властивості. Обґрунтовано, що вирішення наукового завдання щодо 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, і на сучасному етапі розвитку наукової думки не 

втрачає актуальності, що зумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми 

факторами.  

У підрозділі 1.2 «Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, у системі адміністративно-правової охорони митної 

справи» критично проаналізовано співвідношення адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, із суміжними категоріальними поняттями «юридична 

відповідальність», «кримінальна відповідальність», «відповідальність за 

порушення митного законодавства», «адміністративна відповідальність за 

порушення митних правил». Встановлено, що адміністративній 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, властива низка специфічних рис, які і вирізняють її серед інших 

видів відповідальності (зокрема, особливий порядок здійснення провадження; 

перелік суб’єктів, які здійснюють це провадження; підстави відповідальності; 

своєрідний перелік стягнень тощо), на основі чого сформульовано авторське 

визначення. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правове регулювання діяльності органів 

публічної влади у сфері відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем» зауважено, що виконання публічного завдання у 

сфері дотримання митного правопорядку здійснюється двома категоріями 

суб’єктів: митними органами та районними, районними у місті, міськими чи 

міськрайонними судами (суддями), що зумовлює необхідність наділення їх 

відповідним переліком повноважень та компетенцій. Підкреслено, що суб’єктів 

провадження у справах щодо переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, необхідно відрізняти від учасників такого 

провадження. 

Досліджено провадження у справах про порушення митних правил як вид 

адміністративного провадження, процедура здійснення якого чітко 

регламентована нормами Митного кодексу України. Вузькоспеціалізований 

характер відповідальності за вчинене правопорушення та галузеві положення 

його нормативної регламентації свідчать, що провадження у справі щодо 

вчинення переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, співвідноситься з провадженням у справах про адміністративні 

правопорушення як частина і ціле, а з провадженням у справах про порушення 

митних правил – як загальне й особливе. Здійснено аналіз принципів 



10 

провадження у справах щодо вчинення переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, оскільки вони є відображенням як сутності самого 

провадження, так і виконуваних ним функцій і здійснюваних завдань. 

Підтримано тезу про те, що провадження у справах щодо переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, складається з чотирьох логічних, 

послідовних та взаємозумовлених стадій, кожна з яких має бути зафіксована у 

відповідному процесуальному документі.  

Розділ 2 «Адміністративно-правова характеристика відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем» 

складається з трьох підрозділів та висновків, які стосуються комплексного, 

компаративного аналізу юридичного складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України, його 

об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони.  

У підрозділі 2.1 «Юридичний склад переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем» здобувачем підкреслено, що юридичним складом 

порушення митних правил є сукупність чітко визначених ознак за наявності або 

відсутності яких те чи інше діяння можна віднести до категорії протиправних і, 

відповідно, кваліфікувати як порушення митних правил. Обґрунтовано наукову 

тезу щодо належності до цих ознак об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 

суб’єктивної сторони. 

Здійснено спробу розмежування складів адміністративних правопорушень, 

порушень митних правил та відмежування їх від складів злочинів, 

передбачених ст. 201 та ст. 201-1 Кримінального кодексу України 

«Контрабанда». Встановлено, що у ході адміністративно-правової кваліфікації 

слід звертати увагу на обставини конкретної протиправної події. Суміжні 

склади правопорушень у зв’язку з наявністю хоча б однієї ознаки, що 

суперечить відповідній ознаці іншого правопорушення, не можуть стосуватися 

одного і того самого діяння. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика об’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем» підтримано прийняту у доктрині 

адміністративного права концепцію щодо класифікації об’єкта 

адміністративного правопорушення на загальний, родовий, видовий, основний 

безпосередній, факультативний безпосередній, яка ґрунтується на 

співвідношенні філософських категорій «загального», «особливого» та 

«окремого». Підкреслено, що для кваліфікації вчиненого діяння за ст. 482 

Митного кодексу України обов’язковою є наявність предмета правопорушення 

(товарів або транспортних засобів комерційного призначення), оскільки 

законодавцем чітко вказано на це у диспозиції статті.  

Об’єктивна сторона правопорушення щодо переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 
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кордон України поза митним контролем,  характеризується такими ознаками, 

як: діяння у формі активної дії, чітко визначене місце вчинення, спосіб 

переміщення. Запропоновано авторське визначення терміна «товари 

комерційного призначення», визначено зміст дефінітивної конструкції 

«переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів і транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем». 

У підрозділі 2.3 «Характеристика суб’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем» визначено, що до адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, може бути притягнута фізична особа, яка на момент вчинення 

правопорушення досягла шістнадцятирічного віку, здатна усвідомлювати свої 

дії та керувати ними. До адміністративної відповідальності за ст. 482 Митного 

кодексу України може бути притягнена і посадова особа підприємства, яке 

вчинило таке правопорушення. Звернено увагу на необхідність розширення 

суб’єктного складу через притягнення до адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, самих 

юридичних осіб, а не їх співробітників. 

Встановлено, що суб’єктивна сторона адміністративного проступку ст. 482 

Митного кодексу України охоплює собою лише вину у формі прямого умислу; 

мотив та мета вчинення переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, значення для кваліфікації не мають.  

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення механізму притягнення до 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем» містить два підрозділи та висновки, в яких подано 

пропозиції щодо впровадження в Україні позитивного, ефективного та 

випробуваного часом зарубіжного досвіду, виокремлено проблемні аспекти 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, та запропоновано шляхи їх вирішення.  

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон держави поза митним контролем» 

зосереджено увагу на позитивному досвіді Європейського Союзу, 

Швейцарської Конфедерації, Королівства Швеція, Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії, Французької Республіки, Китайської 

Народної Республіки, Азербайджанської Республіки, Сполучених Штатів 

Америки, Канади у сфері здійснення адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон держави поза митним контролем. Зазначено, 
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що митне законодавство зарубіжних країн, як правило, побудовано на 

положеннях Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних 

процедур (Кіотська конвенція) від 26.06.1999 р., Рамкових стандартах безпеки 

та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації 

від 01.06.2005 р., у зв’язку з чим констатована певна подібність митно-правових 

норм, хоча і звернена увага на певні особливості врегулювання митної справи, 

які стосуються відповідальності за переміщення товарів через митний кордон 

поза митним контролем, зумовлені національним контекстом та історичними 

традиціями становлення митних правовідносин конкретної держави. Подано 

конкретні пропозиції з удосконалення національного законодавства, а саме 

щодо: впровадження новітніх технологій у процес здійснення провадження у 

справі під час складання протоколу; гуманізації санкцій; встановлення у 

Митному кодексі України правового статусу викривача тощо.  

Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини (зокрема, 

рішення у справах «Садоха проти України» (заява № 77508/11), «Іващенко 

проти Росії» (заява № 61064/10), «Капетаніос та інші проти Греції» та ін.) та 

зазначено, що її застосування під час ухвалення національними судами рішень 

щодо адміністративних правопорушень у митній сфері сприяє дотриманню та 

забезпеченню прав людини і громадянина, а також позитивно впливає на 

формування єдиної правозастосовної позиції. 

У підрозділі 3.2 «Основні напрями удосконалення законодавства у сфері 

притягнення до відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем» виділено такі проблемні аспекти, які потребують 

нагального вирішення: а) відсутність законодавчо визначеної можливості 

притягнути до адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

юридичних осіб; б) необхідність встановлення додаткових кваліфікуючих ознак 

у ст. 482 Митного кодексу України щодо вчинення правопорушення 

службовою особою або групою осіб за попередньою змовою; в) закріплення 

попередження як виду санкції, що застосовується до осіб, які вчинили 

незаконне переміщення товарів комерційного призначення з необережності або 

у незначній кількості, щиро розкаялись та стикнулися з тяжкими життєвими 

обставинами, що схилили їх до вчинення правопорушення; г) звільнення особи 

від адміністративної відповідальності у разі добровільної відмови від вчинення 

правопорушення; ґ) встановлення заходів матеріального заохочення для 

посадових осіб митних органів за виявлення незаконного переміщення товарів 

та для фізичних осіб за повідомлення про факти вчинення незаконного 

переміщення товарів комерційного призначення; та ін. Для вирішення цих 

питань подано чіткий і конкретний перелік пропозицій щодо внесення 

відповідних змін до чинного законодавства, зокрема у ст. 482 Митного кодексу 

України та ст. 4 Митного кодексу України. Обґрунтовано практичну 

необхідність розробки та затвердження Методичних рекомендацій щодо 

провадження у справах про порушення митних правил з метою забезпечення 

ефективного та однакового правозастосування на всій території України.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо застосування адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

основні висновки:  

1. Проведено аналіз становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем дає підстави стверджувати, що періодизація цього 

правового явища може виглядати таким чином: 

Перший період – зародження первинних елементів адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон поза митним контролем – містить такі підетапи: І підетап – 

античний (VI ст. до н.е. – VI ст. н.е.) – формування перших митних обмежень 

ввезення та вивезення певних категорій товарів, виокремлення у публічному 

апараті додержавницьких формувань посадових осіб, наділених 

повноваженнями щодо забезпечення дотримання митного порядку; ІІ підетап – 

київський (VI ст. – 1195 р.) – надання митно-тарифним відносинам системного 

характеру, укладення перших міждержавних угод, якими встановлювалася 

відповідальність за порушення митних правил; ІІІ підетап – галицько-

волинський (1200 р. – 1349 р.) – перша літописна згадка митниці, розвиток 

митних відносин (у тому числі і відносин щодо притягнення винних осіб до 

відповідальності за незаконне переміщення товарів) здійснюється під жорстким 

ординським впливом; ІV підетап – польсько-литовський (1350 р. – 1633 р.) –

послаблення економічних зв’язків між українськими територіями, встановлення 

розгалуженої системи мит та зборів, що зумовило активізацію контрабандних 

проявів; V підетап – козацький (1633 р. – 1753 р.) – побудова митної системи з 

урахуванням національного контексту, встановлення системи заохочень для 

митників, які виявили факт незаконного переміщення товарів через митний 

кордон. 

Другий період – імперський (ХVІ ст. – перша половина ХХ ст.) – 

комплексне формування інституту відповідальності за переміщення товарів 

через митний кордон поза митним контролем, проте без її розмежування на 

адміністративну та кримінальну. Становлення системи заходів протидії 

контрабандним проявам. 

Третій період – радянський (перша половина ХХ ст. – кінець ХХ ст.) – поділ 

відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза митним 

контролем на адміністративну та кримінальну. Подальше посилення міри 

відповідальності як за кримінально карані злочини, так і за адміністративні 

проступки. 

Четвертий період – незалежність (1991 р. – до теперішнього часу), який 

також можна умовно поділити на такі підетапи: І підетап (1991–1993 рр.) – 

встановлення та формування національних митних інституцій, визначення 
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стратегії розвитку та пріоритетів діяльності митної справи; ІІ підетап (1994–

2002 рр.) – розробка митного законодавства, зосередження законодавця на 

правоохоронній функції митних органів; ІІІ підетап (2003–2011 рр.) – 

визначення пріоритетними повноваження митниці щодо забезпечення сплати 

особами, що перетинають кордон, обов’язкових платежів і зборів; 

декриміналізація товарної контрабанди; ІV підетап (2012–2019 рр.) – прийняття 

Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ, у якому чітко 

розмежовано суміжні склади адміністративних митних правопорушень, 

визначено особливий перелік видів стягнень, які застосовуються до особи, що 

здійснила порушення митних правил, застосування спеціалізованої методики 

обрахування розміру штрафів; V підетап (2020 р. – до сьогодні) – курс на 

гуманізацію адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

для забезпечення її ефективного впливу на порушника, перехід до сервісної 

ідеології як базового принципу функціонування митних органів. 

Доведено, що науковий інтерес до актуальних питань митної справи взагалі 

та відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон поза митним контролем, 

зумовлений базовим та комплексним характером митного інституту, 

важливістю виконуваних ним функцій. З’ясовано, що історіографія наукових 

досліджень митної справи та відповідальності за порушення митних правил 

тісно пов’язана з ґенезою науки адміністративного права, запропоновано її 

умовний поділ на декілька етапів: І етап – базовий (1667–1916 рр.) – 

зародження наукової дискусії щодо впливу митної справи на економічну 

політику держави, необхідності забезпечення митної безпеки та недоторканості 

митних кордонів. Наукові роботи цього періоду в основному спрямовані на 

дослідження переваг та недоліків ліберальної та протекціоністської митних 

політик; ІІ етап – націоналістичний (1917–1923 рр.) – наукові роботи 

відображають історичне прагнення представників цього періоду до побудови 

самостійної та незалежної держави, виникнення та розвиток наукової школи 

«господарської автономії»; ІІІ етап – радянський (1924–1990 рр.) – 

обґрунтування доцільності криміналізації діяння переміщення товарів через 

митний кордон, видання перших підручників з митного права; ІV етап – (1990–

2006 рр.) – створення наукових інституцій, які стали центрами дослідження 

митного права (Академія митної служби, Університет митної справи та 

фінансів); V етап – (2007–2011 рр.) – тривала наукова дискусія щодо 

доцільності декриміналізації товарної контрабанди, що знайшло своє 

відображення у різноманітних науково-дослідних роботах («Розробка системи 

аналізу та управління ризиками в галузі митної справи», 2009 р.; «Кримінально-

правові проблеми боротьби з контрабандою», 2010 р.; «Митна політика та 

митна безпека: концептуальне визначення та шляхи забезпечення», 2011 р.; 

«Удосконалення системи митного регулювання», 2011 р.); VІ етап – (2012 р. – 

дотепер) – концентрація наукових зусиль на гуманізації адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил взагалі та щодо переміщення 

товарів через митний кордон України поза митним контролем зокрема; наукові 

роботи цього етапу присвячені дослідженню як різних видів митних 
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правопорушень, так і окремих процедурних аспектів здійснення провадження у 

справах про порушення митних правил.  

2. Доведено, що адміністративну відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, слід розглядати як вид юридичної 

відповідальності, який виражається у встановленні у ст. 482 Митного кодексу 

України суспільно значущого обов’язку особи щодо дотримання митних 

правил; за порушення вказаного правила на особу може бути накладене 

адміністративне стягнення за рішенням районного, районного у місті, міського 

чи міськрайонного суду на підставі належно оформленого посадовими особами 

митних органів протоколу. Ознаками адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем є таке: підставою застосування є вчинення особою 

конкретно визначеного ст. 482 Митного кодексу України діяння; вчинення 

особою такого діяння посягає на встановлений публічний порядок, а також 

порушує положення чинних митних правил; як результат вчиненого діяння для 

особи настають несприятливі наслідки у вигляді адміністративних санкцій; до 

відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка досягла 

шістнадцятирічного віку; рішення про притягнення особи до відповідальності 

приймається у судовому порядку на підставі належним чином оформленого 

посадовою особою митного органу протоколу. 

3. Зроблено висновок, що провадження у справі щодо переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, є підвидом провадження у справах про 

порушення митних правил, а отже, порядок його здійснення врегульовано 

нормами Митного кодексу України. Встановлено, що структурно провадження 

у справі щодо переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України, поділяється на 

декілька стадій: 1) виявлення факту порушення; 2) порушення справи 

посадовою особою митного органу; 3) вирішення справи у судовому порядку; 

4) оскарження постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності; 5) виконання постанови. Кожен із цих етапів включає в себе 

логічно зумовлену сукупність дій, спрямованих на встановлення об’єктивної 

істини щодо вчиненого діяння. 

4. Підтримано наукову тезу щодо необхідності здійснення аналізу складу 

адміністративного правопорушення через дослідження його ознак: об’єкта, 

об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони. Обґрунтовано доцільність 

визначення ознак складу правопорушення не лише для встановлення 

протиправності чи законності вчиненого особою діяння, а й для відмежування 

адміністративного проступку від кримінального проступку та кримінального 

злочину та розмежування суміжних складів адміністративних правопорушень. 

Наявність складів правопорушення із суміжними ознаками може бути як 

результатом диференціації юридичної відповідальності, так і наслідком 

порушення юридичної техніки під час правотворчого процесу. Під час 

здійснення кваліфікації діяння необхідно звертати увагу на конструкцію самої 
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норми, оскільки склад правопорушення завжди чітко формалізований у 

нормативно-правовому акті, зважаючи на те що відмежування за 

нематеріальною ознакою суспільної небезпечності є абстрактним, таким, що 

залежить від суб’єктивного сприйняття особи. Відмежування та розмежування 

складів правопорушення має здійснюватися виключно за наявністю або 

відсутністю певних формальних ознак. 

5. Підтверджено, що загальним об’єктом переміщення або дій, спрямованих 

на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, є охоронювані правовими нормами  

торговельно-митні господарські суспільні відносини. Родовим об’єктом слід 

вважати забезпечувані положеннями митного законодавства суспільні 

відносини щодо зовнішнього та внутрішнього товарообігу в Україні. Видовим 

об’єктом переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, є суспільні відносини стосовно порядку переміщення об’єктів через 

митний кордон України та забезпечувана дотриманням цього порядку 

економічна безпека держави. Основний безпосередній об’єкт являє собою 

суспільні відносини щодо встановлених правил переміщення товарів та 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. 

Зміст факультативного безпосереднього об’єкта залежить від способу вчинення 

правопорушення. Встановлено, що для кваліфікації діяння за ст. 482 Митного 

кодексу України обов’язковим є встановлення предмета як ознаки складу 

даного правопорушення. Властивості предмета правопорушення розподілено на 

групи: фізичні (матеріальність або нематеріальність, кількість, якість, стан, 

форма, вартість, функціональне призначення, приналежність), юридичні 

(відображають його правові характеристики в аспекті порушення митних 

правил: наявність вчиненого порушення митних правил з приводу певних 

матеріальних цінностей; безпосереднє законодавче визначення; обов’язковість 

для даного складу правопорушення; взаємозалежність з об’єктом 

правопорушення). З метою полегшення кваліфікації діянь з переміщення або 

дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, а також для 

розмежування адміністративної та кримінальної контрабанди запропоновано 

внести зміни до ст. 482 Митного кодексу України, а саме об’єднати під одним 

збірним поняттям «товари комерційного призначення» товари та транспортні 

засоби комерційного призначення. Окрім того, запропоновано викласти ч. 1 

ст. 4 Митного України у такій редакції: «товари – будь-які рухомі речі, у тому 

числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних 

засобів комерційного призначення), валютні цінності, а також енергоносії, що 

переміщуються магістральним трубопровідним транспортом».  

Об’єктивна сторона переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, зумовлена формальним складом цього виду адміністративного 

правопорушення і характеризується такими ознаками: 1) діяння: переміщення 

або дії, спрямовані на переміщення товарів або транспортних засобів 
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комерційного призначення; 2) місце вчинення: митний кордон України; 

3) спосіб вчинення: поза місцем розташування митного органу, поза робочим 

часом, установленим для нього, без виконання митних формальностей, з 

незаконним звільненням від митного контролю. Враховуючи викладене, 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів або транспортних 

засобів комерційного призначення, слід сприймати як переміщення або спробу 

такого переміщення поза місцем пункту пропуску, поза робочим часом пункту 

пропуску, унаслідок чого щодо особи не здійснюються митні формальності, або 

як переміщення або спробу такого переміщення із незаконним звільненням від 

митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими 

особами. 

6. Доведено, що суб’єктом, якого можна притягнути до адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення, є фізична особа, яка на момент вчинення 

правопорушення досягла шістнадцятирічного віку, здатна контролювати свої 

дії та усвідомлювати їхню суспільну шкідливість. У ч. 2 ст. 482 Митного 

кодексу України передбачена відповідальність для спеціального суб’єкта: 

особи, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, чи переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через 

митний кордон України з приховуванням від митного контролю. 

З’ясовано, що суб’єктивна сторона створює психологічний, суб’єктивний 

зміст правопорушення, оскільки поєднує у собі психічне ставлення особи до 

вчинюваних нею дій та наявність мотиву чи мети вчинення правопорушення. 

Суб’єктивна сторона не може бути сприйнята безпосередньо, вона оцінюється 

через об’єктивну сторону адміністративного проступку. Суб’єктивна сторона 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, характеризується виною у формі прямого умислу, коли особа 

усвідомлює суспільну шкідливість своїх дій та свідомо здійснює протиправне 

діяння. Мотив і мета для кваліфікації за ст. 482 Митного кодексу України 

значення не мають. 

7. З метою вдосконалення законодавства про адміністративну 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення, запропоновано до запозичення позитивний, 

ефективний та випробуваний часом зарубіжний досвід у сфері встановлення 

відповідальності за порушення митних правил: 1) у встановленні санкцій 

дотримуватися принципів дієвості, пропорційності та принципу стримування 

(Європейський Союз); 2) застосування ІТ-систем під час складання протоколів 

про порушення митних правил з метою надіслання такого протоколу винній 

особі не звичайною, а електронною поштою (Королівство Швеція); 3) додати до 

переліку санкцій, передбачених за порушення ст. 482 Митного кодексу 

України, попередження з умовою, що, якщо винна особа допустить вчинення 

такого самого правопорушення протягом року з дня отримання попередження, 
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розмір штрафу буде обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку особа мала би 

сплатити за попереднє порушення (Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії); 4) законодавчо закріпити можливість оскаржити обставини 

справи, встановлені у протоколі, до митного органу вищої інстанції (Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Французька Республіка); 

5) встановити у Митному кодексі України правовий статус викривача – особи, 

яка повідомила про вчинення митного правопорушення і у зв’язку з цим може 

розраховувати на заохочення, а також на застосування заходів державного 

захисту (Китайська Народна Республіка); 6) передбачити притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб, які, знаючи, що товари комерційного 

призначення були ввезені на територію України незаконно, отримала, купила їх 

або іншим чином сприяла їх введенню у торговий обіг (Азербайджанська 

Республіка, Сполучені Штати Америки). 

8. Враховуючи теоретичні напрацювання та проаналізований зарубіжний 

досвід запропоновано викласти ст. 482 Митного кодексу України у такій 

редакції:  

«Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. 

Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза 

місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим 

для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним 

звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим 

становищем посадовими особами митного органу – тягнуть за собою 

накладення попередження за умови, що, якщо винна особа допустить вчинення 

такого самого правопорушення протягом року з дня отримання попередження, 

розмір штрафу буде обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку вона мала би 

сплатити за попереднє порушення, або штрафу в розмірі 100 відсотків вартості 

товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних 

правил, 15 відсотків з яких стягується на користь посадової особи митного 

органу, яка виявила факт вчинення правопорушення, або особи, яка повідомила 

про здійснення іншою особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, 

транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для 

переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил 

через митний кордон України поза митним контролем. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом 

року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, 

передбаченого цією статтею або статтею 483 цього Кодексу, або групою осіб, 

або юридичною особою приватного права, або посадовою особою з 

використанням службового становища, – тягнуть за собою накладення штрафу 

в розмірі 200 відсотків вартості товарів, транспортних засобів – безпосередніх 

предметів порушення митних правил, 15 відсотків з яких стягується на користь 

посадової особи митного органу, яка виявила факт вчинення правопорушення, 

або особи, яка повідомила про здійснення іншою особою протиправних дій, з 
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конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що 

використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів 

порушення митних правил через митний кордон України поза митним 

контролем. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гребенюк А.О. Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем. – 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, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем. У роботі 

визначено проблеми у правовому регулюванні, надано пропозиції щодо 

вирішення цих проблем. 

Запропоновано періодизацію становлення адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. Розкрито стан та напрями розвитку наукової думки щодо ґенези 

предмета дослідження. Проаналізовано співвідношення адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил з іншими видами юридичної 

відповідальності, на основі чого надано визначення поняття «адміністративна 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем» та виокремлено його ознаки. Здійснено дослідження 

адміністративної правосуб’єктності суб’єктів провадження у справах щодо 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем.  

Зосереджено увагу на особливостях юридичного складу переміщення або 

дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, проаналізовано його 

співвідношення з правопорушеннями з подібним юридичним складом. 

Охарактеризовано об’єктивні ознаки правопорушення, передбаченого ст. 482 

Митного кодексу України. Визначено, що суб’єктом адміністративного 

порушення є фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, здатна 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. Встановлено, що суб’єктивна сторона 

адміністративного проступку ст. 482 Митного кодексу України охоплює собою 

лише вину у формі прямого умислу.  

Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. Сформульовані пропозиції його виваженого запозичення з 
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урахуванням регіональної специфіки та національного правового контексту. 

Визначено наявний комплекс проблем адміністративно-правового регулювання 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

правопорушення, адміністративні стягнення, митне законодавство, митний 

контроль, митний кордон, переміщення, порушення митних правил, предмет, 

товари комерційного призначення.  

 

Гребенюк А.А. Ответственность за перемещение или действия, 

направленные на перемещение товаров коммерческого назначения через 

таможенную границу Украины вне таможенного контроля. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному анализу ответственности за 

перемещение или действия, направленные на перемещение товаров 

коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне 

таможенного контроля. В работе определены проблемы в правовом 

регулировании, выдвинуты предложения по решению этих проблем. 

Предложена периодизация становления административной ответственности 

за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров 

коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне 

таможенного контроля. Раскрыто состояние и направления развития научной 

мысли относительно генезиса предмета исследования. Проанализировано 

соотношение административной ответственности за нарушение таможенных 

правил с другими видами юридической ответственности, на основе чего дано 

определение понятия «административная ответственность за перемещение или 

действия, направленные на перемещение товаров коммерческого назначения 

через таможенную границу Украины вне таможенного контроля» и выделены 

его признаки. Проведено исследование административной правосубъектности 

субъектов производства по делам о перемещении или действиях, направленных 

на перемещение товаров коммерческого назначения через таможенную границу 

Украины вне таможенного контроля. 

Сосредоточено внимание на особенностях юридического состава 

перемещения или действий, направленных на перемещение товаров 

коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне 

таможенного контроля, проанализировано его соотношение с 

правонарушениями с подобным юридическим составом. Охарактеризованы 

объективные признаки правонарушения, предусмотренного ст. 482 

Таможенного кодекса Украины. Определено, что субъектом 

административного нарушения является физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, способное осознавать свои действия и 
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руководить ими. Установлено, что субъективная сторона административного 

проступка ст. 482 Таможенного кодекса Украины охватывает собой лишь вину 

в форме прямого умысла. 

Проанализирован зарубежный опыт регулирования административной 

ответственности за перемещение или действия, направленные на перемещение 

товаров коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне 

таможенного контроля. Сформулированы предложения его разумного 

заимствования с учетом региональной специфики и национального правового 

контекста. Определен имеющийся комплекс проблем административно-

правового регулирования ответственности за перемещение или действия, 

направленные на перемещение товаров коммерческого назначения через 

таможенную границу Украины вне таможенного контроля, предложены пути 

их решения. 

Ключевые слова: административная ответственность, 

административное правонарушение, административные взыскания, 

нарушения таможенных правил, перемещение, предмет, таможенная граница,  

таможенное законодательство, таможенный контроль, товары 

коммерческого назначения. 

 

Hrebeniuk A.O. Responsibility for movement or actions aimed at the 

movement of commercial goods across the customs border of Ukraine beyond 

customs supervision. – Manuscript.  

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex analysis of the responsibility for 

movement or actions aimed at the movement of commercial goods across the 

customs border of Ukraine beyond customs supervision. The paper states the 

problems of legal regulation and puts forward proposals to resolve these problems. 

The division into periods of the becoming of administrative responsibility for 

movement or actions aimed at the movement of commercial goods across the 

customs border of Ukraine beyond customs supervision is suggested. The paper 

covers the state and development directions of the scientific thought related to the 

genesis of the research subject. The correlation between administrative responsibility 

for violating the customs rules and other kinds of legal responsibility is analyzed; 

based on the before mentioned, the candidate defines the concept of “administrative 

responsibility for movement or actions aimed at the movement of commercial goods 

across the customs border of Ukraine beyond customs supervision” and specifies its 

features. It is carried out the study of administrative legal capacity of the parties to 

proceedings concerning the cases of movement or actions aimed at the movement of 

commercial goods across the customs border of Ukraine beyond customs supervision. 

The focus is on the features of legal set of movement or actions aimed at the 

movement of commercial goods across the customs border of Ukraine beyond 

customs supervision, and its correlation with offences involving similar legal set is 

examined. Objective evidence of law violations stipulated in Art. 482 of the Customs 
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Code of Ukraine is characterized. It is identified that a subject of the administrative 

violation is a sixteen-year-old physical entity who can understand his actions and 

control them. It is established that a subjective aspect of the administrative offence, 

envisaged by art. 492 of the Customs Code of Ukraine, encompasses only guilt in the 

form of direct intention.  

The dissertation analyses the best practices in regulating administrative 

responsibility for movement or actions aimed at the movement of commercial goods 

across the customs border of Ukraine beyond customs supervision. The proposals for 

their considered borrowing are put forward given the regional specifics and national 

legal context. The available set of problems of administrative-legal regulation of the 

responsibility for movement or actions aimed at the movement of commercial goods 

across the customs border of Ukraine beyond customs supervision is found, and 

solutions are produced. 

Key words: administrative penalties, administrative responsibility, administrative 

violation, commercial goods, customs border, customs legislation, customs 

supervision, subject, transfer, violation of customs rules. 
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