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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Митне законодавство є однією з 

найбільш динамічних галузей вітчизняного законодавства, яка суттєво впливає 

на формування нової системи правовідносин, становлення України як 

суверенної, незалежної, демократичної, правової держави, забезпечення 

ефективності міжнародної торгівлі, рівноправного партнерства суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, захисту національних інтересів у 

зовнішньоторговельних відносинах. Активізація й гармонізація митно-

правового регулювання передбачає необхідність забезпечення ефективності, 

зокрема, митно-деліктного законодавства, охоронний потенціал якого 

спрямований на гарантування законності, попередження та припинення 

порушень правил у митній сфері, притягнення винних до юридичної 

відповідальності. 

Державні програми боротьби з митними правопорушеннями, запроваджені 

урядом України в останні роки, передбачають створення правоохоронної 

системи, у тому числі прийняття рішучих заходів для вдосконалення боротьби з 

контрабандою та порушенням митних правил безпосередньо на кордоні, а 

також створення умов, що перешкоджають перевезенню й реалізації незаконно 

ввезених товарів на внутрішньому ринку України. Із цією метою пропонується 

об’єднати зусилля правоохоронних, контрольних і митних органів у межах 

наданих повноважень та компетенції для виконання спільного завдання – 

захисту економічних інтересів України в митній сфері. 

Водночас економічна, політична та організаційна нестабільність 

суспільства – це перешкоджаючі фактори прогресивного розвитку митної 

справи на сучасному етапі реалізації державою заходів програмного характеру. 

За таких умов потребує наукового опрацювання проблема подальшого розвитку 

митної політики у сфері протидії порушенням митних правил, що створить 

наукове підґрунтя для формування ефективного законодавства як правової 

основи реалізації митними та іншими державними органами функції сприяння 

міжнародній торгівлі й забезпечення митної безпеки держави, здійснення 

належної протидії порушенням митних правил. 

Сучасні дослідження адміністративно-правових проблем протидії 

порушенням митних правил вимагають окремого наукового аналізу з 

урахуванням ретельної уваги вчених до тематичних напрямів, що присвячені 

доведенню існування процесуальних форм діяльності митних органів, їх 

характеру та змісту, сутності боротьби з порушеннями митних правил. У цьому 

аспекті варто виділити ґрунтовні праці К. Бережної, Є. Додіна, А. Дусик, 

С. Ківалова, Б. Кормича, О. Попівняка, Д. Приймаченка, Г. Соломенка, 

К. Червінко та інших дослідників, що містять низку комплексних положень і 

висновків, формують методологічні засади подальших розробок у нових 

реаліях реалізації митної політики держави. 

Дослідженню нормативно-правової основи співпраці України та 

Європейського Союзу, а також результатам вивчення європейської інтеграції 

присвятили свої роботи такі вітчизняні фахівці з юридичних, політичних наук 
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та науки державного управління, як О. Ковальова, В. Копійка, М. Микієвич, 

В. Муравйова, Н. Сюр та інші. Питання співробітництва у сфері митного права 

на міжнародному рівні стали предметом вивчення таких науковців, як 

К. Антонов, І. Бережнюк, В. Варава, С. Денисенко, Є. Додін, М. Дорош, 

С. Ківалов, Я. Кістанова, Б. Кормич, М. Кривонос, С. Перепьолкін, 

Д. Приймаченко, В. Прокопенко, В. Прусс, К. Сандровський, В. Серафімов, 

О. Федотов, В. Ченцов, О. Чорна та інші. Проблеми вдосконалення митного 

законодавства в контексті адаптації до законодавства Європейського Союзу 

розглядали такі вітчизняні вчені, як І. Бережнюк, О. Головенко, С. Доротич, 

Є. Павленко, О. Прилипчук, П. Пашко, С. Перепьолкін, А. Калініченко, 

О. Коров’як, В. Радзивілюк, М. Шульга, А. Мазур, Ю. Шемшученко, І. Яковюк 

та інші. 

Вивченню проблем адміністративної відповідальності за порушення правил, 

зокрема митних, присвятили праці В. Авер’янов, В. Бевзенко, А. Берлач, 

Ю. Битяк, І. Голосніченко, Є. Додін, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

Д. Приймаченко, А. Комзюк, В. Настюк, Д. Лук’янець, М. Студенікіна, 

О. Тильчик, В. Тильчик, В. Шкарупа, М. Шульга та інші відомі вчені-

адміністративісти. Питанням, пов’язаним із дослідженням адміністративних 

процедур, присвячено низку наукових робіт таких вітчизняних і зарубіжних 

учених, як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, М. Віхляєв, Н. Галіцина, 

Е. Демський, О. Кузьменко, О. Мердова, О. Миколенко, Е. Талапіна, 

Ю. Тихомиров, В. Шкарупа та інші. Безпосередньо проблему класифікації видів 

адміністративних процедур розглядали С. Агафонов, М. Єфремов, П. Кононов, 

О. Лагода, І. Лазарєв, С. Стеценко, В. Тимощук. 

Активний науковий пошук учених у напрямі формування теоретичних 

підвалин розвитку митно-правового регулювання, визначення оптимальних за 

наявних умов заходів протидії контрабанді та іншим порушенням митних 

правил, а також забезпечення ефективності шляхів вирішення проблеми 

протидії вказаним порушенням зумовлює актуальність теми наукового 

дослідження та роль у розвитку наукових положень адміністративного й 

митного права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету відповідно до напрямів наукових досліджень щодо 

виконання Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу 

тютюнових виробів на період до 2021 р. (схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 570-р). Конкретне наукове завдання 

дисертації постає з тематики науково-дослідних робіт зазначеної кафедри: 

«Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері 

оподаткування» (державний реєстраційний номер 0112U001826) та 

«Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та 

митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України» 

(державний реєстраційний номер 0116U008481). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертації визначено встановлення 

змістовних особливостей та шляхів удосконалення адміністративно-правової 
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протидії порушенням митних правил з огляду на узагальнення й результати 

критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства України та 

сучасного стану імплементації міжнародних стандартів митної діяльності, а 

також правозастосовної практики. 

Для досягнення цієї мети під час дослідження необхідно було виконати такі 

задачі: 

 обґрунтувати поняття порушень митних правил, визначити їх структуру 

та здійснити класифікацію таких порушень; 

 розкрити сутність адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил; 

 виділити принципи й форми адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил, розкрити їх зміст; 

 встановити суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил та здійснити характеристику їх адміністративної 

правосуб’єктності; 

 розкрити зміст і визначити структуру адміністративної процедури 

протидії порушенням митних правил, виділити види адміністративних 

процедур; 

 визначити місце адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил у системі адміністративно-правової протидії порушенням; 

 обґрунтувати шляхи впровадження в Україні досвіду зарубіжних країн 

щодо організації протидії порушенням митних правил; 

 розкрити особливості впливу міжнародних стандартів митної діяльності 

на протидію порушенням митних правил; 

 виділити актуальні питання вдосконалення адміністративних процедур 

протидії порушенням митних правил та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері протидії порушенням 

митних правил. 

Предметом дослідження є адміністративно-правова протидія порушенням 

митних правил. 

Методи дослідження. Методологія наукового дослідження формується 

шляхом реалізації системного підходу, який у співвідношенні з діалектикою 

формує методологічну основу пошуку шляхів вирішення наукового завдання 

щодо встановлення змістовних особливостей і шляхів удосконалення 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. Поглиблюють 

методологічні основи конкретно-наукові методи пізнання, застосування яких 

дає змогу висвітлити найбільш характерні риси й особливості конкретних 

наукових завдань, опрацювати належні шляхи їх розв’язання. Так, логіко-

семантичний і формально-юридичний підходи, а також метод правового 

моделювання дають змогу обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

ключових понять, норм чинного законодавства (розділи 1, 2, підрозділ 3.3). 

Використання методів класифікації та групування стало методологічною 

основою систематизації порушень митних правил (підрозділ 1.1), принципів і 

форм адміністративно-правової протидії таким порушенням (підрозділ 1.3), 

суб’єктів адміністративно-правової протидії (підрозділ 2.1), заходів протидії 
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вказаним порушенням (підрозділи 2.3, 3.3). Юридична компаративістика 

формує підходи до обрання порівняльної бази для вирішення питання про 

використання найкращих міжнародних практик організації протидії митним 

порушенням в Україні, ролі та значення міжнародно-правових актів у протидії 

цим порушенням, формування пропозицій щодо вдосконалення відповідних 

адміністративних процедур (розділ 3). 

Нормативну основу дисертації становлять Конституція України, 

міжнародні конвенції та міжнародні угоди у сфері митного співробітництва, до 

яких приєдналася Україна, з такими країнами, як Грузія, Чеська Республіка, 

Республіка Азербайджан, Фінляндія, Французька Республіка, Китайська 

Народна Республіка, Сполучене Королівство Великобританії і Північної 

Ірландії тощо, а також закони й підзаконні акти України, якими врегульовано 

адміністративну відповідальність за порушення митних правил та інші заходи 

щодо протидії таким порушенням. Дисертант звертався до правових позицій 

Верховного Суду з питань узагальнення практики застосування законодавства 

щодо порушення митних правил. 

Емпірична база дисертації. У роботі проаналізовано практику притягнення 

до відповідальності за порушення митних правил за матеріалами митних і 

податкових органів, Державної міграційної служби України, а також судову 

практику за 2017–2019 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена запропонованим 

підходом до вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні 

змістовних особливостей та шляхів удосконалення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил, і ґрунтується на методології системного 

аналізу, який у сукупності із діалектикою визначив необхідність здійснення 

узагальнення, критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства 

України та сучасного стану імплементації міжнародних стандартів митної 

діяльності, а також правозастосовної практики. 

За результатами дослідження обґрунтовано наукові положення, що 

виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 

 доведено доцільність застосування комплексного підходу до дослідження 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, який 

передбачає розуміння її сутності в таких аспектах: а) як механізму 

адміністративно-правового регулювання відповідних відносин; б) як державно-

правового механізму; в) у процедурному аспекті. Визначення цього підходу як 

комплексного зумовлене тим, що в його основу покладено визнання 

регулятивного впливу норми адміністративного права як загалом (у разі 

механізму адміністративно-правового регулювання), та і в окремих його 

проявах – організаційному (цілеспрямованому) та процедурному; 

 розглянуто порушення митних правил у сучасних умовах із позицій 

юридичної конфліктології – як протиправне діяння, що спричинило конфлікт із 

приводу завдання одним із його учасників суттєвої шкоди державі, її інтересам 

у сфері реалізації митної політики й економічним інтересам, правовим 

результатом здійснення якого є вживання встановлених законом засобів 
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адміністративно-правового реагування. Такий підхід до розкриття змісту 

порушення митних правил дав змогу запропонувати визначення 

адміністративної процедури протидії порушенням митних правил у широкому й 

вузькому значеннях; 

 виділено об’єкти митного контролю, які є основою необхідної роботи 

митних органів щодо раннього виявлення ознак порушень митних правил і 

контрабанди, зокрема: 1) виконання відповідно до нормативно-правових актів, 

розроблених технологічних схем і правил митного контролю на всіх етапах 

митного оформлення товарів, здійснення митних процедур щодо переміщення 

товарів через митний кордон України; 2) регулярність, систематичність 

інформаційно-аналітичної роботи, охоплення всіх джерел інформації та 

порівняльний аналіз наявних даних із метою виявлення фактів митних 

правопорушень, встановлення тенденцій динаміки, структури, форм вчинення 

правопорушень і злочинів; 3) систематичний облік правопорушень, скоєних 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі підприємствами-

декларантами, митними брокерами, перевізниками; використання даних, що 

характеризують ці підприємства та отримані від органів прокуратури, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової 

міліції тощо; 4) надійна схема фіксування, надходження, реєстрації й обміну 

інформацією між структурними підрозділами митного органу та системою 

митних органів про ознаки правопорушень і злочинів; 5) належна взаємодія, що 

здійснюється на постійній основі, та регулярний обмін інформацією про скоєні 

й ті, що готуються, незаконні дії з правоохоронними органами, здійснення 

спільних заходів щодо виявлення порушень митного законодавства; 

6) своєчасна перевірка ознак правопорушень і злочинів; 

удосконалено: 

 підхід щодо визначення як самостійного у структурі адміністративних 

правопорушень порушення митних правил, що зумовлене спільним загальним 

об’єктом посягання – встановленим порядком у сфері митної справи як 

особливій сфері суспільного життя; 

 класифікацію порушень митних правил. Доведено, що найбільш 

поширений підхід до класифікації порушень митних правил, за якого критерієм 

є об’єкт посягання, потребує вдосконалення, у зв’язку із чим запропоновано 

доповнити ці правила чотирма критеріями (ознаками) класифікації; 

 поняття принципу адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил та класифікацію цих принципів; 

 визначення поняття «суб’єкт протидії порушенням митних правил», яке 

розкрите в широкому значенні. З’ясовано, що суб’єкти адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил входять до складу системи 

суб’єктів протидії таким порушенням як їх елемент. До них належать органи 

виконавчої влади, наділені адміністративною правосуб’єктністю щодо 

здійснення протидії; 

 на засадах співвідношення загального й часткового здійснено 

класифікацію суб’єктів протидії порушенням митних правил, у межах системи 
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якої виділено суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил; 

набули подальшого розвитку: 

 характеристика ознак порушення митних правил як адміністративного 

правопорушення з урахуванням особливостей охоронюваних суспільних 

відносин. Ознака суспільної небезпеки (основна, матеріальна ознака такого 

порушення) визначена як заподіяння або створення загрози заподіяння істотної 

шкоди встановленому порядку у сфері митної справи; 

 характеристика елементів порушення митних правил як 

адміністративного правопорушення, яка враховує особливості загального й 

родового (видового) об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної 

сторони проступку; 

 науковий підхід до розкриття змісту правового забезпечення протидії 

порушенням митних правил з огляду на доктринальне, етимологічне й 

нормативне значення терміна «протидія», на підставі якого окреслено мету 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил; 

 обґрунтування поняття та класифікація форм адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил. Крім правових і неправових 

(організаційних) форм, виділено форми, притаманні цілеспрямованій 

управлінській діяльності в напрямі протидії порушенням митних правил; 

 положення щодо елементів адміністративної правосуб’єктності суб’єктів 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил з урахуванням 

особливостей правового статусу таких суб’єктів (посадових осіб, органів 

виконавчої влади (юридичних осіб публічного права)); 

 визначення місця адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил у системі адміністративно-правових заходів протидії 

порушенням митних правил; 

 положення про стадії та етапи процедури в разі порушення митних 

правил, зокрема: 1) відкриття справи: а) встановлення посадовими особами 

органу, який проводить провадження (ст. 491 Митного кодексу України), 

порушення митних правил; б) складання протоколу про порушення митних 

правил; в) здійснення інших процесуальних дій (застосування заходів, 

спрямованих на забезпечення провадження у справі); г) надсилання протоколу 

про порушення митних правил та інших підвідомчих матеріалів; 2) вирішення 

справи: а) підготовка справи до розгляду; б) розгляд справи по суті; 

в) прийняття рішення у справі (винесення постанови); 3) оскарження постанови 

та її перегляд: а) оскарження постанови; б) перегляд справи за скаргою; 

в) процес прийняття рішення по скарзі (винесення постанови); г) перегляд 

постанови в порядку контролю; 4) виконання постанови, що включає 

виконання рішення (добровільне чи примусове). Враховується, що 

застосування компромісу в разі порушення митних правил дає змогу закрити 

провадження на будь-якому етапі. Виокремлено причини припинення 

провадження у справах про порушення митних правил на кожному із чотирьох 

етапів; 
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 обґрунтування ознак виділення заходів адміністративного попередження 

з-поміж інших заходів адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил; 

 пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання застосування 

ризик-орієнтованого підходу під час здійснення митного контролю, виділені 

індикатори ризику, які мають використовуватися в разі прийняття рішення про 

проведення митного огляду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні положення, сформульовані в дисертації, обґрунтовані висновки та 

рекомендації можуть застосовуватися в таких сферах: 

 науково-дослідній – можуть бути покладені в основу подальших наукових 

розробок проблеми вдосконалення адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил; 

 правотворчості – становлять основу пошуку шляхів оптимізації 

адміністративних процедур, спрямованих на протидію зазначеним порушенням, 

удосконалення чинного законодавства; 

 правозастосуванні – для формування ефективної структури системи 

суб’єктів протидії порушенням митних правил та процедур правореалізації; 

 навчальному процесі – для поглибленого викладання дисциплін 

«Адміністративне право», «Митне право», «Організація боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил». 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано здобувачем 

самостійно. Сформульовані в ній висновки та пропозиції, які підтверджують її 

наукову новизну, ґрунтуються на власних аналітичних розробках. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

та висновки дисертаційного дослідження оприлюднено на двох міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Податковий конгрес» (м. Ірпінь, 2019 р.); 

«Захист економічних інтересів України в районах здійснення Операції 

об’єднаних сил» (м. Ірпінь, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено в 

9 публікаціях, зокрема: 1 статті у фаховому науковому виданні держави, яка 

входить до Європейського Союзу, 5 статтях у виданнях України, що визнані як 

фахові з юридичних наук, підрозділі колективної монографії та 2 тезах 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 242 сторінки, у тому числі основного 

тексту –198 сторінок. Список використаних джерел налічує 294 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, його 

теоретичне значення та практичну цінність, основні методологічні підходи до 

дослідження, розкрито наукову новизну, а також наведено інформацію про 
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апробацію, особистий внесок здобувача, публікації результатів дослідження і 

його структуру. 

У розділі 1 «Теоретико-правові засади адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил» визначено поняття порушення митних 

правил, обґрунтовано структуру та здійснено класифікацію таких порушень, 

розкрито зміст адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, 

виділено принципи й форми цієї протидії, розкрито їх зміст. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, структура та класифікація порушень митних 

правил» підкреслено, що порушення митних правил (порушення митного 

законодавства за міжнародними конвенціями з питань митної справи) у 

широкому значенні – це узагальнена категорія, яка поєднує злочини в митній 

сфері та адміністративні митні правопорушення. У вузькому значенні зміст 

порушення митних правил розкривається в ч. 1 ст. 458 Митного кодексу 

України. 

Здійснено характеристику ознак порушення митних правил як 

адміністративного правопорушення з урахуванням особливостей охоронюваних 

суспільних відносин. Охарактеризовано елементи порушення митних правил з 

урахуванням особливостей загального й родового (видового) об’єкта, 

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

пропозицію І. Бережнюк щодо виокремлення додаткового елементу 

юридичного складу порушення митних правил – його предмета, яким є товари 

та транспортні засоби комерційного призначення. 

Обґрунтовано критерії класифікації порушень митних правил та здійснено 

відповідну класифікацію. 

У підрозділі 1.2 «Сутність адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил» сформульовано в широкому значенні поняття адміністративно-

правової протидії, що охоплює її праворозуміння як із позицій механізму 

адміністративно-правового регулювання, державно-правового механізму, так і 

у процедурному аспекті. До елементів державно-правового механізму включені 

правові норми та нормативно-правові акти, а також система суб’єктів, що 

формують та/або реалізують державну політику у сфері протидії порушенням 

митних правил. У процедурному аспекті адміністративно-правова протидія 

порушенням митних правил являє собою процес (процедури) реалізації 

формально визначених адміністративним і митним законодавством 

обов’язкових правил поведінки в митній сфері, які встановлюються з метою 

недопущення порушень правових приписів, припинення таких порушень, 

виявлення причин та умов вчинення порушень митних правил. Реалізація 

правових приписів забезпечується засобами адміністративно-правового впливу, 

передбаченими нормами адміністративного та митного законодавства, у тому 

числі притягненням до відповідальності. 

Виділено специфіку адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил. На основі доктринального, етимологічного й нормативного значення 

терміна «протидія» вказується на розкриття його змісту з позиції безперервного 

та систематичного опору протиправним проявам. 
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У підрозділі 1.3 «Принципи та форми адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил» визначено й обґрунтовано поняття принципу 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. Усі принципи 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

систематизовано у дві великі групи: загальні та спеціальні принципи. Загальні 

принципи адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

визначають основні засади такої діяльності, проте не враховують усю її 

специфіку. Саме тому виділено спеціальні принципи, під якими варто розуміти 

непорушні засади, ідеї, що характерні для адміністративно-правового 

запобігання порушенням митних правил. 

Визначення форм протидії порушенням митних правил через 

адміністративно-правові засоби здійснене на основі усталеного підходу з 

урахуванням особливостей зовнішнього вияву відповідної діяльності. 

Класифікацію форм адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил доповнено формами, притаманними цілеспрямованій управлінській 

діяльності в напрямі такої протидії. 

У розділі 2 «Зміст адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил» встановлено суб’єктів адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил та здійснено характеристику їх адміністративної 

правосуб’єктності, розкрито зміст і визначено структуру адміністративної 

процедури протидії порушенням митних правил, виділено види 

адміністративних процедур, визначено місце адміністративної відповідальності 

за порушення митних правил у системі адміністративно-правової протидії 

порушенням. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил та їх адміністративна правосуб’єктність» зазначено, що 

специфіка системи суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил зумовлена, з одного боку, множинністю виконуваних функцій 

щодо забезпечення митної безпеки, запобігання, профілактики, припинення, 

розгляду, розслідування й розкриття правопорушень (у широкому значенні цієї 

категорії), а з іншого – розподілом завдань між суб’єктами на різних рівнях 

організації їх діяльності. З огляду на багатогранність митної справи та велику 

кількість напрямів у ній цілком логічним є той факт, що компетенцією щодо 

протидії порушенням митних правил наділене широке коло державних органів. 

Виділено декілька груп суб’єктів протидії порушенням митних правил, 

зокрема й адміністративно-правової, до яких за адміністративно-правовою 

природою діяльності віднесено тільки органи виконавчої влади, наділені 

відповідною адміністративною правосуб’єктністю. 

Зазначено, що правосуб’єктність варто розглядати як передумову 

виникнення відповідного галузевого статусу суб’єктів, у тому числі 

адміністративно-правового. Сформульовано положення щодо елементів 

адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил з урахуванням особливостей їхнього 

правового статусу (посадових осіб, органів виконавчої влади (юридичних осіб 

публічного права)). 
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У підрозділі 2.2 «Зміст та структура адміністративної процедури 

протидії порушенням митних правил, види адміністративних процедур» 

наведено широке й вузьке значення адміністративної процедури протидії 

порушенням митних правил. Визначено види та підвиди адміністративних 

процедур. Зокрема, у межах процедур виявлення, припинення, попередження 

порушень митних правил виділено два підвиди: а) процедури щодо 

застосування заходів запобігання порушенням митних правил (заходи, 

спрямовані на неможливість здійснення, на виявлення й усунення причин та 

умов, що призводять до вчинення правопорушення в митних справах); 

б) процедури щодо застосування заходів припинення порушень митних правил. 

Визначено поняття процесуальної дії у провадженні у справі про порушення 

митних правил, виділено види таких дій. 

Виокремлено особливості та загальні стадії адміністративних процедур 

формування державної політики з протидії правопорушенням у митній сфері: 

стадію підготовки проєкту державної програми протидії правопорушенням, 

стадію попереднього й офіційного розгляду проєкту державної програми 

протидії правопорушенням, стадію ухвалення та офіційного оприлюднення 

державної програми протидії правопорушенням. 

Узагальнено процедури виявлення, припинення та попередження порушень 

митних правил митними органами, виокремлено такі їх стадії: 1) визначення 

об’єкта митного контролю; 2) здійснення профілактичних і контрольних 

заходів, зокрема: виявлення джерел, збір та аналіз інформації й документації 

(дослідження положень та умов конкретної зовнішньої економічної операції, 

логічне вмотивування укладання договору (контракту) та методу для 

визначення сторони (сторін), встановлення осіб, причетних до ухвалення 

ключових рішень у цій зовнішньоекономічній операції, визначення наявності 

«маркерів» імовірного шахрайства в митній галузі, проведення опитувань осіб, 

які беруть участь у конкретній операції, тощо); зовнішнє вивчення (одержання 

додаткової інформації через направлення конкретних запитів до митних органів 

іноземних держав, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, 

консультації з незалежними, неупередженими суб’єктами тощо); узагальнення 

висновків; 3) ухвалення рішення відповідно до результатів контрольних 

заходів. 

У підрозділі 2.3 «Місце адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил у системі адміністративно-правової протидії порушенням» 

зазначено, що адміністративній відповідальності у сфері митних відносин 

притаманна низка специфічних рис, які вирізняють її з-поміж інших видів 

юридичної відповідальності. Так, фактичною підставою адміністративної 

відповідальності в цій сфері є не загальне адміністративне правопорушення, 

закріплене у ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а 

порушення митних правил, визначене у ст. 458 Митного кодексу України, за 

вчинення якого цим кодексом встановлено покарання у вигляді 

адміністративних стягнень. Документальною (процесуальною) підставою є 

протокол про порушення митних правил, зазначений у ст. 494 Митного кодексу 
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України, та постанова про порушення митних правил, про яку йдеться у ст. 527 

Митного кодексу України. 

Обґрунтовано, що за порушення митних правил адміністративна 

відповідальність виявляється в накладенні на правопорушників окремих видів 

адміністративних стягнень, зокрема попередження (ст. 463 Митного кодексу 

України), штрафу (ст. 464 Митного кодексу України), конфіскації (ст. 465 

Митного кодексу України), що є специфічними за змістом і відрізняються від 

заходів кримінального покарання та дисциплінарного впливу. Попередження й 

штраф можуть мати застосування лише як основні адміністративні стягнення за 

порушення митних правил, натомість конфіскація товарів може 

застосовуватися як основне та як додаткове адміністративне стягнення (ч. ч. 1 і 

2 ст. 462 Митного кодексу України). При цьому якщо стаття, що встановлює 

адміністративну відповідальність за порушення митних правил, передбачає 

основні й додаткові адміністративні стягнення, то застосування додаткового 

адміністративного стягнення без основного забороняється. Останнє правило не 

застосовується лише в тому разі, якщо особа, проти якої закрите кримінальне 

провадження, з’являється в суді, проте в її діях є ознаки порушення митних 

правил. Штрафи за порушення митних правил накладаються в межах, 

встановлених Митним кодексом України. Потреби індивідуалізації, 

персональної відповідальності встановлюють, що під час розгляду матеріалів 

митного органу щодо порушення митних правил повинні бути враховані всі 

обставини справи, що пом’якшують та обтяжують покарання, а також особа 

винного, її ступінь вини і майновий стан. 

З’ясовано, що у ст. 522 Митного кодексу України передбачене чітке 

розмежування органів, уповноважених розглядати справи про порушення 

митних правил (митні органи, суди (судді)). Вивчення норм Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України та практики їх 

застосування свідчить про недосконалість деяких статей Митного кодексу 

України, зокрема, у питаннях порядку закриття провадження у справах про 

порушення митних правил, порядку вручення протоколів про порушення 

митних норм та судових викликів тощо. 

У розділі 3 «Шляхи вдосконалення адміністративних процедур та 

організації протидії порушенням митних правил» обґрунтовано шляхи 

впровадження в Україні досвіду зарубіжних країн щодо організації протидії 

порушенням митних правил, розкрито особливості впливу міжнародних 

стандартів митної діяльності на протидію порушенням митних правил, 

виділено актуальні питання вдосконалення адміністративних процедур протидії 

порушенням митних правил та запропоновано шляхи їх вирішення. 

У підрозділі 3.1 «Досвід зарубіжних країн щодо організації протидії 

порушенням митних правил та шляхи його впровадження в Україні» зазначено 

про відсутність єдиної моделі організаційно-штатної структури, порядку 

управління та функціонування в митних органах зарубіжних країн. Зауважено, 

що розвинені країни (наприклад, Федеративна Республіка Німеччина, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені 

Штати Америки, Японія тощо) спрямовують національні митні органи 
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насамперед на боротьбу з наркобізнесом, незаконними операціями зі зброєю та 

іншими злочинними проявами. У країнах Європейського Союзу поширена 

практика проведення перевірок не тільки в момент перетину митного кордону 

та митного оформлення, а й до та протягом визначеного часу після митного 

оформлення товарів і транспортних засобів. 

Підкреслено, що митна служба зарубіжних країн – це належно 

організований державний механізм, заснований на відповідальності за 

дотримання встановлених правил, на уніфікованих процедурах і документах, 

сучасних інформаційних технологіях. Законодавством кожної країни або 

певного союзу країн урегульовано відносини щодо реалізації функції 

запобігання та протидії порушенням митних правил, виконання якої покладене 

на митні органи. Вказано на функціонування митних органів у більшості 

сучасних країн у структурі міністерства фінансів, що дає змогу зменшити вплив 

на них із боку центральних органів державної влади. 

У підрозділі 3.2 «Вплив міжнародних стандартів митної діяльності на 

протидію порушенням митних правил» підкреслено необхідність урахування в 

національному митному законодавстві не лише конкретних особливостей 

держави, а й розвитку міжнародного співтовариства загалом. Діяльність митних 

органів кожної країни має свою специфіку, що пояснюється особливостями й 

історичним досвідом зовнішньоекономічних зв’язків держав, традиціями 

управління економікою та зовнішньоекономічною діяльністю, побудовою 

системи органів виконавчої влади тощо. Проаналізовано міжнародні конвенції 

та міжнародні угоди, стороною яких є Україна, щодо подальшого визначення 

напрямів міжнародного співробітництва з питань протидії контрабанді та 

порушенням митних правил. Зазначено, що ключовим питанням у виборі 

інтеграційного спрямування будь-якої країни, зокрема й України, є якість 

інтеграційного об’єднання, а не швидкість приєднання чи кількість підписаних 

угод. Хоча міжнародним договорам відведено вагоме місце в системі 

законодавства України з питань митної справи, проте реалізація їх положень як 

на внутрішньодержавному, так і на міждержавному рівнях не завжди досить 

ефективна. 

Запропоновано шляхи вдосконалення співробітництва України з 

міжнародними митними організаціями універсального характеру в сучасних 

умовах, а також перспективні напрями вдосконалення взаємодії національних 

митних органів із митними органами іноземних держав, що виділені з 

урахуванням зміни Європейським Союзом у 2016 р. деяких митних правил і 

наявністю перехідного періоду у процесі переходу на єдину митну систему. 

У підрозділі 3.3 «Актуальні питання вдосконалення адміністративних 

процедур протидії порушенням митних правил» виділено такі проблемні 

питання, що потребують першочергового вирішення: а) необхідність 

розроблення та прийняття з огляду на судову практику Європейського суду з 

прав людини (справа «Гасан і Чауш проти Болгарії») підзаконного нормативно-

правового акта, у якому мають бути визначені процедури обліку товарів і 

транспортних засобів, що пересуваються через митний кордон України, та 

форми документів для здійснення такого обліку, у тому числі в електронній 
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формі; б) удосконалення порядку вручення протоколів про порушення митних 

правил та судових повісток; в) закріплення юридичної оцінки усного 

опитування; г) удосконалення процедур застосування аналітично-пошукових 

заходів під час імпорту товарів на митну територію України, митного 

обстеження; д) використання під час прийняття рішення про митний огляд 

наявних індикаторів ризиків; е) відсутність відповідальності за неподання 

документів для здійснення митних формальностей, а також за несвоєчасне 

подання загальної декларації прибуття. 

Запропоновано конкретні пропозиції з приводу внесення змін до чинного 

законодавства та наведено їх відповідну редакцію. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо встановлення змістовних особливостей і 

шляхів удосконалення адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил з опертям на результати критичного аналізу наукових підходів, чинного 

законодавства України та сучасного стану імплементації міжнародних 

стандартів митної діяльності, а також правозастосовної практики. У результаті 

виконання дисертаційного дослідження обґрунтовано такі найважливіші 

результати. 

1. Підтримано підхід, за яким визнано самостійним місце порушень митних 

правил у структурі адміністративних правопорушень. Об’єктивну сторону 

порушення митних правил становлять діяння, що посягають на відносини у 

сфері митної справи як об’єкт правової охорони та причинно-наслідковий 

зв’язок між протиправним діянням і наслідками, що настали внаслідок цього 

діяння. Негативний результат порушення митних правил може проявлятися як у 

реальному вираженні, наприклад недостатньому надходженні коштів до 

державного бюджету через несплату митних зборів у встановлений 

законодавством строк (ст. 485 Митного кодексу України), так і у створенні 

умов для пошкодження, зокрема, товарів, заборонених до ввезення в Україну 

(ст. 483 Митного кодексу України). Суб’єктами порушення митних правил є 

громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16 років, а 

в разі вчинення порушень митних правил підприємствами – посадові особи 

таких підприємств. Суб’єктивна сторона характеризується переважно умисною 

формою вини та корисливою метою. Доцільною вважаємо думку І. Бережнюк 

щодо наявності додаткового елемента юридичного складу порушення митних 

правил – його предмета, яким є товари та транспортні засоби комерційного 

призначення. 

Зазначено, що найпоширеніший підхід до класифікації порушень митних 

правил, у якому як критерій виділяється об’єкт посягання, потребує 

вдосконалення. Запропоновано такі критерії (ознаки) класифікації: а) ознаки 

об’єктивної сторони; б) залежно від суб’єктів порушення; в) залежно від 

наявності шкідливих наслідків; г) залежно від обчислення строків накладення 

адміністративних стягнень. 
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2. У широкому значенні сформульовано поняття адміністративно-правової 

протидії, що охоплює її праворозуміння з позицій механізму адміністративно-

правового регулювання, державно-правового механізму та у процедурному 

аспекті. Запропоновано розкрити зміст адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил як процедури реалізації формально визначених 

адміністративним і митним законодавством обов’язкових правил поведінки в 

митній сфері, які встановлюються з метою недопущення порушень правових 

приписів, припинення таких порушень, виявлення причин та умов вчинення 

порушень митних правил і забезпечується засобами адміністративно-правового 

впливу, у тому числі притягненням до відповідальності. 

Доведено, що основною метою адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил у нашій державі є зменшення випадків скоєння 

порушень митних правил, запобігання їм та недопущення скоєння таких 

правопорушень. При цьому порушення митних правил за сучасних умов 

доцільно визначати як протиправне діяння, що викликало конфлікт стосовно 

завдання одним із його учасників суттєвої шкоди державі, її інтересам у сфері 

реалізації митної політики та економічним інтересам, правовим наслідком 

скоєння якого є застосування встановлених законом засобів адміністративно-

правового реагування. 

3. Запропоновано під принципами адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил в Україні розуміти науково обґрунтовані та 

законодавчо закріплені відправні начала, які покладено в основу діяльності 

суб’єктів щодо протидії порушенням митних правил. Виділено дві великі групи 

принципів: загальні та спеціальні. Загальними є верховенство права, законність, 

гласність, рівність, а спеціальними – стимулювання, імперативність, 

комплексність, системність, об’єктивність, наукова обґрунтованість, 

економічна доцільність, взаємодія органів державної влади з інститутами 

громадянського суспільства, невідворотність настання юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері митної справи, поєднання 

захисних і попереджувальних засобів протидії, забезпечення права на 

оскарження рішень чи дій суб’єктів, які уповноважені протидіяти порушенням 

митних правил. 

Перелік форм адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил поряд із правовими й організаційними (неправовими) формами 

доповнено формами, притаманними цілеспрямованій управлінській діяльності 

щодо протидії, зокрема: інформаційною взаємодією, організацією прийняття 

управлінських рішень, організацією прийняття рішень, які не пов’язані з 

управлінською діяльністю у виділеному напрямі. 

4. У широкому значенні суб’єктом протидії порушенням митних правил 

визначено уповноважений орган державної влади, що наділений компетенцією, 

наявність якої дає йому можливість бути учасником правовідносин щодо 

протидії порушенням митних правил. 

Запропоновано класифікувати суб’єктів адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил на три групи: а) суб’єкти загальної компетенції 

(Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші міністерства); 
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б) допоміжні суб’єкти – органи виконавчої влади, компетенція яких у сфері 

протидії порушенням митних правил має допоміжний характер, тобто не є 

основною (зокрема, Національна поліція України, Державна прикордонна 

служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, 

Державна фіскальна служба України (податкова міліція), місцеві органи 

виконавчої влади); в) суб’єкти спеціальної компетенції (Державна митна 

служба України, Служба безпеки України). 

Адміністративну правосуб’єктність посадової особи як суб’єкта 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил визначено як 

носія прав і юридичних обов’язків, похідних від компетенції відповідного 

митного чи іншого державного органу, завдання й функції якого у сфері 

протидії порушенням митних правил реалізуються. Тож адміністративна 

правосуб’єктність митного органу або іншого державного органу у відносинах 

щодо протидії порушенням митних правил виявляється у відповідній 

компетенції, завданнях і функціях, якими наділені такі суб’єкти (юридичні 

особи публічного права) чинним законодавством. 

5. У широкому значенні адміністративну процедуру протидії порушенням 

митних правил визначено як порядок формування державної політики з 

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, що полягає в 

діяльності уповноважених суб’єктів щодо розроблення, ухвалення, зміни чи 

скасування програмних заходів державної політики на підставі та відповідно до 

законів і міжнародних договорів України. 

У вузькому значенні адміністративну процедуру протидії порушенням 

митних правил визначено як урегульований нормами адміністративного й 

митного законодавства порядок діяльності уповноважених суб’єктів протидії 

щодо запобігання, недопущення та припинення порушень митних правил, 

виявлення причин та умов вчинення порушень. З-поміж ознак такої процедури 

виділено публічність, нормативність, індивідуалізацію за суб’єктами, 

безспірність, структурованість, особливу спрямованість, процедурну 

завершеність. 

Визначено такі види адміністративних процедур: а) процедури формування 

державної політики протидії правопорушенням у митній сфері; б) процедури 

виявлення, припинення, попередження порушень митних правил митними 

органами; в) провадження у справах про порушення митних правил. Здійснено 

характеристику кожного виду адміністративних процедур. 

6. У системі адміністративно-правових заходів запобігання та протидії 

порушенням митних правил адміністративній відповідальності відведено 

специфічне місце. Попри заходи адміністративного запобігання й припинення 

порушень митних правил, її застосування можливе лише після завершення 

певної незаконної поведінки, проведення всебічного й повного розслідування 

обставин скоєння конкретного митного правопорушення та виключно щодо 

винних у ньому дієздатних осіб. Адміністративна відповідальність являє собою 

реакцію держави на факт адміністративно-правового порушення в митних 

справах і негативного ставлення правопорушника до митних правових 

регуляторів. 
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Встановлено, що для адміністративних стягнень характерна наявність таких 

рис: а) стягнення – це засіб практичного здійснення адміністративної 

відповідальності, що має місце в разі порушення особою митних правил; 

б) вони є різновидом заходів адміністративного примусу, які відрізняються від 

останніх своїм функціональним і цілеспрямованим підходом; в) вони мають 

явно каральний характер, оскільки їх використання передбачає настання 

несприятливих наслідків для злочинця за вчинення діяння та його результати; 

г) перелік адміністративних стягнень за порушення митних правил є 

вичерпним; д) усі стягнення накладаються на основі спеціального 

індивідуального правового акта – постанови про накладення адміністративного 

стягнення; е) вид та обсяг обмежень, що становлять зміст адміністративних 

стягнень, визначаються компетентними посадовими особами митних органів 

або суддею з огляду на характер скоєного правопорушення, ступінь вини 

правопорушника, його матеріальний стан, обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують покарання; є) виховна дія від його використання є 

найефективнішою, оскільки досягається просто, швидко та зрозуміло. 

7. Обґрунтовано напрями вдосконалення адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил, зокрема: а) інституційна реорганізація; 

б) організаційні заходи; в) ефективна взаємодія суб’єктів протидії в Україні та 

митних органів в Україні і країнах Європейського Союзу; г) подолання 

прогалин і колізій чинного законодавства. 

У напрямі інституційної реорганізації підкреслено прагнення України до 

побудови ефективної системи суб’єктів протидії порушенням митних правил на 

засадах використання найкращих міжнародних практик. Вивчення світового 

досвіду організації митної діяльності (зокрема, Королівства Бельгія, Італійської 

Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Словаччини, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших країн) дає підстави 

стверджувати, що Україні варто запозичити узаконення правоохоронного 

статусу митних органів, завдяки чому можливе впровадження розвідувальної та 

агентурної роботи.  

З метою покращення якості протидії порушенням митних правил в Україні 

першочергова увага митниць має приділятися таким питанням: а) посиленню 

контролю за достовірністю документів і відомостей, що надаються під час 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України та під 

час їх подальшого митного оформлення; б) за наявності обґрунтованих сумнівів 

у достовірності документів і відомостей, наданих під час переміщення товарів 

через митний кордон України та під час їх подальшого митного оформлення, 

направленню запитів до митних та інших органів іноземних держав; 

в) зіставленню статистичних даних Державної митної служби України з даними 

митної служби країни місцезнаходження відправника (одержувача) товарів 

щодо походження, кількості, вартості товарів, експортованих з України та 

імпортованих до неї; г) удосконаленню інформаційних технологій; 

д) налагодженню на регіональному рівні дієвої й ефективної взаємодії митниць 

із правоохоронними органами. 
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Підкреслено необхідність організації професійної підготовки в галузі 

державної митної справи, що є однією з умов компетентної й ефективної 

реалізації функції забезпечення та захисту економічних інтересів держави, прав 

і законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання в митній сфері. 

У напрямі подолання прогалин і колізій чинного законодавства надано 

конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавства та наведено їх 

редакцію. Зокрема, запропоновано внести зміни до ст. 4 Митного кодексу 

України «Визначення основних термінів і понять» щодо визначення поняття 

«митний огляд», внести зміни до ст. 513 Митного кодексу України щодо 

вдосконалення правового регулювання процедур митного обстеження, внести 

зміни до ст. ст. 4, 194-1, 460 Митного кодексу України та доповнити цей кодекс 

новою ст. 470-1 щодо встановлення відповідальності за неподання документів 

для здійснення митних формальностей у разі оформлення загальної декларації 

прибуття. 
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Хомутянський В.В. Адміністративно-правова протидія порушенням 

митних правил. – 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. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні змістовних 

особливостей та шляхів удосконалення адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил з опертям на результати критичного аналізу 

наукових підходів, чинного законодавства України та сучасного стану 

імплементації міжнародних стандартів митної діяльності, а також 

правозастосовної практики. 

Обґрунтовано поняття, визначено структуру та здійснено класифікацію 

порушень митних правил, розкрито сутність адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил, виділено принципи й форми адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил, розкрито їх зміст. 

Встановлено суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил та здійснено характеристику їх адміністративної 

правосуб’єктності, розкрито зміст і визначено структуру адміністративної 

процедури протидії порушенням митних правил, виділено види 

адміністративних процедур, визначено місце адміністративної відповідальності 

за порушення митних правил у системі адміністративно-правової протидії 

порушенням. 

Обґрунтовано шляхи впровадження в Україні досвіду зарубіжних країн 

щодо організації протидії порушенням митних правил, розкрито особливості 

впливу міжнародних стандартів митної діяльності на протидію порушенням 

митних правил. Виділено актуальні питання вдосконалення адміністративних 

процедур протидії порушенням митних правил та запропоновано шляхи їх 

вирішення, які систематизовані в такі групи: а) інституційна реорганізація; 

б) організаційні заходи; в) ефективна взаємодія суб’єктів протидії в Україні та 

митних органів в Україні і країнах Європейського Союзу; г) подолання 

прогалин і колізій чинного законодавства. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративна 

правосуб’єктність, адміністративний примус, адміністративно-правова 

протидія, митне законодавство, порушення митних правил, суб’єкт. 
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Хомутянский В.В. Административно-правовое противодействие 

нарушениям таможенных правил. – 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. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и предложено новое 

решение научной задачи, которая заключается в установлении содержательных 

особенностей и путей совершенствования административно-правового 

противодействия нарушениям таможенных правил, опираясь на результаты 

критического анализа научных подходов, действующего законодательства 

Украины и современного состояния имплементации международных 

стандартов таможенной деятельности, а также правоприменительной практики. 

Обосновано понятие, определена структура и осуществлена классификация 

нарушений таможенных правил, раскрыто содержание административно-

правового противодействия нарушениям таможенных правил, выделены 

принципы и формы административно-правового противодействия, раскрыто их 

содержание. 

Нарушение таможенных правил рассмотрено с позиций юридической 

конфликтологии как противоправное деяние, причинившее конфликт по поводу 

причинения одним из его участников существенного вреда государству, его 

интересам в сфере реализации таможенной политики и экономическим 

интересам, правовым последствием совершения которого является применение 

предусмотренных законом средств административно-правового реагирования. 

Такой подход к раскрытию содержания нарушения таможенных правил 

позволил предложить определение административной процедуры 

противодействия нарушениям таможенных правил в широком и узком 

значениях. 

Установлены и систематизированы субъекты административно-правового 

противодействия нарушениям таможенных правил, охарактеризована их 

административная правосубъектность, раскрыто содержание и определена 

структура административной процедуры противодействия нарушениям 

таможенных правил, выделены виды административных процедур, определено 

место административной ответственности за нарушение таможенных правил в 

системе административно-правового противодействия. 

Выделены три группы субъектов административно-правового 

противодействия нарушениям таможенных правил: а) субъекты общей 

компетенции; б) вспомогательные субъекты; в) субъекты специальной 

компетенции. Сформулированы положения об элементах административной 

правосубъектности субъектов административно-правового противодействия с 

учетом особенностей их правового статуса как должностных лиц и как органов 

исполнительной власти. 

Определены виды административных процедур противодействия 

нарушениям таможенных правил, выделены стадии и этапы каждой процедуры. 
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Обоснованы пути совершенствования административно-правового 

противодействия нарушениям таможенных правил, которые 

систематизированы в такие группы: а) институциональная реорганизация; 

б) организационные меры; в) эффективное взаимодействие субъектов 

противодействия в Украине и таможенных органов в Украине и странах 

Европейского Союза; г) преодоление пробелов и коллизий действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: административная ответственность, 

административная правосубъектность, административное принуждение, 

административно-правовое противодействие, нарушение таможенных 

правил, субъект, таможенное законодательство. 

 

Khomutianskyi V.V. Administrative and legal counteraction to violations of 

customs rules. – The manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal science in specialty 12.00.07 – 

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

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

A theoretical synthesis is carried out and a new solution to the scientific task of 

establishing meaningful features and ways to improve administrative and legal 

counteraction to violations of customs rules, based on the results of a critical analysis 

of scientific approaches, the current legislation of Ukraine and the modern state of 

implementation of international standards of customs activity, law enforcement 

practice is proposed in the dissertation. 

The concept is justified, the structure and classification of violations of customs 

rules are determined, the essence of administrative and legal counteraction to 

violations of customs rules is revealed, the principles and forms of administrative and 

legal counteraction to violations of customs rules are highlighted, their content is 

disclosed. 

The subjects of administrative and legal counteraction to the violations of 

customs rules were established and their administrative legal personality was 

described, the content and structure of the administrative procedure for countering 

violations of customs rules were revealed and the types of administrative procedures 

were identified, the place of administrative responsibility for violations of customs 

rules in the system of administrative and legal counteraction of violations was 

determined. 

The ways of implementation the experience of foreign countries in Ukraine in 

organizing counteracting violations of customs rules are justified, the peculiarities of 

the influence of international standards of customs activity on countering violations 

of customs rules are revealed, topical issues of improving administrative procedures 

for countering violations of customs rules are highlighted, and the ways of their 

solutions are proposed, which are systematized into the following groups: 

a) institutional reorganization; b) organizational measures; c) effective interaction 

between counteraction subjects in Ukraine and between customs authorities in 

Ukraine and EU countries; d) overcoming gaps and conflicts of existing legislation. 
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Key words: administrative and legal counteraction, administrative coercion, 

administrative legal personality, administrative responsibility, customs legislation, 

subject, violation of customs rules. 
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