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АНОТАЦІЯ 

Хомутянський В.В. Адміністративно-правова протидія порушенням 

митних правил. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано  

вирішення наукової проблеми щодо встановлення змістовних особливостей та 

шляхів вдосконалення адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, спираючись на узагальнення та результати критичного аналізу наукових 

підходів, чинного законодавства України та сучасного стану імплементації 

міжнародних стандартів митної діяльності, правозастосовної практики. 

Основна частина дисертації містить вступ, три розділи, що охоплюють 

дев’ять підрозділів, висновки, список використаних джерел. 

У розділі 1 «Теоретико-правові засади адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил» обґрунтовано поняття, визначено 

структуру та здійснено класифікацію порушень митних правил, розкрито зміст 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, виділено 

принципи та форми адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, розкрито їх зміст. 

Підтримано підхід, за яким визначене як самостійне місце порушень 

митних правил у структурі адміністративних правопорушень. Здійснено 

характеристику ознак порушення митних правил як адміністративного  

правопорушення із врахуванням особливостей охоронюваних суспільних 

відносин. Охарактеризовано елементи порушення митних правил із врахуванням 

особливостей загального та родового (видового) об’єкта, об’єктивної сторони, 

суб’єкта та суб’єктивної сторони проступку. 

Доведено, що найбільш поширений підхід до класифікації порушень 

митних правил, де критерієм виділено об’єкт посягання потребує 

вдосконалення. Запропоновано наступні критерії  (ознаки) класифікації: 
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1) ознаки об’єктивної сторони; 2) залежно від суб’єктів порушення; 3) залежно 

від наявності шкідливих наслідків; 4) залежно від обчислення строків 

накладення адміністративних стягнень.  

Поняття адміністративно-правової протидії сформульоване у широкому 

значенні, що охоплює її праворозуміння з позицій механізму адміністративно-

правового регулювання, державно-правового механізму та у процедурному 

аспекті. Виділено специфіку адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил. Обґрунтовано, що основна мета адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил в Україні, щоб мінімізувати випадки 

порушення митних правил, попередити вчинення таких правопорушень. 

Виходячи з доктринального, етимологічного та нормативного значення терміну 

«протидія», вказано про його розкриття з позицій триваючого та систематичного 

спротиву протиправним явищам.  

Сформульовано поняття принципу адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил. Всі принципи адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил систематизовано у дві великі групи: загальні та 

спеціальні. Обґрунтовано поняття форми адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил та здійснено їх класифікацію.  

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 та 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. 

Суб`єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

запропоновано класифікувати на три групи: а) суб`єкти загальної компетенції 

(Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші міністерства); 

б) допоміжні суб`єкти  (органи виконавчої влади, компетенція яких у сфері 
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протидії порушенням митних правил має допоміжний характер, тобто не є 

основною – зокрема, Національна поліція, 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). Сформульовано положення щодо елементів адміністративної 

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил із врахуванням особливостей правового статусу таких суб’єктів – 

посадових осіб, органів виконавчої влади (юридичних осіб публічного права). 

Наведене широке і вузьке значення адміністративної процедури протидії 

порушенням митних правил. Визначено 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. У межах процедур виявлення, припинення, попередження 

порушень митних правил виділено два підвиди процедур: а) процедури 

застосування заходів запобігання порушенням митних правил (заходи, що 

спрямовані на недопущення, локалізацію та усунення причин і умов, які 

спричиняють вчинення правопорушення у сфері митної справи); б) процедури 

застосування заходів припинення порушень митних правил. Виділено стадії та 

етапи кожної з виділених адміністративних процедур протидії порушенням 

митних правил. 

Доведено, що у системі адміністративно-правових заходів запобігання та 

протидії порушенням митних правил адміністративній відповідальності 

належить особливе місце. На відміну від заходів адміністративного запобігання 

та припинення порушень митних правил, її застосування може мати місце тільки 

по завершенню відповідної протиправної поведінки, після проведення 

всебічного і повного розслідування обставин вчинення конкретного митного 

правопорушення, а також виключно до винних у ньому дієздатних осіб. Вона є 

реакцією держави на факт адміністративно-правового делікту в галузі митної 
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справи, негативного відношення правопорушника до митних правових 

регуляторів. Виділено ознаки адміністративних стягнень за порушення митних 

правил. 

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. 

Обґрунтовано напрямки вдосконалення адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил: а) інституційна реорганізація; б) організаційні 

заходи; в) ефективна взаємодія між суб’єктами протидії в Україні та між 

митними органами в Україні та країнами ЄС; г) подолання прогалин і колізій 

чинного законодавства. 

У напрямку 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, Бельгії, Італії, Великої Британії, 

Словаччини, США, Японії та інших) дозволило вказати про те, що Україні варто 

запозичити узаконення правоохоронного статусу митних органів, завдяки чому 

можливе упровадження розвідувальної та агентурної роботи. Вказано про 

функціонування митних органів у більшості сучасних країн у структурі 

міністерства фінансів, що дозволяє зменшити вплив на них з боку центральних 

органів державної влади. Сформульовано конкретні організаційні заходи щодо 

вдосконалення протидії порушенням митних правил. Виділено подальші 

перспективні напрямки вдосконалення взаємодії національних митних органів з 

митними органами іноземних держав. Запропоновано конкретні пропозиції 

щодо внесення змін до чинного законодавства та наведено їх відповідну 

редакцію. 
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SUMMARY 

Khomutyansky V.V. Administrative and legal counteraction to customs rules 

violations. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation provides a theoretical generalization and offers a solution to the 

scientific problem of establishing substantive features and ways to improve 

administrative and legal counteraction to violations of customs rules, based on 

generalizations and results of critical analysis of scientific approaches, current 

legislation of Ukraine and the current state of customs practice international standards 

implementation . 

The main part of the dissertation contains an introduction, three sections 

covering nine sections, conclusions, a list of sources used. 

Section 1 "Theoretical and legal principles of administrative and legal 

counteraction to violations of customs rules" substantiates the concept, defines the 

structure and classification of customs rules violations reveals the essence of 

administrative and legal counteraction to customs rules violations, highlights 

principles and forms of administrative and legal counteraction to customs rules 

violations. Their content is revealed. 

The approach, which is defined as an independent place of customs rules 

violations in the structure of administrative offenses, is supported. The characteristics 

of customs rules violations as an administrative offense are characterized taking into 

account the peculiarities of protected public relations. The elements  

of customs rules violations are characterized, taking into account the 

peculiarities of the general and generic (species) object, the objective side, the subject 
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and the subjective side of the offense. 

It is proved that the most common approach to the classification of customs 

rules violations, where the criterion of the object of encroachment needs to be 

improved. The following criteria (signs) of classification are offered: 1) signs of the 

objective party; 2) depending on the subjects of violation; 3) depending on the 

presence of harmful effects; 4) depending on the calculation of the terms of 

administrative penalties imposition . 

The concept of administrative-legal counteraction is formulated in a broad 

sense, which covers its understanding of the law from the standpoint of the mechanism 

of administrative-legal regulation, state-legal mechanism and in the procedural aspect. 

Peculiarities of administrative and legal counteraction to customs rules violations are 

highlighted. It is substantiated that the main purpose of administrative and legal 

counteraction to customs rules violations in Ukraine is to minimize cases of customs 

rules violations, prevention of such offenses. Based on the doctrinal, etymological and 

normative meaning of the term "counteraction", it is indicated  its disclosure from the 

standpoint of ongoing and systematic resistance to illegal manifestations. 

The concept of the principle of administrative and legal counteraction to 

customs rules violations is formulated. All the principles of administrative and legal 

counteraction to violations of customs rules are systematized into two large groups: 

general and special. The concept of the form of administrative and legal counteraction 

to customs rules violations is substantiated and their classification is carried out. 

Section 2 "Content of administrative and legal counteraction to customs rules 

violations" identifies subjects of administrative and legal counteraction to customs 

rules violations and describes their administrative legal personality, discloses the 

content and defines the structure of administrative procedure for combating violation 

of customs rules, identifies types of administrative procedures, the place of 

administrative responsibility for  customs rules violations in the system of 

administrative and legal counteraction to violations is determined. 

It is proposed to classify subjects of administrative and legal counteraction to 

customs rules violations into three groups: a) subjects of general competence (Cabinet 
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of Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, other ministries); b) auxiliary 

entities (executive bodies whose competence in the field of combating of customs 

rules violations is ancillary, i.e. not the main - in particular, the National Police, the 

State Border Guard Service of Ukraine, the State Financial Monitoring Service of 

Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine (tax police), local executive bodies); 

c) subjects of special competence (State Customs Service of Ukraine, Security Service 

of Ukraine). Provisions on elements of administrative legal personality of subjects of 

administrative and legal counteraction by customs rules violations are formulated 

taking into account features of the legal status of such subjects - officials, executive 

bodies (legal entities of public law). 

The broad and narrow significance of the administrative procedure for 

counteracting violations of customs rules is given. The types of administrative 

procedures are determined: a) procedures for formation of the state policy of 

counteraction to offenses in the customs sphere; b) procedures for detection, 

termination, prevention of customs rules violations by customs authorities; 

c) proceedings in cases of customs rules violations. Within the procedures for 

detection, termination, prevention of violations of customs rules, there are two 

subtypes of procedures: a) procedures for the application of measures to prevent 

violations of customs rules (measures aimed at preventing, localizing and eliminating 

the causes and conditions of customs offenses); b) procedures for the application of 

measures to stop violations of customs regulations. The stages as well as stages of 

each of the selected administrative procedures for counteracting violations of customs 

regulations are highlighted. 

It is proved that in the system of administrative and legal measures to prevent 

and counteract violations of customs rules, administrative liability has a special place. 

Unlike measures of administrative prevention and termination of violations of customs 

rules, its application can take place only after the completion of the relevant illegal 

behavior, after a comprehensive and complete investigation of the circumstances of a 

particular customs offense, as well as only to the perpetrators. It is a reaction of the 

state to the fact of administrative and legal tort in the field of customs, the negative 
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attitude of the offender to customs regulators. Signs of administrative penalties for 

violation of customs rules are highlighted. 

Section 3 "Ways to improve administrative procedures and organize 

counteraction to violations of customs rules" substantiates ways to implement in 

Ukraine the experience of foreign countries in organizing counteraction to violations 

of customs rules, reveals the features of international customs standards to combat 

violations of customs rules, highlights current issues of improving administrative of 

customs rules violations, suggested ways to solve them. 

The directions of improvement of administrative and legal counteraction by 

violation of customs rules are substantiated: a) institutional reorganization; 

b) organizational measures; c) effective interaction between the subjects of 

counteraction in Ukraine and between the customs authorities in Ukraine and the EU 

countries; d) overcoming gaps and conflicts of current legislation. 

In the direction of institutional reorganization, Ukraine’s desire to build an 

effective system of countering violations of customs regulations based on the use of 

best international practices was emphasized. Studying the world experience of 

customs organization (in particular, Belgium, Italy, Great Britain, Slovakia, USA, 

Japan and others) allowed to indicate that Ukraine should borrow the legalization of 

law enforcement status of customs authorities, so it is possible to introduce 

intelligence and intelligence work. It is indicated the functioning of customs 

authorities in most modern countries in the structure of the Ministry of Finance, which 

reduces the influence on them by the central government. Specific organizational 

measures have been formulated to improve the fight against violations of customs 

regulations. Further promising areas for improving the interaction of national customs 

authorities with customs authorities of foreign countries are identified. Specific 

proposals for amendments to the current legislation are proposed and their 

corresponding wording is given. 

Key words: customs rules violations, administrative and legal counteraction, 

customs legislation, subject, administrative legal personality, administrative 

responsibility, administrative coercion. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Митне законодавство виступає одним з найбільш 

динамічних галузей вітчизняного законодавства, яке 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 та гармонізація митно-

правового регулювання передбачає необхідність забезпечення ефективності, 

зокрема, митно-деліктного законодавства, охоронний потенціал якого 

спрямований на гарантування законності, попередження і 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, включаючи прийняття рішучих заходів не лише для вдосконалення 

боротьби з контрабандою та порушенням митних правил безпосередньо на 

кордоні, а також створення умов, що перешкоджають перевезенню та реалізації 

незаконно ввезених товарів на внутрішньому ринку України. З 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 у митній сфері. 

Разом з тим, 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, у першу чергу, протидії порушенням митних правил, 

що створить наукове підґрунтя для формування ефективного законодавства як 

правової основи реалізації митними та іншими державними органами  функції 
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сприяння міжнародній торгівлі і 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 науковців до таких тематичних напрямків, які 

присвячені доведенню існування процесуальних форм діяльності митних 

органів, їх характеру та змісту, сутності боротьби з порушеннями митних 

правил. Власне у такому значенні 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 ряд комплексних 

положень та висновків, формують методологічні засади подальших розробок у 

нових реаліях реалізації митної політики держави. 

Дослідженню нормативно-правової основи співпраці України та ЄС, а 

також результатам вивчення європейської інтеграції присвятили  свої праці 

чимало науковців, а саме вітчизняні науковці з юридичних, політичних наук та 

державного управління: О. Ковальова, В. Копійка, М. Микієвич, В. Муравйова, 

Н. Сюр та інші учені. 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 ін.. Питання щодо вдосконалення митного законодавства 

в контексті адаптації до законодавства Європейського Союзу вивчали 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, зокрема й за 

порушення митних правил, свої наукові праці присвятили відомі вчені-

адміністративісти – В. Авер’янов, В. Бевзенко, А. Берлач, Ю. Битяк, 

І. Голосніченко, Є. Додін,  Т. Коломоєць, В. Колпаков, Д. Приймаченко, 
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А. Комзюк, В. Настюк, Д. Лук’янець,  М. Студенікіна, О. Тильчик, В. Тильчик, 

В. Шкарупа, М. Шульга та ін. Питанням, пов’язаним із дослідженням 

адміністративних процедур, присвячено низку наукових праць таких вітчизняних і 

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

Е. Демський, О. Кузьменко, О. Миколенко, Е. Талапіна, Ю. Тихомиров, 

В. Шкарупа та ін. Безпосередньо проблему класифікації видів адміністративних 

процедур розробляли С. Агафонов, М. Єфремов, П. Кононов, О. Лагода, 

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

Активний науковий пошук вчених у напрямку формування теоретичних 

підвалин розвитку митно-правового регулювання, визначення оптимальних, за 

існуючих умов, заходів протидії контрабанді та іншим порушенням митних 

правил, з одного боку, та забезпечення ефективності шляхів вирішення 

проблеми протидії вказаним порушенням, з іншого, обумовлюють актуальність 

теми наукового дослідження й роль у розвитку наукових положень 

адміністративного та митного права. 

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

виконана на кафедрі адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету і відповідає напрямам наукових досліджень щодо 

виконання Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу 

тютюнових виробів на період до 2021 року (схвалено Розпорядженням Кабінету 

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

дисертації випливає 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 УкрНТІ 0116U008481). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації визначено встановлення 

змістовних особливостей та шляхів вдосконалення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил, спираючись на узагальнення та результати 
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критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства України та 

сучасного стану імплементації міжнародних стандартів митної діяльності, 

правозастосовної практики.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації визначено встановлення 

змістовних особливостей та шляхів вдосконалення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил, спираючись на узагальнення та результати 

критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства України та 

сучасного стану імплементації міжнародних стандартів митної діяльності, 

правозастосовної практики.  

Вказана мета дослідження обумовила формулювання наступних задач: 

– обґрунтувати поняття, визначити структуру та здійснити класифікацію 

порушень митних правил; 

– розкрити сутність адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил; 

– виділити принципи та 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 та 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. 
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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 із діалектикою, 

формує методологічну основу пошуку шляхів вирішення наукового завдання 

щодо встановлення змістовних особливостей та шляхів вдосконалення 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. Поглиблюють 

методологічні основи конкретно-наукові методи пізнання, застосування яких 

дозволяє висвітлити найбільш характерні риси та особливості конкретних 

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

семантичний та формально-юридичний підходи, а також метод правового 

моделювання дозволяють 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 та 

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

суб’єктів адміністративно-правової протидії (підрозділ 2.1), заходів протидії 

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 і значення міжнародно-правових актів у протидії 

таким 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 приєдналась Україна, з такими країнами як: Грузія, Чеська Республіка, 

Республіка Азербайджан, Фінляндія, Французька Республіка, Китайська 

Народна Республіка, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії 
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та інші, закони та підзаконні акти України, якими урегульовано адміністративну 

відповідальність за порушення митних правил та інші заходи щодо протидії 

таким порушенням. Дисертант звертався до правових позицій Верховного Суду 

України з питань узагальнення практики застосування законодавства щодо 

порушення митних правил. 

Емпірична база дисертації. Проаналізовано практику притягнення до 

відповідальності за порушення митних правил за матеріалами митних і 

податкових органів, Державної міграційної служби України, судову практику за 

2017-2019 роки.  

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена запропонованим 

підходом щодо вирішення наукового завдання, яке полягає у встановленні 

змістовних особливостей та шляхів вдосконалення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил і ґрунтується на методології системного 

аналізу, який у сукупності із діалектикою визначив необхідність здійснення 

узагальнення та критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства 

України та сучасного стану імплементації міжнародних стандартів митної 

діяльності, правозастосовної практики. 

За результатами дослідження обґрунтовано наукові положення, що 

виносяться на захист, а саме: 

Уперше 

– доведено доцільність застосування комплексного підходу до 

дослідження адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, 

який передбачає розуміння її сутності: а) як механізму адміністративно-

правового регулювання відповідних відносин; б) державно-правовий механізм; 

в) у процедурному аспекті. Визначення такого підходу як комплексного 

обумовлено тим, що в його основу покладено визнання регулятивного впливу 

норми адміністративного права як в цілому (у разі механізму адміністративно-

правового регулювання), та і у його окремих проявах – організаційному 

(цілеспрямованому) та процедурному; 
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– порушення митних  правил в сучасних умовах розглянуте з позицій 

юридичної конфліктології – як протиправне діяння, що спричинило конфлікт з 

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

сфері реалізації митної політики та економічним інтересам, правовим 

результатом здійснення якого є вживання встановлених законом засобів 

адміністративно-правового реагування. Такий підхід до розкриття змісту 

порушення митних правил дозволив запропонувати визначення адміністративної 

процедури протидії порушенням митних правил у широкому та вузькому 

значеннях; 

– виділено об’єкти митного контролю, які виступають за основу 

необхідної роботи митних органів щодо раннього виявлення ознак порушень 

митних правил і контрабанди: 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 з метою виявлення фактів 

митних правопорушень, встановлення тенденцій динаміки, структури, форм 

вчинення правопорушень та злочинів; 3) систематичний облік правопорушень, 

скоєних суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі 

підприємствами-декларантами, митними брокерами, перевізниками; 

використання даних, що характеризують дані підприємства й отримані від 

органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, податкової міліції тощо; 4) надійна схема фіксування, надходження, 

реєстрації та обміну інформацією між структурними підрозділами митного 

органу й системою митних органів про ознаки правопорушень та 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. 
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Дістало подальшого розвитку 

– характеристика ознак порушення митних правил як адміністративного  

правопорушення із врахуванням особливостей охоронюваних суспільних 

відносин. Ознака суспільної небезпеки (основна, матеріальна ознака такого 

порушення) визначена як заподіяння чи створення загрози заподіяння істотної 

шкоди встановленому порядку у сфері митної справи; 

– характеристика елементів порушення митних правил як 

адміністративного правопорушення, яка враховує особливості загального та 

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

сторони проступку; 

– науковий підхід щодо розкриття змісту правового забезпечення протидії 

порушенням митних правил, виходячи з доктринального, етимологічного і 

нормативного значення терміну «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 та неправових 

(організаційних) форм виділено форми, притаманні цілеспрямованій 

управлінській діяльності у напрямку протидії порушенням митних правил; 

– положення щодо елементів адміністративної правосуб’єктності суб’єктів 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил із врахуванням 

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 у разі порушення митних 

правил: 1) відкриття справи, яка включає такі етапи: встановлення посадовими 

особами органу, що проводить провадження (ст. 491 МК України) порушення 

митних правил; складання протоколу про порушення митних правил; здійснення 

інших процесуальних дій (застосування заходів, спрямованих на забезпечення 
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провадження по справі);  надсилання протоколу про порушення митних правил 

та інших підвідомчих матеріалів; 2) вирішення справи: підготовка справи до 

розгляду; розгляд справи по суті; прийняття рішення по справі (винесення 

постанови); 3) оскарження постанови та її перегляд: оскарження постанови;  

перегляд справи за скаргою; процес прийняття рішення по скарзі (винесення 

постанови);  перегляд постанови у порядку контролю; 4) виконання постанови: 

виконання рішення; добровільне виконання рішення; примусове виконання 

рішення. Враховується, що застосування компромісу у разі порушення митних 

правил дозволяє закрити провадження на будь-якому етапі. Виокремлено 

причини припинення провадження у справах про порушення митних правил на 

кожному з чотирьох етапів; 

– обґрунтування ознак виділення заходів адміністративного попередження 

серед інших заходів адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил; 

– пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання застосування 

ризик-орієнтованого підходу при здійсненні митного контролю, виділені 

індикатори ризику, які мають використовуватись при прийнятті рішення про 

проведення митного огляду. 

Удосконалено 

– підхід щодо визначення як самостійне місця порушення митних правил у 

структурі адміністративних правопорушень, що обумовлене спільним загальним 

об’єктом посягання – встановлений порядок у сфері митної справи – особливій 

сфері суспільного життя;  

– класифікацію порушень митних правил. Доведено, що найбільш 

поширений підхід до класифікації порушень митних правил, де критерієм 

виділено об’єкт посягання потребує вдосконалення, у зв’язку з чим 

запропоновано їх доповнити чотирма критеріями (ознаками) класифікації;  

– поняття принципу адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил та класифікація принципів; 
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– визначення поняття «суб’єкт протидії порушенням митних правил», яке 

розкрите у широкому значенні. Вказано, що суб`єкти адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил входять до складу системи суб’єктів 

протидії таким порушенням як їх елемент. До них віднесено органи виконавчої 

влади, наділені адміністративною правосуб`єктністю щодо здійснення протидії; 

– на засадах наукового підходу «співвідношення загального і часткового» 

здійснено класифікацію суб’єктів протидії порушенням митних правил, у межах 

системи якої виділено суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

обґрунтовані висновки і рекомендації можуть застосовуватись у наступних 

сферах: 

– науково-дослідній – теоретичні положення, сформульовані у дисертації, 

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, 

вдосконалення 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. Висновки та пропозиції, сформульовані у дисертаційному 

дослідженні, 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. 
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Ірпінь, 12 грудня 2019 р.), «Захист економічних інтересів України в районах 

здійснення операції Об’єднаних сил» (м. Ірпінь, 24 травня 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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ 

 

 

1.1. Поняття, структура та класифікація порушень митних правил 

 

Звернення до статистичних показників діяльності уповноважених 

центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної митної 

політики свідчить про те, що реалізація функції боротьби з контрабандою та 

іншими порушеннями митних правил, здійснювана у межах компетенції, є 

достатньо складною. Саме такий висновок можна зробити, виходячи з 

варіативності абсолютних значень показників статистичної звітності.  

Так, згідно статистичних даних Державної фіскальної служби України 

щодо результатів діяльності з виявлення порушень митних правил та 

притягнення до адміністративної відповідальності у 2018 році зросла кількість 

правопорушень, що характеризуються незначним ступенем небезпеки, а саме 

тих, адміністративна відповідальність за які передбачена ст.ст. 470, 481 Митного 

кодексу України (далі – МКУ) при зменшенні кількості більш суттєвих 

правопорушень, пов'язаних з недекларуванням товарів, переміщенням їх з 

приховуванням від митного контролю та поза митним контролем (ст. 472, 471, 

483, 484 МКУ). У 5 407 справах про порушення митних правил було тимчасово 

вилучено предметів правопорушень на суму 914 млн. грн. Сума тимчасово 

вилучених предметів правопорушень зросла на 25%. Зокрема, у справах про 

порушення митних правил вилучено: промислових товарів на суму 569 млн. 

грн.; продовольчої та сільськогосподарської продукції на суму 119 млн. грн.; 

валюти на суму 76 млн. грн.; транспортних засобів на суму 150 млн. грн. 

Протягом 2018 року митниці ДФС виявили 48 876 порушень митних правил на 

суму майже 3,4 млрд. грн. Кількість складених протоколів про порушення 

митних правил у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась 

на 51%, а вартість предметів правопорушення – у 2 рази [249]. За 2019 рік було 
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заведено на 40% менше справ про порушення митних правил, порівняно із 2018 

роком, а середня вартість предметів порушень збільшилась на 7,7%. Кількість 

справ про порушення митних правил з реально вилученими предметами 

правопорушень збільшилась майже на 20%, хоча вартісне значення зменшилось, 

порівняно із 2018 роком, майже на 30%. Якщо порівняти кількість розглянутих 

справ митницями ДФС, то спостерігається зменшення кількісного показника на 

45,5%. Проте кількість справ, переданих на розгляд судів збільшилась на 34,2% 

та застосовано конфіскацій на суму 122,49 млн. грн, що на 45,6% більше, ніж у 

2018 році [160]. 

Аналіз підстав для закриття справ про порушення митних правил свідчить, 

що переважна більшість справ закрито на підставі відсутності події та складу 

правопорушення (501 справа на суму 576 млн. грн. або 55% справ) та у зв'язку з 

закінченням на момент розгляду справ строків накладення стягнень (321 справ 

на суму 171 млн. грн. або 35% справ). У зв'язку з малозначністю закрито 61 

справу на суму 3 млн. грн. або 7% справ [249]. 

Проблеми, пов’язані з правильною та повною кваліфікацією порушень 

митних правил залишаються і досить часто призводять до унеможливлення 

притягнення громадян та посадових осіб підприємств до відповідальності через, 

зокрема, недосконалість формулювання окремих диспозицій статей. А, судячи з 

наведених вище статистичних показників діяльності митних органів, складно 

встановити ефективність роботи митниць ДФС у 2019 році, адже кількісні 

показники мають тенденцію до зменшення, а вартісні показники – по їх окремих 

категоріях  – до збільшення. Така ситуація спонукає до поглибленого пошуку 

причин та умов її виникнення, а також встановлення шляхів і напрямків 

вдосконалення роботи митниць, особливо у напрямку протидії порушенням 

митних правил. 

Логіка наукового аналізу визначає необхідність звернення до робіт, 

присвячених розкриттю сутності загальної категорії «правопорушення». У 

юридичній літературі спостерігається єдність думок щодо того, що являє собою 

правопорушення. Правопорушення визначається як протиправне, винне, 
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соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що 

зумовлює юридично визначені негативні наслідки для правопорушника [39, с. 

574; 145, с. 61]. Отже, серед ознак правопорушення вчені виділяють, у першу 

чергу, таку ознаку як суспільна шкідливість, що характеризує сутність 

правопорушення. Антигромадську спрямованість правопорушення підкреслює 

також його ознака – протиправність. Наявність вольового усвідомлення вчинку, 

що виражається у протиправній дії або бездіяльності відображає наступну 

ознаку правопорушення – наявність діяння, його зовнішнього прояву. Серед 

ознак правопорушення виділено психологічну ознаку – винність  [39, с. 574-

576]. 

Тож, правопорушення – це винна дія або бездіяльність особи, яка порушує 

встановлені норми права, завдає шкоди й спричиняє юридичну відповідальність. 

При цьому має значення саме діяльність, яка є протиправною, але не 

різноманітні наміри, думки з приводу вчинення правопорушень не є 

правопорушеннями і вважаються юридично нейтральними, поки вони не 

проявилися як конкретні протиправні вчинки (діяння) суб'єктів. 

Правопорушення визначається як протиправна поведінка, яка здійснюється 

всупереч правовим нормам та завдає шкоди суспільству. Отже, 

«правопорушення – це суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння 

деліктоздатного суб`єкта, за яке чинний закон передбачає юридичну 

відповідальність» [144, ст. 901].  

Правопорушення полягає в сукупності передбачених законом певних 

юридичних ознак діяння, при наявності яких його можна віднести до того чи 

іншого складу правопорушення. В основі будь-якого правопорушення лежить 

протиправна поведінка. Протиправна поведінка здійснюється всупереч правовим 

нормам, порушує суспільні відносини, завдає або здатна спричинити шкоду 

правам та інтересам громадян, суспільству, державі. Як випливає з самого  

терміну правопорушення – це порушення права, акт, протиправний праву, його 

нормам, закону. Вчинити правопорушення – переступити право. Кожне окреме 

правопорушення як явище реальної дійсності є конкретним: воно вчиняється 
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конкретною особою, в певному місці та у певний час, суперечить чинній 

правовій нормі, характеризується точно визначеними ознаками» [277, c. 6].  

Адміністративне правопорушення (проступок) – протиправне, винне діяння, що 

порушує громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 

встановлений порядок управління (наприклад, у галузях охорони праці та 

охорони здоров’я населення, митної справи, дорожнього руху та ін.) [39, с. 577]. 

Спираючись на загальне визначення правопорушення, наукові підходи 

щодо розкриття змісту його ознак, можна сформулювати визначення митного 

правопорушення. Таке правопорушення (у широкому розумінні) являє собою 

незаконну, винну (умисну чи необережну) дію чи бездіяльність, що порушує 

встановлений порядок у сфері митної справи і за яку міжнародним та 

вітчизняним законодавством передбачено юридичну відповідальність. 

Для всіх видів правопорушень притаманні певні ознаки, а саме: а) 

суспільна небезпека, б) протиправність, в) винність особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, г) деліктоздатність суб`єкта правопорушення, д) 

наявність юридичної норми, яка передбачає відповідальність за протиправне 

діяння. 

У міжнародній конвенції про адміністративну взаємодопомогу у сфері 

митних відносин митне правопорушення визначене  як будь-яке порушення або 

спробу порушення митного законодавства [141]. 

Розкриття самого поняття «порушення митних правил» має значення для 

визначення та характеристики правових засад функціонування митної системи, 

та відповідно – розвитку митного законодавства, митно-правової науки. Доречно 

зазначити, що відповідно до ст. 4 ч. 28 МКУ, митні правила являють собою 

встановлений порядок переміщення товарів, комерційних транспортних засобів 

через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і зборів за 

митний контроль і митне оформлення, а також здійснення операцій з товарами, 

що перебувають під митним контролем, чи контроль за якими покладено на 

митних органів [138].  
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Відповідно до ст. 226 Основ митного законодавства держав–учасниць 

СНД порушення митних правил – це протиправна дія (бездіяльність) особи, що 

посягає на встановлений національним законодавством і міжнародними 

договорами держави порядок переміщення через митний кордон держави 

товарів та транспортних засобів, здійснення їх митного контролю та митного 

оформлення, сплата митних платежів, надання митних пільг та їх використання, 

а також нормальне функціонування митних органів, за які національне 

законодавство передбачає відповідальність [231].  

Правознавці інтерпретують суть поняття «порушення митних правил» по-

своєму. Зокрема Т. В. Курило дає таке визначення порушення митних правил: 

«порушення митних правил є протиправною, винною (умисною чи з 

необережністю) дією або бездіяльністю, що порушує: 

– встановлений порядок руху через митний кордон України товарів та 

транспортних засобів;  

–  митне оформлення та здійснення митного контролю за ними; 

– оподаткування митом, податками і митними зборами на товари та 

транспортні засоби» [114, с. 100]. 

Варто зробити висновок, що відповідно від того, який саме порядок 

посягає те чи інше порушення митних правил, Т. В. Курило відводить його до 

однієї із трьох визначених ним груп [114, с. 100]. 

О. В. Сєрих дійшла до висновку, що порушення митних правил – це 

частина адміністративної деліктності. Тому, з одного боку, для їх дослідження 

потрібно застосовувати загальнотеоретичні знання про деліктну 

відповідальність, знання про адміністративну деліктологію, з іншого – вживати 

прийоми та методи, за допомогою яких можна встановити передумови, умови, 

структуру, територію, динаміку порушень митних правил. Це має зв'язок з тим, 

що порушення митних правил здійснюється в особливій сфері суспільного 

життя – митній. [239, c. 6].  

Вчені, які аналізували проблему сутності адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, структуру і склад таких 
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порушень пропонували запровадити темін «митна деліктність». Вказаний термін 

зустрічається в роботах Є.В. Додіна, який зауважує про  еволюційний характер 

адміністративної відповідальності за митні правопорушення, пов'язаний із 

появою терміна «митна деліктність» [62, c. 489]. Зазначену точку зору Є.В. 

Додіна наводить О.В. Сєрих [238, с. 37]. Розвиваючи ідею формування 

наукового підгрунтя запровадження поняття «митна деліктність», вчена 

пропонує авторських погляд щодо сутності деліктології порушень митних 

правил і формулює визначення митної деліктності як сукупності порушень 

митних правил, здійснених за певний проміжок часу, в певному регіоні чи в 

державі загалом, що є самостійним системним і структурним утворенням, в 

якому певні порушення митних правил є початковими елементами. О.В. Сєрих 

слушно вказує, що «порушення митних правил є складовою адміністративної 

деліктності, його слід вивчати як окреме соціально-правове явище, яке утворює 

вся система порушень митних правил – митна деліктність» [240].   

О.В. Сєрих обґрунтовано пропонує митну деліктність як сукупність 

адміністративних порушень митних правил вважати підсистемою 

адміністративної деліктності [238, с. 35]. Вивчаючи ґенезу деліктологічних 

досліджень, О.В. Сєрих наводить роботи Є.В. Додіна, Ю.М. Дьоміна, С.Ю. 

Дьоміної, І.М. Романенко та інших, виконані на рівні дисертаційних досліджень  

[238, с. 36] і зазначає про перспективність наукового осмислення «об`єкту, 

предмету митної деліктології» [238, с. 37]. 

Наведена точка зору О.В. Сєрих дотична до наукового підходу, 

презентованого М. Кравець. Зокрема, вказано про «правомірність виокремлення 

митних правопорушень» [107, с. 75], що «підтверджується позицією науковців 

(Є.В. Додін, А.В. Мазур, В.Я. Настюк, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, І.О. 

Федотова, М.Г. Шульга)» [107, с. 75]. М. Кравець підтримує думку про 

«існування в національній системі права комплексної галузі права – митне 

право» [107, с. 76]. 

Не ставлячи за мету критичне осмислення доцільності впровадження 

терміну «митна деліктність» та подальший розвиток наукового погляду щодо 
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його сутності і змісту, однак можна вказати про те, що існування такого погляду 

обумовлене особливостями  складу порушень митних правил, які містяться у 

окремому нормативно-правовому акті – Митному кодексі України, 

специфічними причинами виникнення таких порушень та умовами, які сприяють 

їх вчиненню. Разом з тим, визначення митної деліктності як самостійного 

«системно-структурного утворення» вдається дещо передчасним, враховуючи 

конституційні норми про види юридичної відповідальності (п.22 ст. 92 

Конституції України) та належність відповідальності за порушення митних 

правил до адміністративної відповідальності (ч.1 ст. 459 МКУ). 

У юридичних енциклопедичних виданнях розкрито зміст термінів 

«делікт», «деліктна відповідальність», «деліктоздатність» [262, с. 239]. Тож 

термін «делікт» використовується як системоутворюючий для позначення 

пов`язаних із ним правових явищ і категорій. Буквальне тлумачення терміну 

«деліктність» дозволяє вказати про позначення ним не явища, а властивості, 

доцільність виділення якої, особливо щодо порушень митних правил, потребує 

окремого наукового аналізу. 

На думку О. В. Константи, порушення митних правил є актом зовнішньої 

об’єктивації, який є суспільно шкідливим, протиправним, винним, 

адміністративно-караним в межах свідомої митної поведінки конкретної 

фізичної особи, що не перебуває на момент здійснення відповідного акту у 

зв’язках служби з митним органом (громадянина, посадової особи 

підприємства). Порушення митних правил – це публічно-правові 

правопорушення, склади яких встановлені митним законодавством для 

забезпечення організованого функціонування митних відносин, митного 

правового порядку, запобігання скоєнню не стільки соціально небезпечних, 

скільки тих, що суперечать впорядкованому виконанню митних правил в 

державі, діянь. Головною характеристикою, що відрізняє порушення митних 

правил від митних злочинів є їх менша суспільна небезпека. Склади 

правопорушень встановлений законодавством України, щоб законодавчо 

захистити одні й ті ж суспільні цінності, блага в сфері митної справи. За 
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позицією О. В. Константи, інститут порушень митних правил, у порівнянні з 

кримінально-правовими засобами, відіграє «додаткову» роль у забезпеченні 

митних державних інтересів [98, c. 8-9].  

Порушеннями митних правил (або, як визначають ці дії міжнародні 

конвенції з питань митної справи – порушення митного законодавства) у 

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

сфері та адміністративні митні правопорушення.  У вузькому значенні зміст 

порушення митних правил розкривається у ч.1 ст. 458 МКУ.  

Декриміналізація товарної контрабанди («гуманізація відповідальності» за 

визначенням законодавцем), яка здійснена, відповідно «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 №4025-VI 

[187]  в жодному разі не змінює стану суспільної небезпеки порушень митних 

правил. Вони як були, так й залишаються діяннями, визнаними світовим 

суспільством як ті, що «ставлять загрозу економічним, соціальним та 

фіскальним інтересам держав та законним інтересам торгівлі» [142]. 

Митним кодексом України порушення митних правил прямо названо 

адміністративним правопорушенням (ч.1 ст.458 МКУ).   

Відповідно до статті 9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, адміністративне правопорушення – це протиправні, винні 

(умисні чи необережні) дії або бездіяльність, що порушують громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління 

та за які законодавством передбачена адміністративна відповідальність.  

Адміністративна відповідальність за правопорушення має місце, якщо ці 

порушення за своїм характером не передбачають, відповідно до діючого 

законодавства, кримінальну відповідальність [84]. 

Відповідно до ст. 458 Митного кодексу України (далі – МКУ), порушення 

митних правил (далі – ПМП) є адміністративним правопорушенням, яке являє 

собою протиправні, винні (умисні чи необережні) дії чи бездіяльність, що 

посягають на встановлений МКУ й іншими актами законодавства України 
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порядок переміщення товарів, транспортних засобів з комерційним 

призначенням через митний кордон України, пред’явлення їх органам  доходів і 

зборів з метою проведення митного контролю й митного оформлення, a також 

здійснення операцій з товарами, що знаходяться під митним контролем чи 

контроль за якими покладено на органи доходів і зборів МКУ чи іншими 

законами України, i за які Митним кодексом встановлена адміністративна 

відповідальність [137]. 

Зазначене визначення з деякими особливостями фактично дублює 

визначення адміністративного правопорушення (проступку), що міститься в ст.9 

КпАП України. 

При розробці МКУ 2012 року у статті 459 законодавець повернув поняття 

«порушення митних правил» в площину адміністративного права, залишивши 

настання відповідальності за їх вчинення в площині митного законодавства. 

Водночас, згідно положень МКУ, порушення митних правил та відповідальність 

за них мають особливості, відмінні від інших правопорушень та 

відповідальності за них – адміністративної, кримінальної, фінансової, цивільної, 

дисциплінарної тощо. 

Варто зазначити, що порушення митних правил не приводить до 

автоматично настання відповідальності, а є підставою для її пред’явлення. Крім 

того, переслідування за порушення митних правил не звільняє правопорушника 

від обов’язку сплачувати митні платежі й інші митні збори. Фактичною 

підставою для настання юридичної відповідальності постає склад 

правопорушення. 

Г.В. Соломенко виділяє п`ять серед ознак порушення митних правил: 

«1)діяння (у переважній більшості – дія), спрямоване на порушення норм, 

встановлених митним законодавством; 2) протиправність – діяння спрямоване 

на порушення норм, встановлених митним законодавством; 3) винність – діяння 

вчинено навмисно чи з необережності, як прояв свідомості особи; 4) караність – 

за вчинене діяння Митний кодекс України встановлює адміністративну 

відповідальність; 5) суспільна небезпечність – діяння посягає на митну безпеку 
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держави та завдає шкоди суспільним відносинам у сфері державної митної 

справи» [245, с. 29].  

Наведені теоретичні положення, в цілому, не суперечать усталеним 

підходам щодо визначення ознак правопорушення, за виключенням ознаки 

суспільної небезпечності порушення митних правил. Характеристика порушень 

митних правил як адміністративних правопорушень передбачає звернення до 

праць науковців, присвячених виділенню та характеристиці ознак 

адміністративного правопорушення. Так, виділяють ознаку  суспільної 

шкідливості (суспільної небезпечності, антигромадської спрямованості) [5, 

с. 43]. У юридичних енциклопедичних виданнях зазначено про ознаку суспільної 

шкідливості (небезпеки) як одну з ознак правопорушення [39, с. 574]. Серед 

ознак адміністративного правопорушення (проступку) вказано – «діяння 

суспільно небезпечне» [42, с. 19]. У підручниках з адміністративного права 

зазначено про «ступінь небезпеки правопорушення для суспільних відносин» як 

необхідну ознаку адміністративного проступку [7, с. 437]; суспільної 

шкідливості адміністративного правопорушення [11, с. 172]; суспільної 

шкідливості (отожнено з антигромадською спрямованістю або суспільною 

небезпекою) [92, с. 330]. Про ознаку суспільної шкідливості адміністративного 

правопорушення зазначено у монографії «Проблеми правової відповідальності» 

(2014р.)  [224, с. 143].  

Узагальнення наведених наукових поглядів щодо основної ознаки 

адміністративного правопорушення (проступку) дозволяють виділити такі їх три 

групи: 1) підхід, за яким вказується про суспільну небезпеку правопорушення; 2) 

про суспільну шкідливість;  3) про тотожність ознак суспільної шкідливості і 

суспільної небезпеки. 

Виділяючи основну ознаку порушення митних правил як 

адміністративного правопорушення, доцільно приєднатись до наукової думки 

про суспільну небезпеку як основну ознаку порушення митних правил, що 

обумовлено високим ступенем негативного впливу таких порушень на 

економіку України.  
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Дослідники проблем криміналізації товарної контрабанди відзначали 

посилення відповідальності за контрабанду в країнах Європейського Союзу. Як 

аргумент – наведено Директиву № 2017/1371 Європейського парламенту і Ради 

ЄС, яка передбачала, що до липня 2019 року всі країни-члени ЄС мали 

встановити, серед іншого, мінімальне кримінальне покарання за злочини, 

вчинені фізичними особами, що шкодять фінансовим інтересам ЄС:  4 роки 

ув’язнення у випадку значної шкоди або значної отриманої вигоди;  інше 

покарання, яке не є кримінальною санкцією, якщо шкода/вигода становили 

менше 10 000 євро. Окремі країни-члени ЄС застосовували кримінальну 

відповідальність за контрабанду і до прийняття цієї Директиви (зокрема, 

Польща, Німеччина) [35, с. 5]. 

Розкриваючи сутність ознаки «суспільна небезпека», слід звернутись до 

напрацювань вчених у царині кримінального права. Так, М.Панов, С.Харітонов 

характеризують суспільну небезпечність кримінально-протиправного діяння як 

фундаментальну й надзвичайно важливу соціальну (матеріальну) ознака 

кримінального правопорушення. Зміст цієї ознаки «полягає в тому, що це діяння 

заподіює чи створює загрозу заподіяння істотної шкоди правам та свободам 

людини і громадянина, власності, громадському порядку та громадській безпеці, 

довкіллю, конституційному устрою України, миру та безпеки людства, іншим 

охоронюваним законом про кримінальну відповідальність суспільним 

відносинам» [162]. 

При визначенні змісту такої  ознаки адміністративного порушення митних 

правил як суспільна небезпека слід враховувати, що таке порушення завдає 

істотної шкоди суспільним  відносинам у сфері державної митної справи. У 

зв`язку з цим порушення митних правил  за ступенем соціальної значимості 

діяння, що заподіює шкоду законним інтересам суспільства та держави, є 

антигромадським. 

Отже, на основі аналізу визначень поняття «порушення митних правил», 

існуючих наукових напрацювань стосовно ознак адміністративного 

правопорушення, доцільно зробити висновок, що порушення митних правил – 
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це діяння суб’єктів митних правовідносин, які характеризуються такими 

обов’язковими ознаками як:  

– дія чи бездіяльність, тобто поведінка, вчинок, акт зовнішнього ставлення 

особи до реальної дійсності, суспільства чи держави. Саме діяння, а не думки, 

бажання чи інші подібні прояви психічної діяльності людей. Дія – це активна 

форма поведінки особи, безпосередньо пов’язана з невиконанням правового 

припису у вигляді обов’язку чи законної вимоги, порушенням заборони, 

правила, норми (наприклад, пересилання через митний кордон України в 

міжнародних експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого 

пересилання законодавством України (ст.473 МКУ). Бездіяльність – це пасивна 

форма поведінки, що знаходить своє відображення у невиконанні особою тих 

дій, які вона повинна і могла виконати в наслідок покладених на неї обов’язків 

(наприклад, недекларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України (ст.472 МКУ); 

– суспільна небезпека - заподіяння чи створення загрози заподіяння 

істотної шкоди встановленому порядку у сфері державної митної справи. Таке 

діяння є антигромадським. На думку В.К. Колпакова антигромадську 

спрямованість варто розглядати як діалектичне співвідношення суспільної 

шкідливості та суспільної небезпеки [89, c. 29-31]; 

– протиправність – полягає у вчиненні особою діяння, що порушує 

загальнообов’язкові митні правила, що охороняються заходами 

адміністративного примусу чи навпаки не вчиняє дії, які повинна зробити. 

Протиправність означає, що митно-правова норма забороняє вчиняти конкретне 

діяння, наприклад, перевищувати встановлений МК України строк тимчасового 

ввезення товарів на митну територію України (ст.481 МКУ). Крім того про 

протиправність йдеться й тоді, коли проступком є неподання утримувачем 

магазину безмитної торгівлі звіту про рух товарів до органу доходів і зборів 

(ст.475 МКУ); 

– винність – передбачає наявність у особи самостійного психічного 

ставлення до відповідного вчинку та його наслідків. Таке діяння, як вияв волі та 
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усвідомлення особи, має бути завжди винним, іншими словами, скоєним 

навмисно або з необережності. Коли вина відсутня, діяння не може бути визнано 

як правопорушення;  

– караність – означає, що конкретне незаконне, винне діяння буде 

визнаватись порушенням митних правил лише тоді, коли митне законодавство 

передбачає санкцію за його, що міститься в ст.468-485 МКУ.  

Порушення митних правил має свій юридичний склад.  

Під юридичним складом порушення митних правил передбачають 

визначену нормами митного права сукупність загальних елементів, при наяності 

яких ту або іншу дію можна вважати порушенням митних правил [133, с. 202-

203]. Це два елементи, що визначають зовнішню сторону правопорушення – 

об’єкт, об’єктивна сторона, та два елементи, що характеризують внутрішню 

сторону правопорушення – суб’єкт, суб’єктивна сторона [13, с. 263-266].    

1) об’єктом порушень митних правил є суспільні відносини, які 

охороняються законом i яким в результаті посягання завдається, або може бути 

завдана шкода, a також те, на що спрямоване це посягання. Окремі науковці 

висловлюють думку про те, що об’єктом митних правовідносин є діяльність 

щодо переміщення через митний кордон України товарів, предметів, 

транспортних засобів [154, с. 467]. Наприклад, в рамках  ст.476 МКУ – це права 

інтелектуальної власності, що охороняються чинним законодавством України та 

укладеними у порядку, встановленому законодавством, міжнародними 

договорами та угодами про захист таких прав; 

2) об’єктивною стороною порушень митних правил є сукупність 

передбачених законом ознак, які характеризують зовнішній вияв діяння, яке 

посягає на об’єкти правової охорони, a також об’єктивні умови цього посягання 

[131, c. 403]. 

Тобто в нашому випадку – це порушення законів про інтелектуальну 

власність, допущене під час переміщення товарів через митний кордон України. 

Заходи митних органів захищати права інтелектуальної власності в ході 
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переміщення товарів через митний кордон України врегульовані розділом XIV 

МКУ. 

Об’єктивна сторона складається з протиправного діяння (дії чи 

бездіяльності), та причинно-наслідкового зв’язку між протиправним діянням та 

наслідками, що випливають з цього діяння. Наприклад, особа імпортує на 

територію України товари, переміщення яких через український митний кордон 

заборонено, обмежено, чи перевищує норму безмитного руху через митний 

кордон України, та вирішує пройти митний контроль через «зелений коридор». 

У цьому випадку вона вчиняє митне правопорушення передбачене ст. 471 МКУ. 

Протиправним діянням є фактичне переміщення згаданих товарів через митний 

кордон України. Наслідком, в цьому випадку, буде несплата мита та митних 

платежів. При цьому несплата мита та митних платежів безпосередньо залежить 

від незаконного переміщення товарів через митний кордон України; 

3) суб’єктами ПМП є громадяни, котрі на час скоєння такого делікту 

досягли 16-річного віку, a при скоєнні порушення митних правил 

підприємствами – посадові особи зазначених підприємств. До громадян 

відносяться фізичні особи: громадяни України, іноземці й особи без 

громадянства [131, с. 404].  

Посадовими особами підприємства є керівники та інші співробітники 

підприємств (резиденти i нерезиденти), які відповідають за дотримання вимог, 

встановлених чинним законодавством, a також міжнародними договорами 

України з митних питань. Слід зазначити, що особа, яка є неосудною, не несе 

відповідальності за адміністративне правопорушення [138];  

 4) під суб’єктивною стороною ПМП розуміють психологічне ставлення 

особи до здійснення правопорушення [131, с. 404]. Порушення митних правил 

буде лише тоді, коли особа, що переміщується через митний кордон, усвідомлює 

суспільно небезпечний характер своєї дії,  передбачає шкідливі наслідки та 

свідомо бажає чи допускає виникнення цих наслідків. У той же час, 

обов’язковою характеристикою суб’єктивної сторони є мотив поведінки особи 

(чинник, що спонукав особу скоїти порушення) і мета (результат, якого особа 
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хотіла домогтись), що суттєво впливають на правильну кваліфікацію митного 

порушення [285]. Вина, що має форму умислу, то у правопорушників повинен 

бути намір вчинення делікту. Мета – одержання прибутку з операцій, або в 

подальшому можуть бути здійснені з такими товарами як на митній території, 

так і поза нею [151, с. 85-104]. 

Окрім вищеперерахованих елементів юридичного складу правопорушення, 

І.Г. Бережнюк виділяє додатково предмет адміністративного проступку, які є 

предметами матеріального світу, стосовно яких є суспільні відносини, захищені 

нормами адміністративного права. При порушені митних правил предметом є 

товари та транспортні засоби комерційного призначення [13, c. 264]. Отже 

предметом правопорушення, відповідно до ст. 476 МКУ, будуть товари з 

комерційною метою, що охоплюють об’єкти права інтелектуальної власності. 

Всі ці елементи складу порушення митних правил неподільно пов’язані 

між собою. Присутність цих елементів є обов’язковою для кваліфікації 

конкретного діяння як порушення митних правил. Якщо хоча б один з них 

відсутній, чи не є відповідним тим ознакам, передбаченим відповідним 

положенням Митного кодексу, то це діяння не становить порушення митних 

правил [131].  

Питання класифікації порушень митних правил розглядали такі вчені, як 

Продайко С.В., Ченцов В.В., Шкарупа В.К., Шульга М.Г., Приймаченко Д.В., 

Кувакін С.В. та інші. Класифікація порушень митних правил має не лише 

теоретичне, а й практичне значення. Для правозастосовчої діяльності митних 

органів систематизація порушень митних правил надає змогу, з одного боку, 

виявити деякі якісні характеристики кожного конкретного складу порушень 

митних правил і водночас, з іншого боку, оминути однобічного його тлумачення 

[133, с. 207]. 

На думку Кувакіна С.В., Приймаченко Д.В., Ченцова В.В., 

найпоширенішою класифікацією порушень митних правил є їх поділ від ступеня 

спричиненої шкоди [133, с. 38]. Згідно з цим критерієм вони поділяються на: а) 

незначні – порушення, які не спричиняють матеріальні збитки державі; б) 
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суттєві – порушення, які завдають матеріальну шкоду державі, за умови, що 

вони вчинені з необережності; в) грубі – порушення, вчинення яких заподіяло 

реальної шкоди економічним інтересам держави, які, зазвичай, призначені, щоб 

принести вигоду особам, що їх вчинили й мають умисну форму [67; 133, с. 207]. 

Загальновизнаною класифікацією правопорушень є їх диференціація від 

ступеня суспільної небезпеки та спричиненої шкоди. Залежно від міри 

суспільної небезпеки правопорушення поділяють на: а)злочини – передбачені і 

заборонені кримінальним законодавством протиправні суспільно небезпечні 

діяння, які спричиняють чи можуть спричинити істотну шкоду певним 

охоронюваним державою суспільним відносинам; б) проступки – протиправні, 

винні діяння, які не настільки небезпечні, як злочини, але завдають шкоду особі, 

суспільстві, державі, вчиняються в усіх врегульованих правом сферах 

суспільного життя, мають різні об’єкти посягання і тягнуть  юридичні наслідки 

за їх вчинення у формі стягнень [107, с. 76;  277, с. 366]. 

Зазначаючи про порушення митних правил, що кваліфікуються як 

злочини, слід вказати про діяння, передбачені Кримінальним кодексом України 

(далі - ККУ), а саме: контрабанда (ст.201 ККУ [111]), контрабанда лісоматеріалів 

(ст.201-1 ККУ [111]), контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст.305 ККУ 

[111]). Серед предметів контрабанди кримінальним законодавством 

передбачено: культурні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, 

радіоактивні матеріали, зброя або боєприпаси, частини вогнепальної нарізної 

зброї, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (диспозиція 

ст.201 ККУ [111]). Разом з тим, з метою забезпечення національної безпеки та 

спираючись на світовий досвід виникає необхідність доповнення зазначеного 

вище переліку предметів контрабанди таким предметом як «товар». Тобто 

встановлення кримінальної відповідальності за переміщення товарів через 

митний кордон України за межами митного контролю або з прихованням від 

митного контролю, вчинене у великих розмірах (редакція ст.201 ККУ від 

05.04.2001 року до внесення змін, згідно із Законом України «Про внесення змін 
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до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 №4025-VI 

[187]). 

Порушення митних правил можуть бути також класифіковані за 

характером шкідливих наслідків діяння. Згідно з цим критерієм можна 

розрізнити порушення митних правил, результат яких нематеріальний 

(наприклад, неодержання встановленої форми інформації про товари, 

транспортні засоби, що вимагають обов’язкового декларування у разі 

переміщення через митний кордон, рух товарів через митний кордон з 

приховуванням від контролю; нематеріальний характер (як-от, порушення зони 

митного контролю, швартування суден, що знаходяться під митним контролем 

[133, с. 207-208]. Відповідно до суб’єктів порушення митних правил, їх можна 

поділити на: порушення, де суб’єкти можуть бути будь-які фізичні особи; 

порушення, у яких суб’єктами можуть бути лише спеціальні суб’єкти – посадові 

особи. 

Митний кодекс України 2012 року визначає 18 юридичних складів 

ПМПМ, які містяться в главі 68 «Види порушень митних правил та 

відповідальність за них» - ст.ст. 468-485 МКУ [138]. 

Найбільш поширеною є класифікація порушень митних правил за 

об’єктом посягання. За цим критерієм в науці розрізняють чотири об’єкти 

посягання на суспільні відносини у сфері державної митної справи, а отже, 

чотири групи порушень митних правил, зокрема, правопорушення, пов’язані з 

такими правовідносинами: 

-  здійснення митного контролю (статті 468, 470, 471, 474, 475, 479, 484 

МКУ); 

-  здійснення митного оформлення (статті 469, 472, 478 МКУ); 

-  переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

(статті 473, 476, 477, 480, 481, 482, 483 МКУ); 

-  сплати митних платежів (стаття  485 МКУ). 
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При цьому, класифікація порушень митних правил за критерієм об’єкта 

посягання має доволі умовний характер, оскільки правопорушення може 

посягати не лише на порядок митного контролю, а й на порядок митного 

оформлення. Як приклад, у статті 482 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем», діяння водночас посягає на 

встановлений порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон та на порядок митного контролю, тому що переміщення поза митним 

контролем є одним із способів незаконного переміщення. 

Крім того, стаття 485 МКУ є досить поширеною в правозастосовній 

діяльності правоохоронного блоку митних органів, оскільки одним із завдань 

митних органів є гарантування збору митних платежів, контроль точності 

розрахунку, своєчасності і повноти їх оплати, застосування заходів для їх 

стягнення у примусовому порядку в рамках повноважень, передбачених цим 

кодексом, Податковим кодексом та іншими актами законодавства України, 

попри те, що у понятті «Порушення митних правил», передбаченому статтею 

458 МКУ, відсутня норма про те, що об’єктом посягання даного виду 

правопорушення є порядок сплати митних платежів. 

Порушення митних правил можна класифікувати з урахуванням ознак 

об’єктивної сторони. Відповідно до форми вчинення протиправних діянь 

розрізняють правопорушення, вчинені внаслідок: 

 – дій, тобто виконання конкретних дій (статті 468, 469, 471, 473, 474, 476, 

477, 478, 482, 483, 484, 485 МКУ); 

 – бездіяльності – стримання від вчинення певних дій (статті 470, 472, 475, 

479, 480, 481 МКУ). 

Митним кодексом України передбачено два види суб’єктів порушень 

митних правил: загальний та спеціальний, при цьому санкції статей 468-485 

МКУ не розрізняють окремі види покарання для фізичних (приватних) осіб та 

посадових осіб суб'єктів господарювання. Відтак залежно від суб’єктів 

порушення митних правил вони можуть поділятись на: 
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– порушення, у яких суб’єкти є будь-які фізичні (приватні) особи, зокрема 

фізичні особи – посадові особи господарюючих суб'єктів (статті 468, 469, 470, 

471, 472, 473, 474, 476, 477, 481, 482, 483, 484, 485 МКУ); 

–  порушення, в яких суб’єктами виступають лише спеціальні суб’єкти – 

посадові особи підприємств (статті 475, 478, 479, 480 МКУ). 

Відповідно від факту шкідливих наслідків бувають: 

– порушення митних правил з формальним складом (статті 468, 469, 470, 

474, 475, 477, 478, 479, 480, 481 МКУ); 

– порушення митних правил з матеріальним складом (статті 471, 472, 473, 

476, 482, 483, 484, 485 МКУ). 

Залежно від обчислення строків накладення адміністративних стягнень 

порушення митних правил також поділяються на:  

–  триваючі (статті 469, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 МКУ);  

– порушення, що мають разовий характер (статті 468, 470, 471, 472, 473, 

474, 475, 476 МКУ). 

Теорія адміністративного права розрізняє «продовжувані» й «триваючі» 

адміністративні порушення. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення включає категорію «триваючого правопорушення», проте не 

надає його суть (ст. 38). Кодекс не включає поняття «продовжуваного 

правопорушення». Міністерство юстиції України у своєму листі від 01.12.2003р. 

№ 22-34-1465 розглядає «продовжуваний адміністративний проступок» як ряд 

однакових проступків, які здійснюються неодноразово з тією є метою, формою 

вини, одними й тими ж суб’єктами, засобами і які разом утворюють єдине 

правопорушення. Однак «триваючі адміністративні проступки» – це порушення, 

що передбачають тривале, неперервне невиконання юридичних обов’язків. 

Найчастіше зазначені делікти є результатами незаконної бездіяльності. Іншими 

словами «триваючі правопорушення» визначаються тим, що особа, яка виконала 

певні дії або бездіяльність, знаходиться в стані безперервної післядії цих дій 

(бездіяльності) в подальшому. Ці дії постійно порушують закон упродовж 

деякого часу. Інколи цей стан триває довго і протягом всього цього часу, винна 
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особа безперестану скоює проступок, що має форму невиконання своїх 

обов’язків [290]. 

Митний кодекс України в ст. 467 «Строки накладення адміністративних 

стягнень у справах про порушення митних правил» встановлює строки розгляду 

митними органами справ про порушення митних правил, які тривають, із 

застосуванням цих строків до ст.ст. 469, 477-481, 485. Строк адміністративного 

стягнення становить – не пізніш шести місяців з дня викриття цих 

правопорушень. Митний кодекс України в ст. 268 передбачає можливість 

помилок у митному декларуванні й право декларанта їх виправити. Однак, якщо 

особа регулярно робить помилки (більш ніж два рази в місяць) в митній 

декларації (за винятком помилок орфографії) митний орган застосовує санкції до 

особи, передбачені ст. 460 МКУ. У такий спосіб, не виключається можливість 

застосування положень про триваюче правопорушення при систематичному 

допущенні помилок в митній декларації. 

Таким чином, із запропонованих критеріїв класифікації можемо зробити 

висновок про те, що класифікація адміністративних порушень митних правил, в 

першу чергу, має значення для практичної діяльності митних та судових органів, 

для правильної кваліфікації діянь, які порушують митні правила, та 

відмежування їх від інших правопорушень. 

З огляду на те, що рішення про характер порушень митних правил істотно 

чинить дію на застосування санкцій при накладенні адміністративних стягнень 

потрібно в кожній конкретній ситуації брати до уваги такі фактори: факт 

скоєння протиправного діяння, тривалість та/або безперервність вчинення 

протиправного діяння, момент виявлення правопорушення, момент настання 

шкідливих наслідків. 

Будь-яке порушення митних правил, посягаючи на встановлений 

правопорядок, завдає істотну шкоду (небезпеку), порушує упорядкованість, 

узгодженість, гармонічність відносин в галузі державної митної справи та 

державної митної політики. При цьому негативний результат може проявлятись 

як реально (недонадходження коштів до державного бюджету внаслідок 
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несплати митних платежів у строк, встановлений законом (ст.485 МКУ), так і у 

створенні умов для настання шкоди (ввезення в Україну неякісних товарів, або 

товарів заборонених до ввезення в Україну (ст.483 МКУ).  

Слід зазначити, що в Україні ще не повністю врегульовано питання 

пов’язані з визначенням, правомірністю та співвідношенням складових 

порушень митних правил, які повинні чітко регламентуватися національним 

законодавством для дієвості виявлення і припинення порушень митного 

законодавства. У зв’язку з чим, правозастосовна практика митних органів під 

час кваліфікації деяких порушень митних правил потребує законодавчого 

вдосконалення. 

 

 

1.2. Сутність адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил  

 

 

Згідно з тлумачним словником української мови, сутність є 

найголовнішим, основним, істотним в кому-, чому-небудь; суть, зміст. З позиції 

філософії, сутність є головним, визначальним в предметі, обумовлене 

глибинними зв’язками та тенденціями розвитку та осягається на рівні 

теоретичної думки. Відповідно до позиції Т.О.Коломоєць адміністративно-

правове регулювання – це пристосування суспільних відносин до вимог 

позитивного права, здійснюється на етапах, на кожному з яких діють конкретні 

юридичні засоби, які разом утворюють адміністративно-правовий механізм 

регулювання, через який забезпечується впорядкованість суспільних відносин 

[88, с. 228-229]. Власне в цьому і полягає сутність механізму адміністративно-

правового регулювання.  

М.Ф.Орзіх вважає, що основним призначенням механізму є перетворення 

чогось у щось – правової матерії в узгоджену діяльність людей, які зазнають 

впливу права [159, с. 67]. Так Л. А. Луць виділяє дві основні стадії процесу 
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адаптації. Перша – це наближення національних норм до міждер-жавно-

правових, друга – їх остаточна правова адаптація [122]. На думку К.Г.Волинки  

механізм правового регулювання передбачає перетво-рення правових норм як 

декларативних приписів у реальну практику суспільного життя [44, с. 21].  

Слід погодитися з С. В. Ківаловим у тому, що за допомогою 

адміністративно-правової норми створюється режим управління, який виключає 

будь-яку можливість свавілля у діях суб'єкта – носія владних повноважень. Він 

діє тільки в межах правової можливості, встановленої правовою нормою [3, c. 

34]. Нормативно-правовий акт – це офіційний до-кумент, в якому виражається 

волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює 

(змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин 

[242, c. 311]. Або ж як пишуть Ю. С. Шемшученко, С. В. Бобровник та В. П. 

Нагребельний, що нормативно-правовий акт являє собою офіційний письмовий 

документ, який приймається уповноваженим органом держави і встановлює, 

змінює, припиняє чи конк-ретизує певну норму права. Нормативно-правовий акт 

відображає волю уповноваженого суб'єкта права, є обов'язковим для виконання, 

має документальну форму закріплення, забезпечується у виконанні державою, у 

тому числі примусовими засобами [292, c. 192].  

Ефективна протидія порушень митних правил має на меті запобігти 

вчиненню митних правопорушень, відповідаючи на їх вчинення, це можливо 

тільки при наявності належної правової підтримки для її здійснення. 

Ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

митних органів по запобіганню порушенням митних правил є Кримінальний 

процесуальний кодекс України, положеннями якого митні органи являють 

собою органи дізнання у разі порушення митних правил, які регулюються МКУ і 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. Законодавчими 

документами, що застосовуються для регулювання боротьби з контрабандою та 

порушенням митних правил в Україні, є низка кодексів і законів України, указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

Державної митної служби України, міністерств та відомств, які в рамках своєї 
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компетенції, передбаченої діючим законодавством, контролюють переміщення 

товарів та попереджають порушення митних правил на території України. 

На нашу думку адміністративне порушення митних правил в сучасних 

умовах слід розглядати як протиправне діяння, що спричинило конфлікт з 

приводу завдання одним із його учасників істотної шкоди державі, правовим 

наслідком якого є передбачені законом засоби адміністративно-правового 

реагування  з метою розв’язання цього конфлікту.   

Адміністративно-правове забезпечення протидії порушенням митних 

правил сприймається як національна адміністративно-правова система, що 

включає у себе: адміністративно-правову політику; адміністративне право, як 

галузь національного права; міжнародне та вітчизняне митне законодавство; 

практику застосування митного законодавства; адміністративно-правову теорію; 

навчальну дисципліну митного права;  тощо.  

Комплексний підхід до розкриття змісту адміністративно-правової 

протидії порушення митних правил уможливлює її розгляд і з позицій державно-

правового механізму. 

Усякий державно-правовий механізм – це впорядкована система 

взаємопов’язаних елементів виконання певних функцій держави, які формують 

його структуру і спрямовані на досягнення головної мети держави [118]. Такі 

елементи включають в себе правові норми й нормативно-правові акти, та 

систему суб’єктів, які формують чи реалізують державну політику в сфері 

протидії порушенням митних правил [275, с. 63].  

Будь-який державно-правовий механізм являє собою впорядковану 

сукупність взаємопов’язаних елементів реалізації певних функцій держави, що 

утворюють його структуру і орієнтовані на досягнення основної мети 

функціонування держави [118]. Норма права – це загальнообов'язкове, 

формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене 

або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно 

закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та 

індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами 
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державного впливу, аж до примусу [242, c. 275]. В. К. Колпаков зазначає, що 

норма адміністративного права – це обов'язкове правило поведінки, яке 

встановлене і охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних 

відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного 

управління [90, c. 62]. 

Отже за суттю адміністративно-правова протидія порушенням митних 

правил становить процес (процедуру) здійснення обов’язкових правил 

поведінки, формально визначених адміністративним та митним законодавством 

в митній галузі, які встановлюються для попередження порушень вимог 

законодавства, припинення подібних порушень, виявлення причин і умов 

порушення митних правил. Виконання законодавчих вимог забезпечується за 

рахунок адміністративно-правового впливу, передбаченого нормами 

адміністративного і митного законодавства, включаючи притягнення до 

відповідальності. Ефективна протидія порушенням митних правил має на меті 

запобігти скоєнню митних правопорушень, реагуючи на їх вчинення, це 

можливо лише за умови належного правового супроводу її здійснення [275, с. 

63].  

Кожна дія має відповідну мету. Кожен акт волі, направлений досягнути 

певну мету, що за своєю природою є суб’єктивною категорією, визначається 

об’єктивною реальністю. В загальному сенсі мета полягає в тому, чого прагнуть 

досягти, виконуючи якусь діяльність. Відповідно до тлумачного словника 

сучасної української мови, «мета» є тим, до чого хтось прагне, чого хоче 

досягти; ціль, заздалегідь сплановане завдання, ідея [40, с. 520].   

Л.Ф. Ільічев та інші автори філософської енциклопедії зазначають, що 

дана категорія є елементом поведінки і свідомої діяльності людини, який 

характеризує передбачення в мисленні результату діяльності та шляхів його 

реалізації за допомогою певних засобів. Автори підкреслюють, що мета 

виступає як спосіб інтеграції різних дій людини в певну послідовність або 

систему. Аналіз діяльності як цілеспрямованої передбачає виявлення 



48 
 

невідповідності між наявною життєвою ситуацією і метою; здійснення мети є 

процесом подолання цієї невідповідності [264; 268, c. 762].  

Г. Федоров зазначає, що ціль у праві виникає раніше, ніж її реальне 

втілення в життя. Мета в праві – ідеальна реалізація об’єктивної можливості 

належної поведінки членів суспільства. Кожна найближча мета, будучи 

закріплена у відповідних правилах поведінки, висловлює завдання правового 

регулювання в даний період історичного розвитку суспільства. При закріпленні і 

формулюванні загальних цілей законодавець конкретизує їх у специфічні, 

причому ця конкретизація повинна бути доведена до такого рівня, щоб ця 

специфічна мета могла виступати в якості безпосередньої мети діяльності і бути 

досягнута за допомогою потенційних можливостей, закладених у самому праві 

[266].  

У такий спосіб, мета протидії правопорушенням митних правил є бажаним 

результатом, який держава прагне домогтися в особі уповноважених суб’єктів 

вживаючи усіх необхідних заходів для запобігання правопорушень у цій сфері, 

щоб уникнути їх вчинення. Слід зазначити, що при вказівки мети протидії 

правопорушенням митних правил недоречно обмежувати статистичний 

результат, потрібно вказати на досягнення певного стану справ в зазначеній 

сфері.  

Тому ми вважаємо, що ключовою метою адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил в Україні є мінімізація випадків вчинення 

порушень митних правил, попередження та недопущення вчинення таких 

правопорушень. При цьому порушення митних правил в умовах сьогодення 

варто розуміти у якості протиправного діяння, що спровокувало конфлікт щодо 

завдання одним із його учасників значної шкоди державі, її інтересам в митній 

політиці й економічним інтересам, правовим наслідком здійснення якого є 

застосування встановленого законом адміністративно-правового впливу [275, 

с. 63]. 

Для характеристики діяльності контролюючих органів у цій сфері 

законодавець застосовує термін «боротьба», що на сьогодні сприймається 
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неоднозначно в науковому осередку, так як він вживається для позначення 

діяльності, орієнтованої на викорінення максимально суспільно небезпечних 

діянь, таких, які суспільство сприймає як негативні [260]. Стаття 7 Митного 

кодексу України  передбачає, що митні органи (а відповідно до поправок до 

Податкового кодексу України – контролюючі органи) здійснюють «боротьбу з 

порушеннями митних правил» і «запобігання й протидію» контрабанді. Також 

про здійснення саме «протидії» – «запобігання і протидія корупції у 

контролюючих органах та виявлення її фактів» – зазначено статтею 348 

Податкового кодексу України поміж завдань податкової міліції [173]. 

Г.В. Соломенко доводив, що «Зміст адміністративно-правових засад 

боротьби з порушеннями митних правил випливає з особливостей 

адміністративно-правового регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням 

державних економічних інтересів та гарантуванням безпеки, що обумовлює 

необхідність дослідження сутності діяльності щодо реалізації правоохоронної 

функції держави у зовнішньоекономічній сфері уповноваженими суб’єктами 

протидії митним порушенням» [244, с. 12].  

Отже, дослідник надає перевагу засобам і заходам, характерним для 

процедур здійснення правоохоронної діяльності, що логічно пов`язане із 

напрямком наукового пошуку, який стосується вивчення проблем боротьби з 

порушеннями митних правил. Такі проблеми вужче за обсягом і змістом, 

порівняно із проблематикою протидії зазначеним порушенням, проте є її 

невід`ємною складовою. Вказане означає, що при формуванні наукового підходу 

щодо розкриття сутності і змісту адміністративно-правових засад протидії 

порушенням митних правил має бути врахована не тільки правоохоронна, але й 

превентивна, регулятивна, організаційна та інші складові системної діяльності 

щодо здійснення такої протидії. Саме такий підхід визначений визнанням 

пріоритету адміністративно-правової природи діяльності щодо протидії 

порушенням митних правил, що, у свою чергу, обумовлює необхідність 

врахування характеру впливу норми адміністративного права на регулювання 

відповідних суспільних відносин. 
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Значення та зміст поняття «протидія» проаналізовано в роботі О.Я. 

Прохоренка, присвяченій боротьбі з корупцією. Протидія є системою спільних 

профілактичних заходів, яка включає в себе велику кількість суб’єктів, що не 

допускають корупційні прояви для їх запобігання. Поняття «протидія» 

відповідно ширше, аніж поняття «боротьба», поглинає його, тому що неможливо 

протидіяти без контролю над усіма стадіями проявам корупції [228; 275, с. 63].  

В дослідженні М.І. Мельника, приуроченому боротьбі з корупцією, 

феномен протидії має широке та вузьке розуміння. Широке розуміння протидії 

корупції означає, що це є будь-якою діяльністю в області соціального 

управління, що, не переслідуючи певну мету, зменшує можливості для корупції 

суспільних відносин, зокрема через забезпечення верховенства права, втілення в 

життя інших принципів права, розвитку демократичного суспільства й 

встановлення правової держави. У вузькому сенсі протидія корупції – це 

система політичних, правових, організаційно-управлінських, ідеологічних, 

соціально-психологічних та інших заходів, спрямованих на зменшення 

масштабів корупції, зміну характеру проявів корупції, обмеження взаємодії 

корупції з іншими соціальними явищами та процесами, підсилення ризику для 

осіб, котрі скоюють корупційні делікти, ліквідації соціальних причин, загальних 

передумов та умов корупційних проявів та корупційних діянь, виявлення, 

припинення і розслідування корупційних проявів, настання для винних осіб при 

скоєнні корупційних правопорушень юридичної відповідальності, відновлення 

законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб, ліквідація наслідків 

корупції [126; 275, с. 64]. 

Подібний методологічний підхід також може бути використаний, коли 

мова йде про протидію в більш широкому соціальному сенсі, у порівнянні з 

боротьбою з корупційними проявами [275, с. 64].  

Поняття «протидія» тлумачиться у якості дії, що скерована проти іншої дії 

і яка заважає їй [40, с. 992]. «Протидіяти» означає спрямовування дії проти 

когось чи чогось, діяти в противагу комусь, чомусь; йти супроти іншої дії [41, c. 

1173]. «Протидія» не означає абсолютний результат – перемоги чи обов’язкової 
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чиєїсь поразки. «Протидія» – триваючий та систематичний супротив злочинним 

проявам, застосовується, як правило, тоді, коли йдеться про припинення чогось, 

що вже відбувається тощо.  

З огляду на доктринальне, етимологічне та нормативне значення терміну 

«протидія», слід звернути увагу на його розкриття з точки зору триваючого і 

систематичного опору проявам злочинності. Відповідно до цього підходу 

правовим забезпеченням протидії порушенням митних правил є система 

нормативно-правових актів з різною юридичною силою, що регулюють певні 

аспекти функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства тощо, орієнтована попереджувати 

скоєння адміністративних правопорушень у сфері митної справи і забезпечувати 

оперативне й справедливе реагування держави на факти їх здійснення [275, 

с. 64]. 

Слід зазначити, що на сьогодні більшого поширення в законодавстві 

України набуває застосування поняття «протидія» для позначення напряму 

діяльності уповноважених суб’єктів в аспекті визначення впливу на 

правопорушення різних видів. У назві Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» не 

застосовується термін боротьба, відійшли від його застосування і при 

формулюванні засад антикорупційної політики. На користь цього вказує навіть 

звернення до етимологічного аналізу слів «боротьба» та «протидія», в результаті 

здійснення якого О. О. Чернишова робить висновок, що термін «протидія 

правопорушенням» має ширше значення ніж «боротьба з правопорушеннями» й 

полягає не тільки в активних діях щодо подолання правопорушень, а й у 

перешкоджанні їх вчиненню. Отже, протидія правопорушенням є складним 

перманентним соціальним явищем. На сучасному етапі протидію 

правопорушенням можна охарактеризувати як складну діяльність, яка потребує 

вдосконалення й реалізації комплексу невідкладних заходів, як з боку влади, так 

і з боку суспільства [282].  
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В.О. Белік, аналізуючи поняття та структуру адміністративно-правової 

протидії корупції прокуратурою України, охарактеризував його як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, які утворюють його структуру та спрямовані на 

досягнення основної мети його функціонування – уповільнення темпів 

зростання корупції, зменшення її обсягів, виявлення і припинення її проявів, 

відновлення законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб, ліквідації 

наслідків корупції прокурорськими органами [25, c. 192]. С.А. Буткевич у своїх 

роздумах з приводу сутності адміністративно-правового механізму запобігання 

та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму доходить висновку, що він являє собою спосіб організації і 

функціонування державних та правоохоронних органів, суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, що шляхом встановлених законодавством 

повноважень і методів діяльності покликані досягти обґрунтованої мети у сфері 

запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню терористичної 

діяльності [36, c. 123].  

Термін «протидія» також активно використовується  в Кодексі України 

про адміністративні правопорушення [85], Митному кодексі України [137], 

Податковому кодексі України [174], в Законі України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII [192], в Законі України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [125] тощо, проте однозначне 

нормативне визначення цього поняття відсутнє. 

Ретельний аналіз низки нормативно-правових актів, а також деяких 

проектних документів свідчить про те, що залежно від контексту поняття 

протидії використовується: а) з приводу триваючого та систематичного 

супротиву злочинним проявам; б) діяльність, що полягає у активних діях щодо 

подолання правопорушень, а й у перешкоджанні їх вчиненню (на думку О.О. 

Чернишової).  

Застосування комплексного підходу до розкриття сутності протидії 

порушенням митних правил та її адміністративно-правового аспекту дозволяє 

зазначити про доцільність її розуміння як сукупності нормативно-правових актів 
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різних рівнів, що регулюють численні аспекти діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства тощо, 

спрямованої на недопущення скоєння адміністративних правопорушень у сфері 

митної справи й гарантування оперативного і справедливого реагування держави 

на факти їх вчинення. 

До першого рівня цих засад слід віднести Конституцію України, яка 

містить низку статей, спрямованих на гарантування впорядкованого життя 

громадян України, налагоджене функціонування інститутів держави і 

суспільства, забезпечення прав людини і громадянина, а також на ефективну 

протидію різного роду посяганням на згадані суспільні цінності. Положення 

Конституції України становлять правове підґрунтя для розвитку нормативної 

бази та юрисдикційної й іншої практики, на основі яких відбувається 

повсякденна діяльність із попередження та протидії правопорушенням, у тому 

числі адміністративним. 

Другим рівнем аналізованих правових засад є закони (у тому числі 

кодифіковані), які конкретизують конституційні положення і визначають 

принципові моменти діяльності у сфері боротьби з адміністративними 

правопорушеннями (конкретні галузі вчинення правопорушень, суб’єкти 

проступків, підстави і порядок притягнення до відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення, органи судової і адміністративної 

юрисдикції, суб’єкти, які уповноважені проводити діяльність щодо запо-бігання 

адміністративним правопорушенням, організаційні форми, методи і заходи 

такого запобігання тощо). Законодавчі акти становлять розгорнутий системний 

каркас, на якому побудована різноманітна й розгалужена діяльність із протидії 

вчиненню адміністративних проступків в Україні.  Говорячи про закони, варто 

одночасно згадувати й про спеціалізовані акти їх офіційного тлумачення, яке 

здійснюється Конституційним Судом України. Крім того, до цього рівня 

правових засад слід віднести й міжнародні договори України, згода на 

укладання яких надана Верховною Радою України: відповідно до частини 
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першої ст. 9 Конституції України такі договори є частиною національного 

законодавства України. 

При аналізі норм діючого законодавства можна виокремити три головні 

рівні правового забезпечення адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил в Україні: 1) міжнародний, 2) державний; 3) протидія 

порушенням митних правил, що виконується конкретними суб’єктами в чітко 

передбаченому напрямку.  

Окреслюючи міжнародний рівень правової підтримки адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил, то слід звернути увагу на: а) 

Конвенцію про спрощення та гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото) 

1973 р., яку з її численними Додатками можна визнавати у якості своєрідного 

кодексу поведінки держав у їхніх митних стосунках між собою [143]; б) 

Міжнародну конвенцію про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства 1977 р. 

(Конвенція Найробі), що має відношення до всіх різновидів господарського 

шахрайства, зокрема, порушення прав інтелектуальної власності, незаконний 

рух наркотиків, психотропних речовин й сировини для їх виробництва, зброї, 

ядерних матеріалів, токсичних речовин, культурних цінностей, рослин і тварин, 

які охороняються міжнародною спільнотою [142]; в) Міжнародну Конвенцію 

про адміністративну допомогу у сфері митних відносин від 27.06.2003 р. 

(Йоганнесбурзька Конвенція), що зобов’язує правоохоронні органи держав-

учасниць Конвенції надавати допомогу щодо запобігання, розслідування і 

припинення митних порушень [141]; г) Угоду про співробітництво у сфері 

правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення 

Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної 

власності від 19 листопада 2010 року, що була схвалена для координації 

сумісної діяльності щодо поліпшення системи охорони та захисту 

інтелектуальної власності між державами, недопущення правопорушень в сфері 

інтелектуальної власності [221].   
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Слід зазначити, що участь в конвенціях означає не тільки використання 

положень зазначених конвенцій, a й належне закріплення їх норм в 

вітчизняному законодавстві. Після прийняття конкретного нормативно-

правового акта, що погоджує участь України у конвенції та застосування її 

положень, центральні органи виконавчої влади мають пристосувати свої 

нормативно-правові документи з положеннями конвенції, так як норми 

міжнародного права, на застосування яких Україна надала згоду, мають вищу 

юридичну силу [275, с. 64].   

Як зазначає С. Ю. Кашкін, в даний час практика укладання додаткових 

конвенцій між державами-членами в основному зійшла нанівець, а підписані 

раніше конвенції (що вступили, або так і не вступили в силу) поступово 

замінюються нормативними актами інституцій ЄС [178, с. 151].  

Слід виділити й те, що положення Міжнародної конвенції про 

адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні й припиненні митних 

правопорушень часто застосовується в двосторонніх міжнародних угодах, 

предметом яких є спільні зусилля договірних сторін по боротьбі з міжнародною 

злочинністю, включаючи контрабанду та порушення митного законодавства. 

Конвенція відповідно передбачає обмін оперативними відомостями не тільки 

про вже вчинені порушення митного законодавства, a й про ті, які сплановані. 

Сучасне міжнародне співробітництво, як наголошує В.С Гуславський, – це 

новий загальноцивілізаційний рівень співробітництва на взаємовигідній основі.  

Йому властиві рівноправ’я, невтручання у справи один одного, повага до 

державного суверенітету, об’єктивний гуманізм. Залежно від конкретної сфери 

співробітництва, галузі, у якій воно у даний час і у даних умовах здійснюється, 

безумовно, перевага віддається якійсь певній «якості» відносин, але 

пріоритетність однієї якості не означає нехтування іншими [57].  

Варто вказати Угоду про співробітництво у сфері правової охорони й 

захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань 

правової охорони й захисту інтелектуальної власності від 19 листопада 2010 

року, яка була підписана задля узгодження спільної діяльності щодо 
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вдосконалення системи охорони та захисту інтелектуальної власності між 

державами, запобігання правопорушенням в сфері інтелектуальної власності 

[221].  

Наступним рівнем правового забезпечення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил в Україні є державний рівень, який 

охоплює законодавство з питань митної справи, переважно – кодифіковані 

нормативні акти. 

Найпоширенішим видом кодифікованих нормативно-правових актів 

постає кодекс, що являє собою закон, який поєднує і систематизує норми права, 

що регулюють певну групу стійких суспільних відносин. 

Отже, поміж кодексів, насамперед, варто назвати Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінальний 

кодекс України. Впровадження в життя норм митного права, закріплених в МКУ 

або інших нормативних актах, відбувається шляхом правової поведінки, яка є 

суспільно вагомою, усвідомленою поведінкою суб’єктів правовідносин, 

урегульованою правовими нормами, яка несе за собою юридичні наслідки [259, 

с. 417].  

Приміром, Митний кодекс України значно поліпшив правове регулювання 

питань, які пов’язані з адміністративною відповідальністю за порушення митних 

правил. Зміни також включають той факт, що рішення про конфіскацію товарів 

та транспортних засобів буде здійснюватись винятково судом, тоді як 

застосування штрафу та попередження залишається в межах компетенції митних 

органів [137].  

Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність: 

– за контрабанду – переміщення через митний кордон України за межами 

митного контролю чи з приховуванням від митного контролю культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї та боєприпасів (за винятком гладкоствольної мисливської зброї 

чи бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, та спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації (ст.201 ККУ); 
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– за переміщення через митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів 

цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших 

лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (ст.201-

1 ККУ); 

– за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, незаконне відтворення 

творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, якщо 

це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо такі дії вчинені 

службовою особою з використанням службового становища (ст.305 ККУ) [110].  

Крім того, ст. 177 Кримінального кодексу України передбачає правові 

основи протидії правопорушенням інтелектуальної власності за допомогою 

правового регулювання захисту прав на винаходи, корисну модель, промислові 

зразки, топографію інтегральної мікросхеми, сорти рослин, раціоналізаторську 

пропозицію й передбачає виникнення правових наслідків. Посилення 

відповідальності за злочини проти прав інтелектуальної власності слугує 

засобом запобігання порушень прав інтелектуальної власності [110].  

Кодекс України про адміністративні правопорушення урегульовує 

загальну процедуру притягнення до адміністративної відповідальності [84]. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення точного визначення 

адміністративної відповідальності не має та обмежується тільки вказівкою на те, 

що її мірою є адміністративні стягнення, які застосовуються для того, щоб 

виховати особу, яка скоїла адміністративне правопорушення, в манері 

дотримання законів України, поваги до правил співіснування, та запобігання 

скоєнню нових правопорушень самим правопорушником й іншими особами.  

Наступний рівень правового регулювання у боротьбі з митними 

правопорушеннями є закони. Закон є нормативно-правовим актом вищої 

юридичної сили, прийнятий у порядку, встановленому парламентом чи 

безпосередньо народом, та який регулює найбільш важливі суспільні відносини 

[39, с. 143].  
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А.М. Колодій та А.Ю. Олійник підкреслюють, що закон — це не продукт 

довільної діяльності держави, він повинен, по-перше, відповідати 

демократичним правовим принципам справедливості, гуманізму, демократії, 

тощо; по-друге, затверджувати та забезпечувати права, свободи і законні 

інтереси громадян; по-третє, відображати суспільні відносини, що об`єктивно 

склалися, не допускати їх надмірного випередження чи відставання від них [86, 

с. 112].  

Наприклад, Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 № 3792-XII здійснює охорону особистих немайнових прав і майнових 

прав авторів та їх правонаступників, пов’язаних із створенням та використанням 

творів науки, літератури і мистецтва — авторське право, і права виконавців, 

виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення — суміжні права 

[184]. 

Утруднення суспільних відносин, що вимагають законодавчої 

регламентації й детального та конкретного нормативно-правового регулювання 

для швидкого вирішення питань в певних сферах життя суспільства зумовлюють 

ухвалення підзаконних нормативно-правових актів [39, с. 408]. С.С. Алєксєєв 

вказує, що підзаконний нормативний акт — це нормативний юридичний акт 

компетентного органу, який заснований на законі і закону не суперечить. 

Вчений наголошує, що факт існування терміну «підзаконний нормативно-

правовий» обумовлений вимогою верховенства закону [14, с. 227-228]. 

Зважаючи на зазначене, останній рівень правового забезпечення 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил в Україні 

висвітлює рівень підзаконних нормативно-правових актів й актів індивідуальної 

дії, які приймаються уповноваженими суб’єктами на виконання завдань та 

функцій, передбачених законодавством, у межах своєї компетенції. 

Поняття «підзаконні акти», як наголошує вчений, відбиває спільну 

особливість їх змісту — те, що вони засновані на законі, а також спільну рису їх 

юридичної сили — те, що вони не суперечать закону. В інших відносинах акти 

різняться за багатьма аспектами, вони мають істотні характеристики за змістом, 
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а також і за юридичною силою. До того ж останній з означених критеріїв 

стосовно підзаконних актів береться в зв’язку з двома ознаками: а) 

компетенцією правотворчого органу і б) сферою дії акта. За цими ознаками усі 

підзаконні нормативні акти можуть бути поділені на чотири основні групи: 

загальні, місцеві, відомчі, локальні (внутрішньоорганізаційні) [14, с. 227-228].  

Наприклад, Указ Президента України від 27.04.2001 р. № 285/2001 «Про 

заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» [211]; Указ 

Президент України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 

"Україна - 2020» [222]; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 

№ 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що 

походять з Російської Федерації» [190]; Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та 

боротьби з нелегальним його використанням» від 15.05.2002 р. [194]; «Про 

затвердження Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про 

порушення митних правил». Також до таких актів відноситься Рішення Ради 

національної безпеки i оборони України від 18.11.2008 «Про боротьбу з 

контрабандою та порушеннями митних правил, координацію діяльності у цій 

сфері», наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 року «Про 

затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних 

правил» [131; 177; 210], Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 

607 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та 

територіальних органів Державної фіскальної служби України із 

Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час 

проведення досліджень (аналізів, експертиз), нормативів взяття проб (зразків) 

товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб 

(зразків) товарів та висновку» [205]; Наказ Міністерства фінансів України від 

02.12.2016  № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної 

прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час 

виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має 

власника або власник якого невідомий» [201] та інші.  
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Для того, щоб ефективно протидіяти порушенням митних правил не 

достатньо лише передбачити кримінальну відповідальність за вчинення 

протиправних дій, має бути створений надійний та потужній механізм боротьби 

із ним, який дозволить комплексно підійти до вирішення даної  проблеми. І 

особлива роль тут належить саме адміністративно-правовому механізму, адже 

він пов’язаний з безпосередньою реалізацією державної політики в усіх 

основних сферах суспільного життя за всіма найважливішими напрямками. Крім 

того саме в межах адміністративно-правового механізму функціонує більшість 

правоохоронних органів та застосовує відповідні  методи і засоби.  

Результативна адміністративно-правова протидія зазначеним порушенням 

є прямо залежною від належної її організації, що охоплює формування системи 

суб’єктів протидії, взаємовпливу між ними, швидкості й результативності 

координаційних дій.  

Так, засадою належного функціонування митних органів при ранньому 

виявленні ознак порушень митних правил й контрабанди, об’єктів митного 

контролю є: 1) належне здійснення, згідно з нормативно-правовими актами, 

розробленими технологічними схемами й правилами та ін., митного контролю 

на усіх стадіях митного оформлення товарів, виконання митних процедур 

переміщення товарів через митний кордон України; 2) постійність, 

систематичність інформаційної та аналітичної роботи, включення всіх джерел 

інформації і «перехресний» компаративний аналіз існуючих даних для викриття 

фактів митних правопорушень, встановлення тенденцій динаміки, структури, 

методів вчинення правопорушень й злочинів; 3) систематизований облік 

правопорушень, скоєних суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, 

декларуючими підприємствами, митними агентами, перевізниками; 

використання даних, які надають характеристику даних підприємств й одержані 

від прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, податкової міліції тощо; 4) надійна, у належний спосіб 

регламентована й розроблена схема фіксації, отримання, реєстрація та обмін 

інформацією між структурними одиницями митного органу та системою митних 
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органів щодо ознак правопорушень і злочинів загалом; 5) належна і безперервна 

взаємодія й регулярний обмін інформацією щодо вчинених та тих, що 

готуються, протиправних діянь з правоохоронними органами; виконання 

спільних заходів щодо виявлення порушень митного законодавства; 6) вчасна 

перевірка ознак правопорушень та злочинів. Реалізація зазначених заходів має 

величезне значення у боротьбі з порушеннями митних правил. Їх застосування є 

важливим у вітчизняному законодавстві і буденній діяльності з метою 

удосконалення боротьби з цими правопорушеннями. Понад того, їх вжиття 

необхідно для досягнення динамічного процесу ефективної профілактики та 

упередження порушень митних правил й в цілому протидії правопорушенням в 

митній галузі [275, с. 65]. 

Як результат зазначених заходів зі сторони органів державної влади й 

громадських організацій має стати: зменшення числа скоюваних 

правопорушень, посилення обізнаності громадян; зменшення корупції, 

очищення державних органів від корумпованих співробітників, створення дієвої 

системи ухвалення й впровадження в життя управлінських рішень; значне 

підвищення рівня захисту економічних інтересів держави і суспільства від 

злочинних вторгнень, зменшення злочинного елементу в економічній галузі, 

мінімізація «тіньової економіки»; зміцнення захисту прав, свобод та законних 

інтересів юридичних й фізичних осіб органами правопорядку; ліквідація причин 

та умов, що є передумовою скоєння порушень митних правил; недопущення 

в’їзду і транзиту предметів і речей, заборонених до обігу через митну територію; 

вдосконалення рівня митної дисципліни між фізичними та юридичними особами 

[275, с. 65-66]. 

Вказуючи на зручність віднесення процесуального аспекту 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, необхідно 

відзначити, зокрема, на узагальнення процедур виявлення, припинення і 

запобігання порушенням митних правил органами митного контролю й 

виділення таких стадій: 1) визначення об’єкта митного контролю; 2) здійснення 

профілактичних і контрольних заходів, а точніше – виявлення джерел, збір та 
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аналіз інформації, документації (вивчення умов та норм відповідної 

зовнішньоекономічної угоди, логічна аргументація укладення угоди (контракту) 

й способу визначення сторони, сторін), ідентифікація осіб, які прийняли 

визначальні рішення в зазначеній зовнішньоекономічній операції, наявність 

«маркерів» ймовірного шахрайства в митній галузі, опитування осіб, які беруть 

участь в конкретній операції та ін.); зовнішнє дослідження (одержання 

додаткових відомостей через направлення конкретних запитів до митних органів 

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

проведення консультацій з незалежними, неупередженими суб’єктами та ін.); 

узагальнення висновків; 3) прийняття рішення на основі результатів 

контрольних заходів [275, с. 66]. 

 

 

1.3. Принципи та форми  адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил 

  

 

Оскільки адміністративно-правова протидія порушенням митних правил 

реалізується у роботі відповідних органів влади та їх службовців, то це говорить 

про наявність відповідних юридичних засад (принципів), які спрямовані на 

адміністративно-правове регулювання суспільних відносин у цій сфері. 

Переходячи до розгляду принципів адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил, необхідно приділити увагу безпосередньо 

визначенню самих принципів. 

У загальних теоретичних розробках поняття «принцип» (в перекладі з 

латинської мови principium) тлумачиться як: 1) основна відправна точка будь-

якої наукової системи, теорії тощо; 2) особливість, що лежить в основі 

створення чи реалізації чогось, метод створення чи реалізації чогось [41, 

c. 1125]; 3) те, що покладено за основу певного набору фактів, теорії, науки; 4) 

вимога розгортання самого знання в систему, де всі теоретичні положення 
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логічно пов’язані між собою і випливають певним чином одне з одного [269, 

c. 519].    

А. М.  Колодій розуміє  «принцип» як основні, найбільш загальні, вихідні 

приписи, засоби, положення, що визначають природу і соціальну суть явища, 

його напрямки та найбільш істотні властивості [87, с. 17]. 

Узагальнивши зарубіжні довідниково-енциклопедичні джерела щодо 

окремих явищ А.А. Пухтецька виділяє чотири групи підходів до розуміння 

поняття «принципи» як: а) основоположна правда (істина), закон, доктрина або 

припущення, що об’єднує  принцип як загальне правило або стандарт та 

принцип як сукупність моральних та етичних стандартів; б) визначена наперед 

політика або спосіб дії;  в) основа або необхідна якісна складова або елемент, що 

визначає внутрішню природу або окремі характеристики поведінки; г) правило 

або закон, що стосується функціонування природних феноменів або механічних 

процесів [229, c. 11-12]  

Слушною є точка зору С.В. Попова, який у своєму дисертаційному 

дослідженні дає достатньо розширене визначення поняття «принципів права». 

Під вказаним терміном науковець пропонує розуміти такі початкові ідеї 

існування права, що відображають найбільш важливі об’єктивно існуючі зв’язки 

і основи цього типу держави та права, відповідають сутності права і є головними 

його рисами, вкрай універсальні, необхідні та загальновизнані, відповідають на 

об’єктивну необхідність побудови та зміцнення певного соціального порядку 

[176, с. 56].  

Таким чином, у будь-якій сфері суспільних відносин під принципом 

розуміють основоположну засаду (ідею), яка лежить в основі якоїсь діяльності 

чи процесу та відображає його найбільш характерні ознаки. Зазначене поняття 

досить широко використовується у праві, що, в свою чергу, обумовлює 

існування великої кількості підходів щодо його тлумачення. Принципи права 

становлять настанови, ідеї, які визначаються об’єктивними законами існування, 

рівнем розвитку суспільства та передбачають зміст та напрями правового 

регулювання. Важливість принципів права полягає в тому, що в стислій формі 
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вони зосереджено відтворюють найбільш суттєві ознаки сукупності правових 

норм у певній сфері суспільних відносин [180, с. 128].  

Варто підкреслити, що принципи адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил не дістали належного законодавчого закріплення, а 

лише опосередковано визначаються у чисельних нормативно-правових актах 

України, положення яких спрямовано на врегулювання правовідносин.   

Відповідно до положень ст. 5 МК України, державна митна політика являє 

собою систему принципів і напрямів діяльності держави в сфері захисту митних 

інтересів та митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту 

внутрішнього ринку, розвитку вітчизняної економіки і її входження до світової 

економіки. Державна митна політика становить невід’ємну частину державної 

економічної політики. За свого боку, захист митних інтересів держави 

(національних інтересів України) забезпечується і здійснюється за допомогою 

державної митної справи (ст. 6 МК України). Згідно з формулюванням ч. 1 ст. 7 

МК України збірної концепції державної митної справи, боротьба з 

порушеннями митних правил – це один із її елементів. Тому можна сказати, що 

деякі принципи, зафіксовані ст. 8 МК України, застосовуються до діяльності 

органів доходів і зборів у процесі провадження у справах про порушення митних 

правил. Це принципи законності і презумпції невинуватості, поваги прав та 

інтересів осіб, які охороняються законом, стимулювання чесності, відкритості і 

транспарентності. 

Під принципами адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил  в Україні запропоновано розуміти науково обґрунтовані та законодавчо 

закріплені відправні начала, які лежать в основі діяльності суб’єктів, на які 

покладено функції щодо протидії порушенням митних правил. Проаналізувавши 

наукові погляди вчених та норми чинного законодавства України, можна дійти 

висновку, що всі принципи адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил можна поділити на дві великі групи: загальні та спеціальні.  

Так, В.М. Хропанюк, відзначає, що загальні принципи — це основні 

начала, які визначають найбільш суттєві риси права у цілому, його зміст і 
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особливості як регулятора усієї сукупності суспільних відносин. Вони 

поширюються на всі правові норми і з однаковою силою діють у всіх галузях 

права незалежно від характеру та специфіки регульованих ними суспільних 

відносин [78; 276, с. 216]. 

Отже, загальні принципи — це принципи, які складають основу діяльності 

органів державної влади у всіх напрямках, в тому числі і щодо протидії 

порушенням митних правил в Україні. До них віднесено принципи: 

верховенства права; законності; гласності;  рівності. 

До спеціальних принципів віднесено: невідворотність настання юридичної 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері митної справи; поєднання 

захисних та попереджувальних засобів протидії; забезпечення права на 

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

митних правил; стимулювання;  імперативності; комплексності; системності; 

об’єктивності; наукової обґрунтованості; економічної доцільності; взаємодії 

органів державної влади з інститутами громадянського суспільства. 

Серед загальних принципів в першу чергу слід виділити принципи 

верховенства права та законності.  

У праві Європейського Союзу принцип верховенства права віднесений до 

системи загальних принципів права ЄС і закріплений на найвищому 

нормативно-правовому рівні – в установчій угоді інтеграційного об’єднання, 

Договорі про Європейський Союз (ст. 2), у нашій державі цей принцип 

закріплений на найвищому, конституційному рівні. Ч. 1 ст. 8 Конституції 

містить тезу про визнання та дію в Україні принципу верховенства права [102, с. 

141]. 

Відомий український науковець професор П.М. Рабінович під 

верховенством права розуміє «визначальну роль права у стосунках між усіма 

учасниками суспільного життя, у життєдіяльності державних і недержавних 

організацій, соціальних спільностей, груп, об’єднань, усіх людей». Він вказує, 

що принцип верховенства права є незалежним тільки в тому випадку, коли саме 



66 
 

право трактується як явище, яке постає та існує самостійно від держави, від 

роботи її законодавчих органів та інших [230, с. 11].  

Ю.С. Шемшученко підкреслює, що принципом верховенства права є 

принцип здебільшого природного права як сукупності ідеальних, духовних і 

найвищою мірою справедливих понять про нього. Але в державі реально діє не 

ідеальне, а позитивне право, виражене в законах та інших його джерелах. Воно є 

результатом державної правотворчої діяльності [284, с. 76].  

Згідно із принципом верховенства права, основою законотворчого процесу 

повинні бути загальновизнані пріоритети, а саме: справедливості, гуманізму, 

поваги до особи, забезпечення вільного користування громадянами правами і 

свободами, їх захист від посягань з боку інших громадян, юридичних чи 

посадових осіб [32, с. 307].  

Саме вони формулюють основу і напрямки діяльності органів доходів і 

зборів при боротьбі з порушеннями митних правил. Засобами такої боротьби 

мають бути виключно правові, тому що саме правові засоби протидії 

правопорушенням забезпечують схвалення суспільством діяльності органів 

доходів і зборів та відповідають конституційним засадам функціонування 

держави та громадянського суспільства.  

Таким чином, принцип верховенства права є ключовим у побудові 

українського законодавства. Зміст зазначеного принципу у сфері 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил   в Україні 

полягає у тому, що суб’єкти такої протидії у своїй діяльності повинні: по-перше, 

неухильно дотримуватись норм чинного законодавства України; по-друге, 

враховувати і інші соціально-правові регулятори, наприклад, правові традиції, 

норми моралі. Із зазначеного слідує, що переважна більшість правових 

принципів тісно переплітається із принципом верховенства права.  

Невід’ємним складовим елементом верховенства права С. Гончарук 

вважає законність. Суть законності полягає в необхідності суворого, точного і 

неухильного дотримання всіма без винятку суб’єктами права положень 
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Конституції та законів України, а також приписів інших нормативно-правових 

актів [50, с. 138-141]. 

Необхідно наголосити на тому, що більшість науковців, авторів  визнають 

досить складний характер поняття «законності» і визначають різні сторони її 

зовнішнього прояву. Законність не можна зводити до якоїсь однієї характерної 

риси чи особливості. Вона часто переплітає політичні та державницькі, 

демократично-правові, морально-гуманітарні аспекти. З позиції особистості 

законність виступає, в першу чергу, як засіб захисту її прав, свобод і законних 

інтересів учасників суспільних правовідносин. Враховуючи зазначене, можливо 

виділити більше двадцяти різних підходів до розкриття поняття «законність» 

[140, с. 87]. 

Пропонуємо проаналізувати основні і найпоширеніші поняття та значення 

терміну «законність». Н.В. Вітрук стверджував, що законність означає ідею, 

принцип, метод державного керівництва, режим, систему реального вираження 

права в законах держави, в самій законотворчості, у підзаконній правотворчості, 

у практиці правореалізації та правозастосування [43, с. 15]. 

П.А. Олейник вважає, що можна стверджувати про законність, коли:  

спостерігається встановлений в державі демократичний порядок видання законів 

та підзаконних актів; самі закони та підзаконні правові акти мають 

демократичний зміст; офіційні вказівки, що містяться в законах і підзаконних 

актах, строго дотримуються ті, на кого вони спрямовані: державні органи, 

посадові особи, громадяни; держава має ефективну систему контролю за 

неухильним виконанням законів [157, с. 85].  

Підсумовуючи зроблені висновки П.А. Олейника, необхідно зробити 

висновок, що гарантії законності в діяльності суб’єктів адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил – це ті прийоми, засоби та 

методи, за допомогою яких вони зобов'язуються дотримуватись норм права. 

Не можуть використовуватись засоби боротьби з порушеннями митних 

правил, які хоча і дозволять досягнути результату, проте не відповідають закону.   

Ми погоджуємося із позиціями вище згаданих авторів і вважаємо, що принцип 
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законності в діяльності суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил полягає:  у достатній розробці нормативно-правової бази, яка 

передбачає основні напрями діяльності щодо попередження та протидії 

правопорушенням, повноваження суб’єктів, основні види та форми діяльності 

тощо; має забезпечуватися загальнообов'язковістю виконання вимог 

нормативно-правових актів, їх неухильного дотримання, тобто діяльність щодо 

попередження та протидії адміністративним правопорушенням має 

здійснюватися на основі права, з дотриманням вимог закону. 

Наступний загальний принцип, який слід відмітити, – принцип гласності. 

У юридичній літературі під гласністю розуміють один з фундаментальних 

конституційно-правових принципів, засад конституційного ладу України, що 

проявляється в забезпеченні безперешкодного руху інформаційних потоків про 

явища та процеси в політико-правовій системі відносин [100, с. 243]. Гласність 

— це відкрите, доступне для громадян ведення суспільних справ, у тому числі 

інформованість або обізнаність громадян про всі проблеми суспільного 

розвитку, що зачіпають їх інтереси. Гласність — це, по суті, стиль управління, 

одна з найсуттєвіших ознак, притаманних демократичній системі влади.  

Таким чином, принцип гласності має два основних аспекти: по-перше, 

суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних правил   

повинні мати доступ до всієї необхідної інформації для ефективної реалізації 

функцій, покладених на них нормами чинного законодавства України;  по-друге, 

всі дії вказаних суб’єктів щодо протидії порушенням митних правил  повинні 

бути публічними. Митна політика та митна справа є відкритою. Але у той же час 

не всі чисто професійні аспекти діяльності митних органів повинні стати 

загальнодоступними. Винятком можуть бути лише ті випадки, які визначені у 

нормах чинного законодавства України.  

Також необхідно враховувати, що засоби масової інформації й освітянська 

діяльність мають вагоме значення для здійснення стратегій протидії 

злочинності. Доцільно вивчати й оцінювати роль ЗМІ та їх вплив на різні 

аспекти запобігання злочинній діяльності й кримінального правосуддя, оскільки 
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розуміння суспільством кримінально-правової і кримінологічної політики та її 

позиція є вирішальним чинником для забезпечення ефективності і 

справедливості правової системи [257].  

Одним із основоположних принципів адміністративної протидії 

порушенням митних правил є принцип дотримання прав та свобод громадянина. 

Цей принцип є відображенням вимог ст. 3 Конституції України і повинен мати 

пріоритет над іншими, оскільки людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Цей принцип зводиться до того, що суб’єкти такої протидії, 

здійснюючи свою діяльність, в жодному випадку не можуть порушувати як 

об’єктивні, так і суб’єктивні права людини і громадянина.  Права та свободи 

громадянина — це соціальні блага, які мають найвищу цінність, вони 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Проблема суті й реалізації 

поняття «права та свободи людини і громадянина» є ключовою в 

життєдіяльності суспільства, яке претендує на статус демократичного, 

гуманного.  

І останній загальний принцип адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил   в Україні, який обов’язково необхідно вказати, — 

принцип рівності. Відповідно до ст. 24 Конституції України не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками [102].  

Таким чином, принцип рівності передбачає, що протидія порушенням 

митних правил повинна здійснюватись неупереджено, без урахування 

соціального статусу особи, її раси, статі, віку і т.д. Крім того, зазначений 

принцип виключає існування будь-яких привілеїв чи обмежень.  

У підсумку зазначимо, що незважаючи на те, що загальні принципи 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил визначають 

основні засади такої діяльності, проте вони не враховують всю її специфіку.         
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Саме тому далі розглянемо спеціальні принципи, під якими слід розуміти 

непорушні засади, ідеї, які є характерними для адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил.  

Такими принципами, на нашу думку, є:  

  – принцип невідворотності настання юридичної відповідальності за 

вчинення порушенням митних правил. Так, В.О. Котюк зазначає, що юридична 

відповідальність — це міра покарання правопорушника шляхом позбавлення 

його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи 

особистих), які йому належали до факту правопорушення, від імені держави 

(суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта з метою 

попередження правопорушень в перспективі і відновлення (чи відшкодування) 

втрачених суб’єктивних прав на матеріальні та духовні цінності [105, с. 121]. 

Таким чином, принцип невідворотності юридичної відповідальності 

передбачає, що за вчинення порушень митних правил   особу обов’язково буде 

притягнено до юридичної відповідальності: цивільної, адміністративної чи 

кримінальної. У той же час така особа не може бути притягнута до 

відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення (ч. 1 ст. 61 Конституції 

України). Існування зазначеного принципу має важливе значення, оскільки 

усвідомлення можливості настання негативних наслідків є важливим 

попереджувальним заходом вчинення порушень митних правил. Є важливим, 

аби ні одне з правопорушень, включаючи порушення митних правил, не 

залишилося непоміченим компетентними органами, в іншому випадку це 

створить відчуття вседозволеності і безвідповідальності; 

– принцип контролю. Контроль — це своєрідна форма своєрідного зв’язку, 

що дозволяє встановити, наскільки точно дотримуються завдані системі 

параметри. За його допомогою вирішуються наступні управлінські завдання: 

забезпечення неухильного виконання законів і нормативних актів, які 

регламентують діяльність державних органів та інших об’єктів управління; 

досягнення своєрідності і якості виконання прийнятих рішень; підвищення 

виконавської дисципліни, відповідальності за доручену справу; своєчасне 
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прийняття заходів щодо усунення виявлених в процесі контрою недоліків; 

виявлення передового досвіду і впровадження його в практику роботи; сприяння 

правильному підбору й розстановці кадрів, своєчасне попередження їх від 

помилок; здійснення необхідної допомоги підпорядкованим апаратам та 

працівникам. 

Таким чином, в рамках предмету дослідження принцип контролю є одним 

із ключових, адже досягнення ефективної протидії порушенням митних правил  

неможливе без перевірки дотримання суб’єктами правовідносин у митній сфері 

норм чинного законодавства України;  

 – принцип поєднання захисних та попереджувальних засобів протидії. 

Суть полягає в тому, що в процесі адміністративної протидії порушенням 

митних правил уповноважені суб’єкти застосовують різні за своїм змістом 

засоби впливу, які попереджують правопорушення, або ж припиняють їх в 

залежності від обставин. Захисні засоби застосовуються переважно 

правоохоронними органами і передбачені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення;  

– принцип забезпечення права на оскарження рішень чи дій суб’єктів, які 

уповноважені протидіяти порушенням митних правил. В статті 55 Конституції 

України йдеться про те, що кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб [102].  

У загальному розумінні скарження — це звернення (активна дія) 

громадянина або колективу громадян до компетентного органу з метою захисту 

(відновлення) прав та законних інтересів, які були порушені [32].   

Під правом на оскарження слід розуміти закріплену в законодавстві 

здатність громадянина на звернення до держави (державних митних органів та їх 

посадових осіб) за захистом порушених прав і забезпеченням справедливості в 

митних відносинах. Отже, зміст зазначеного принципу полягає у тому, що особи 

мають можливість (і ніхто не має права їм у цьому перешкоджати) оскаржити дії 
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чи рішення суб’єктів адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил  з метою захисту своїх законних прав та інтересів;  

– принцип стимулювання. У загальному розумінні стимул — це зовнішнє 

спонукання до дії, що впливає на мотиви поведінки та формує їх.  Зовнішній 

стимул спонукає до внутрішньої саморегуляції поведінки за рахунок того, що 

особа визнає соціальні цінності та переводить їх у свої власні установки, у 

мотиви своєї поведінки. Вплив права шляхом створення стимулів оптимально 

відображає правове опосередкування інтересів і активізацію людського фактора 

[172, с. 10]. 

Принцип стимулювання в рамках нашого дослідження полягає у тому, що 

суб’єкти адміністративно-правової протидії, здійснюючи всі необхідні заходи 

щодо попередження порушень  митних правил, таким чином спонукають 

суб’єктів відповідних правовідносин до більш старанного дотримання ними 

норм чинного законодавства;  

– принцип імперативності. В рамках нашого дослідження  

адміністративно-правова протидія порушенням митних правил реалізується 

чітко визначеним колом суб’єктів. Тобто ніякі інші особи, ніж ті, що вказані у 

законодавчих актах, не мають права використовувати способи та засоби 

попередження та впливу; 

– принцип комплексності означає поєднання превентивних 

(профілактичних), організаційних, практичних, процесуальних та інших заходів, 

що виконуються на різних стадіях протидії порушенням митних правил. 

Комплексний підхід означає, що вся робота з протидії правопорушенням 

повинна спиратися не стільки на внесення окремих пропозицій, скільки на 

планомірну й цілеспрямовану організацію оптимального формування та 

функціонування в масштабі всієї країни всіх правоохоронних і контролюючих 

органів. Найбільш дієвими є заходи профілактичного характеру, які ще на 

початковому етапі слугують певним запобіжником вчинення порушення митних 

правил. З метою протидії злочинності необхідно державні програми (плани 

заходів) складати на підставі глобального, комплексного й скоординованого 
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підходу, визначати короткострокові (невідкладні), середньострокові й 

довгострокові (постійні) завдання. Це, в свою чергу, дасть можливість 

оцінювати результати виконання прийнятих рішень, послабляти їх можливі 

негативні економічні й соціальні наслідки, зменшувати можливості для 

вчинення злочинів, поширюючи при цьому сферу задоволення потреб законним 

шляхом [257]; 

– принцип системності визначає, що заходи з протидії порушенням 

митних правил є взаємопов’язаними, мають послідовний характер та певний 

порядок виконання, розподіляються на головні і другорядні, термінові та 

перспективні, одноразові і регулярні. Загальною метою цих заходів має бути 

виконання стратегії протидії порушенням митних правил. При цьому, необхідно 

виділяти проблемні питання, які виникають при здійсненні протидії порушенням 

митних правил, встановлювати причини і умови, що їм сприяють, результатом 

чого є підготовка пропозицій до вищих органів влади з питань удосконалення 

митних правовідносин; 

– принцип об’єктивності передбачає співвідношення засобів боротьби з 

порушеннями митних правил із тенденціями та закономірностями розвитку цих 

правопорушень у державі, їх впливом на економічні, політичні, соціальні 

процеси у суспільстві. Проведення заходів з протидії порушенням митних 

правил повинне здійснюватися з урахування загального соціально-економічного 

становища у державі з метою відбору достатніх способів для досягнення мети 

цих заходів з урахуванням належного рівня суспільної небезпеки таких 

правопорушень. Тобто заходи боротьби з порушеннями митних правил мають 

бути не декларативними, а реальними (практичними), з конкретним визначенням 

суб’єктів протидії порушенням митних правил, їх функцій та повноважень, 

забезпечення ефективності заходів у певні строки;  

– принцип наукової обґрунтованості передбачає використання новітніх 

досягнень науки і техніки в організації протидії порушенням митних правил, 

позитивного досвіду зарубіжних країн у митних правовідносинах, залучення 

висококваліфікованих фахівців різноманітних сфер права (теорії держави і 
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права, конституційного, адміністративного, фінансового, податкового, 

кримінального, процесуального, інформаційного права). Науковість виражається 

в застосуванні наукових методик збору, аналізу й обробки інформації (даних) 

про стан економічної злочинності й інших відомостей, які необхідні для 

успішної протидії правопорушенням. Науковість передбачає ретельний аналіз 

інформації, виявлення актуальних проблем, прогнозування, програмування, 

перспективне планування боротьби з правопорушеннями, розробку оптимальних 

варіантів вирішення проблем, обрання найбільш ефективних шляхів і засобів 

щодо виконання намічених у планах заходів.  

При цьому слід пам’ятати, що нові технічні можливості, сприяють появі 

нових проявів злочинності. У цьому плані актуальним є частіше застосування у 

діяльності правоохоронних органів засобів відео спостереження та відео 

реєстрації, інформації із соціальних мереж та інших інтернет-технологій [257];  

– принцип економічної доцільності передбачає необхідність у проведенні 

заходів з протидії порушенням митних правил, визначенні їх економічного 

обґрунтування щодо їх економічної ефективності, можливості настання 

негативних наслідків від їх застосування  та економічної можливості щодо їх 

реалізації. Тобто, економічне становище держави диктує свої правила щодо 

планування та розробки заходів з регулювання митних відносин. Разом з цим, 

держава не мінімізує свої витрати на боротьбу з правопорушеннями: вони 

повинні обумовлюватися економічними резервами держави та одночасно бути 

ефективними, адже за невиправдано великих фінансових затрат заходи не 

будуть ефективними; 

– принцип взаємодії органів державної влади з інститутами 

громадянського суспільства передбачає співпрацю контролюючих органів з 

суспільним інституціями і неурядовими організаціями у напрямку боротьби з 

порушеннями митних правил. Тобто, протидія митним правопорушенням має 

бути завданням не лише органів державної влади, а й громадянського 

суспільства. При цьому ефективність симбіозу державних органів та суспільних 
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інститутів буде залежати від того, як виконає свою функцію кожен з його 

учасників. 

Таким чином, ефективної адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил можливо досягти шляхом безумовного виконання обов’язкових 

принципів. Практичне значення принципів полягає в тому, що вони наче 

інтелектуальні, ідеологічні «прожектори», освітлюють загальний напрямок 

практичної діяльності, ніби задають їй тон, підпорядковують її здійсненню 

поставлені завдання [248].  

Усі перераховані принципи є важливими та взаємопов’язаними (тут 

згадано не всі з тих, що обговорюються фахівцями), вони потрібні для 

обґрунтування практичних заходів, спрямованих на вдосконалення системи 

попередження і протидії вчиненню адміністративних правопорушень, у тому 

числі порушенням митних правил. Цей перелік не є вичерпним та остаточним, 

його  можна як продовжувати, так і звужувати. Нами були обрані для розкриття 

змісту протидії лише принципи визначальні, розгляд яких допоміг глибше 

осягнути мету та сутність протидії адміністративним правопорушенням. 

Виконання зазначених принципів впливає на ефективність протидії, розподіл 

функціональних обов’язків з метою виконання спільних завдань для запобігання 

і протидії порушенням митних правил. 

Як уже зазначалося вище, органи державної влади наділені широкими 

повноваженнями, закріпленими у нормативно-правових актах різної юридичної 

сили, які дають їм можливість попереджати, реагувати на порушення та 

притягувати винних осіб до юридичної відповідальності. Отже, пропонується 

більше детально зупинитися на формах адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил в Україні. 

У словнику іноземних слів термін «форма» визначено як побудову, 

систему організації будь-чого [243, с. 548].  

Т.О. Коломоєць стверджує, що форма адміністративно-правового 

регулювання – це вираження волі виконавчо-розпорядчого органу, посадової 
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особи, що здійснюється в режимі законності і компетенції аби досягнути 

адміністративно-правову мету [8, с. 54].  

На доктринальному рівні під формою розуміють об’єктивне вираження 

сутності діяльності органів та посадових осіб, які здійснюють управління. Така 

діяльність покликана забезпечити найбільш доцільне виконання функцій 

управління за найменших витрат сил, засобів і часу.  

Таким чином, форму можна визначити як зовні виражену дію виконавчого 

органу (посадової особи), що здійснюється в рамках його компетенції і викликає 

певні наслідки, які, якщо носять юридичний характер або мають певне 

юридичне значення, узагальнено класифікуються в якості адміністративно-

правових форм [18, с. 43]. 

За своїм змістом та суттю будь-яка форма державного впливу на конкретні 

суспільні відносини, в тому числі  протидію порушенням митних правил, є 

урегульованою нормами права діяльністю держави в особі її органів або 

уповноважених осіб у певній сфері життєдіяльності. Тому, здійснюючи 

практичну діяльність, дії уповноважених осіб повинні здійснюватися у певних 

формах, які визначені у законодавстві та відповідати таким вимогам: не 

виходити за межі режиму законності; відповідати повноваженням 

уповноважених осіб, визначеним у законодавстві; реалізовуватися у спосіб, 

визначений у законодавстві. 

Формою адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

слід назвати урегульовану нормами адміністративного та митного права 

зовнішній вияв дій уповноважених митних органів (їх посадових осіб), які 

викликають певні наслідки та носять юридичний характер або мають певне 

юридичне значення. Таке визначення форми адміністративно-правової протидії 

є широким за змістом, враховуючи охоплення ним правових і організаційних 

(неправових) форм адміністративно-правової протидії. Доцільність належності 

неправових форм до форм адміністративно-правової протидії ґрунтується на 

компетенції митних органів (їх посадових осіб), у межах якої їх дії мають 

зовнішній вияв організаційного характеру: у формі взаємодії, прийняття 
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управлінських рішень тощо. Якщо вказувати на адміністративно-правові форми 

протидії порушенням митних правил, то мають місце суто правові форми як дії, 

що мають правові наслідки.  

Тож поняття «форми адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил» є узагальнюючим і таким, яке дозволяє охопити різний за 

наслідками зовнішній вияв дій митних органів (їх посадових осіб). 

Від використання тих чи інших форм значною мірою залежить 

ефективність адміністративно-правової протидії правопорушенням, в тому числі 

порушенням митних правил, а отже і успішність процесу реалізації завдань, що 

стоять перед органами державної влади у напрямку протидії порушенням 

митних правил.  

Форми діяльності залежно від наслідків прийнято поділяти на дві групи: 

правові та неправові. Правові мають чітку, послідовну правову регламен-тацію 

та правові наслідки [124, с. 129]. 

Наприклад, характерною рисою правової форми адміністративної 

діяльності у державній митній справі є те, що саме у цій формі більш чітко 

проявляється державно-владний, виконавчо-розпорядчий, підзаконний зміст 

адміністративних повноважень митних органів. Правова форма адміністративної 

діяльності у державній митній справі є специфічною, однорідною за своїми 

ознаками діяльністю, яка відбувається в суворій і точній відповідності з 

вимогами норм Митного кодексу України, інших актів митного законодавства, 

результати якої несуть певні правові наслідки.  

До неправових форм, що не спричиняють правових наслідків, відповідно, 

відносять організаційні та виховні заходи впливу [271].  

Організаційна форма адміністративної діяльності у сфері державної митної 

справи існує в рамках чинного законодавства України щодо митної справи 

держави та в межах компетенції митних органів. При цьому правом тут 

регламентується лише загальна процедура діяльності. 

Ю.П. Битяк поділяє форми на такі: 1) видання нормативних актів 

управління 2) ухвалення індивідуальних (ненормативних, адміністративних) 
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актів управління; 3) здійснення організаційної діяльності; 4) проведення 

матеріально-технічних операцій [11, с. 135].  

Деякі автори, зокрема, стверджують, що правові форми діяльності за 

своїми зовнішніми ознаками є діяльністю органів державної влади із здійснення 

їх функцій. Тому такі автори до них відносять правотворчу діяльність, 

оперативно-виконавчу діяльність та правоохоронну діяльність [236, с. 85–87]. 

Переважна більшість доктрин теорії держави і права дотримується 

концепції, згідно з якою правова форма включає правотворчу і правозастосовчу 

діяльність. Обумовлено це тим, що правила поведінки для конкретної сфери 

суспільних відносин мають бути виражені та закріплені в нормативному 

документі, який є обов’язковим для виконання тими учасниками, на яких він 

спрямований [30, с. 17–25; 53, с. 124–124; 263, с. 153–154]. 

Це означає, що державний орган, що формує або реалізує державну 

політику у сфері протидії правопорушенням, може і повинен використовувати 

ту форму своєї діяльності, яка відповідає призначенню та компетенції даного 

органу і завданням управління.      

Наприклад, правотворча діяльність – процес підготовки та прийняття у 

встановленому порядку відомчих нормативно актів, які унормовують відносини, 

які виникають під час переміщення товарів та транспортних засобів через 

митний кордон України, та відносини з організації боротьби з порушеннями 

митних правил. Усіх структурних елементів державних органів наділено 

відповідними правотворчими повноваженнями у сфері державної митної справи, 

однак коло таких повноважень утворює неоднакову правотворчу компетенцію. 

Особливість правотворчості у сфері державної митної справи полягає у тому, що 

така правотворчість пов’язана із зонами службової відповідальності конкретного 

митного органу або його спеціалізацією та має вираження у суворо 

регламентованому порядку розробки, видання та удосконалення організаційно-

розпорядчих актів із питань державної митної справи. 

Державна фіскальна служба України, яка є безпосереднім суб’єктом 

боротьби з порушеннями митних правил, водночас не є відомчим суб'єктом 
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ініціювання до Уряду внесення змін до законодавства. Через Міністерство 

фінансів України Державна фіскальна служба України вносить до Кабінету 

Міністрів України проекти законодавчих актів та урядових рішень з питань, 

пов’язаних з реалізацією державної митної справи. Крім цього, на підставі 

прийнятих законодавчих актів та підзаконних нормативно-правових актів 

Державна фіскальна служба приймає власні розпорядчі документи, спрямовані 

на реалізацію заходів, пов’язаних з боротьбою з порушенням митних правил.   

У якості одного з перших нормативних актів, що встановив основні 

принципи, форми й вектори взаємодії органів доходів і зборів (митних) з іншими 

державними органами, була Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших 

державних органів України у боротьбі із злочинністю, затверджена спільним 

наказом від 10.08.1994 р. № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442, що 

втратила чинність у 2014 р. Нова схожа інструкції не була прийнята, тоді як 

Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, затверджена спільним наказом МВС України та 

СБУ від 10.06.2011 р. № 317/235 все ще діє, однак її норми не мають відношення 

до співдії органів внутрішніх справ і безпеки з органами доходів і зборів 

України. Також, як приклад, Інструкція про порядок проведення контрольованої 

поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, 

послуг, документів, засобів та речовин, у т.ч. заборонених для обігу, у фізичних 

та юридичних осіб незалежно від форм власності, затверджена наказом МВС, 

СБУ та Міністерства доходів і зборів України, зареєстрованої у Мін'юсті 

України №1776/24308 від 17.10.2013 р. Однак через обмежений доступ до тексту 

даної Інструкції, неможливо передбачити форми, рівні й механізм взаємодії 

органів доходів і зборів з МВС України та СБУ.  

Організаційні форми взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних 

органів України передбачені спільними відомчими нормативними актами МВС, 

СБУ, ДФСУ, ДПСУ, або випливають з їхніх вимог. Згідно з п. 5 ст. 7 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи 

зобов’язані здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними 
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органами, зокрема певними органами зарубіжних держав і міжнародних 

антитерористичних організацій, для оперативного та повного недопущення, 

виявлення і припинення злочинів.  

Серед нормативних актів, що регламентують взаємодію оперативних 

підрозділів правоохоронних органів, можна назвати Інструкцію «Про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх 

результатів у кримінальному провадженні», затвердженої спільним Наказом 

Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів 

України та Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 

114/042/516/199/936/1687/5. Інструкція про взаємодію Міністерства внутрішніх 

справ України та Служби безпеки України при проведенні оперативно-технічних 

заходів, затвердженої спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ та 

Службою безпеки України від 2 липня 2007 р., зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 10 липня 2007 р. за № 786/14053. Форми і методи взаємодії, 

безумовно, мають свою специфіку і низку невирішених проблем. У свою чергу, 

потребують осмислення, чіткої класифікації та нормативного врегулювання різні 

за змістом процесуальні і непроцесуальні форми взаємодії.  

Прикладом міжвідомчого нормативно-правового акту може слугувати 

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей 

НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, 

затверджена спільним наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, 

Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного 

кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової 

адміністрації України від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2 [76].  

Ще в 1972 р. видатний вчений у сфері управління Г. Емерсон 

наголошував, що при раціонально організованому управлінні завжди є 

стандартні інструкції, завдяки яким кожен працівник знає свою роль і обов’язки 

у спільній роботі. Він підкреслював, що підприємство, позбавлене стандартних 

планових інструкцій, неспроможне ефективно рухатись вперед. Як зазначав 
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вчений, наявність «писаних стандартних інструкцій» є одним з принципів 

правильної організації роботи, адже останні містять досвід, перевірений на 

практиці [291, с. 185]. 

 Правозастосовча діяльність – реалізація у громадянському суспільстві 

прийнятих загальнообов’язкових до виконання норм поведінки у сфері охорони 

митних правовідносин, а також рекомендацій та пропозицій з вдосконалення 

митної правосвідомості громадян. В свою чергу, правозастосовчу діяльність 

окремі автори поділяють на правоуповноважувальну та правоохоронну, а 

останню — на діяльність із забезпечення виконання норм права та з розгляду 

правових спорів [52, с. 21].  

Правозастосування у сфері державної митної справи є діяльністю, 

спрямованою на реалізацію матеріальних норм митного законодавства у 

відповідності до принципів здійснення державної митної справи шляхом 

винесення індивідуально-конкретних рішень. Основні властивості 

правозастосовної діяльності митних органів: 1) владно-організуючий характер; 

2) процесуальний характер; 3) дискреційний характер; 4) індивідуальна 

спрямованість. Безпосереднім об’єктом правозастосовної діяльності в галузі 

митної справи держави є кожен окремий конкретний випадок переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України, а приписи 

правозастосовного акта стосуються персонально визначених осіб, які 

здійснюють таке переміщення. 

Правоохоронна діяльність –  діяльність  суб’єктів боротьби з порушеннями 

митних правил у рамках діючого законодавства із використанням комплексу 

правових заходів і форм із виявлення, припинення та попередження порушень 

митних правил, зміст якої зводиться до вжиття (застосування) заходів впливу, 

визначених адміністративно-правовими нормами аби забезпечити правомірну 

поведінку правопорушника, й забезпечити захист прав і законних інтересів 

громадян, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, суспільства і держави від 

неправомірних посягань, із застосуванням до правопорушників заходів 

державного примусу, включаючи засоби юрисдикційного характеру. При 
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виконанні своїх функцій підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями 

митних правил взаємодіють з іншими структурними підрозділами органів 

доходів і зборів та іншими органами державної влади з метою виявлення, 

упередження порушень митних правил, провадження у справах про порушення 

митних правил, зібрання доказів щодо протиправної діяльності осіб, вчинення 

юрисдикційних дій забезпечувального характеру, реалізації державної митної 

політики, надання інформації правоохоронним й іншим державним органам при 

виявленні правопорушень і злочинів, не пов’язаних з юрисдикцію митних 

органів; запобігання переміщенню через митний кордон України певних груп 

товарів (підробок, культурних цінностей та ін.). 

 Профілактична  діяльність  – у митній сфері ця діяльність здійснюється за 

допомогою комплексу заходів соціального, економічного, спеціального та 

індивідуального характеру, які забезпечують ефективне функціонування галузей 

права, що регулюють митні правовідносини. Ці заходи спрямовані на виявлення, 

усунення причин та умов, які призводять до порушення механізму правового 

регулювання поведінки суб’єктів митних правовідносин, на ліквідацію обставин, 

які сприяють вчиненню правопорушень, на зміну психічного ставлення особи до 

вчинення порушень митних правил. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття 

«профілактика порушень митних правил». Вчені вважають, що профілактика 

правопорушень є діяльністю органів державної влади та управління і 

громадських організацій, направлена на виявлення, вивчення та усунення 

причин деліктів. 

Більш широке трактування цього терміну надає В. А. Суворкін, який 

пропонує під профілактикою митних правопорушень розуміти спеціальний вид 

взаємодії уповноважених органів законодавчої, виконавчої й судової влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, громадських формувань та окремих 

осіб зі здійснення системи заходів із припинення порушень встановленого 

порядку переміщення товарів, транспортних засобів, а також предметів, 

вилучених або обмежених легальному обігові, через митний кордон України, 
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притягнення до відповідальності винних осіб, виявлення і ліквідація причин та 

умов, що є передумовами вчинення контрабанди та порушенню митних правил, 

та недопущення їх вчинення в подальшому [253].  

На думку І. М. Романенко, «профілактика порушень митних правил є 

соціально орієнтованою діяльністю органів держави і їх посадових осіб, 

громадських організацій та приватних осіб з метою виявлення і нейтралізації 

причин і умов, що призводять до порушень митних правил і усунення 

адміністративної деліктності, щоб забезпечити права і свободи громадян, 

іншими словами, профілактика порушень митних правил є багаторівневою 

системою заходів, що покликана мінімізувати чи нейтралізувати причина та 

умови, що призводять до їх скоєння» [233, с. 13]. 

Таким чином, профілактика передбачає специфічну діяльність, 

спрямовану, умовно кажучи, на стратегічне попередження скоєння 

правопорушень – головним чином, через вплив на передумови їх вчинення та 

через налагодження відповідної виховної роботи; при цьому очевидно, що її 

мета – попередити правопорушення, а попередження – те, заради чого 

здійснюється профілактика. 

У нашій країні відсутні комплексні програми, покликані протидіяти 

злочинності на загальнодержавному рівні. Як приклад – свого часу Постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1767 затверджена Комплексна 

програма профілактики правопорушень на 2007–2009 роки [193].  

Незважаючи на важливість профілактики у системі боротьби з 

правопорушеннями, механізм її застосування потребує комплексного підходу з 

боку вищих органів влади та організації взаємодії на місцях. Проект 

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016–2020 роки так і 

залишився незатребуваним. Поряд із закріпленням функціональних обов’язків 

підрозділів Державної фіскальної служби України, які ведуть боротьбу з 

порушеннями митних правил, їх профілактика потребує відповідного 

нормативного урегулювання, тому що на сьогодні в державі не прийнято 

нормативно-правового акту з регулювання профілактики правопорушень. 
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Відтак, ми повинні розуміти, що форми адміністративно-правової протидії 

правопорушенням, в тому числі порушенням митних правил, які закріплено 

нормативно-правовими актами та які регламентують діяльність уповноважених 

на те органів та установ, застосовуються лише у межах компетенції суб’єкта 

здійснення такої діяльності з урахуванням особливостей його дії. Вони повинні  

бути спрямовані на реалізацію завдань державної політики у сфері протидії 

правопорушенням, які виникають в процесі здійснення митної справи. Загальна 

регламентація форм управлінської діяльності, як зазначають вчені, не створює 

перешкод для вільного вибору таким органом тієї форми, що у даній ситуації 

представляється, на його думку, найбільш доцільною й ефективною [52, с. 21]. 

Класифікація форм адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил не вичерпується лише виокремленням правових та неправових 

форм. Враховуючи ті дослідження, які ми маємо на сьогоднішній день як у сфері 

загальної теорії адміністративного права, так і у сфері адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил, можемо говорити про наявність значної 

кількості різних варіантів здійснення класифікації форм   адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил, які виражаються в конкретних 

діях, необхідних для впливу на певну сферу суспільних відносин, щоб 

забезпечити належне її функціонування та розвиток.  

У теорії управління основні форми боротьби з порушеннями правових 

норм в основному групують у такі фундаментальні блоки, як обмін 

інформацією, спільна розробка управлінських рішень, їх реалізація, проведення 

інших узгоджувальних заходів, не передбачених управлінськими рішеннями 

[171, с. 509]. 

Спираючись на фундаментальні положення, формульовані В.М. 

Плішкіним щодо форм боротьби з порушеннями правових норм, можна виділити 

наступні форми, притаманні цілеспрямованій управлінській діяльності щодо 

протидії порушенням митних правил: інформаційна взаємодія, організація 

прийняття управлінських рішень, організація прийняття рішень, які не пов’язані 

із управлінською діяльністю у виділеному напрямку. 
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Успіх у цій роботі досягається тільки за умови глибокого й повного 

аналізу власної діяльності на сучасному етапі та визначення її пріоритетів у 

майбутньому, аналізу чинної нормативної бази і практики її застосування 

громадянами та суб’єктами господарювання, виявлення причин та умов, що 

сприяють учиненню митних правопорушень. Суттєве значення в цьому 

контексті має забезпечення відкритості та прозорості діяльності ДФС України 

для громадськості. Це може бути реалізовано шляхом доведення інформації 

щодо основних результатів діяльності органів доходів і зборів, загальної ситуації 

в цій сфері через засоби масової інформації або під час виступів чи повідомлень 

керівників ДФС України.  

Стосовно такої важливої форми взаємодії ДФС, як інформування, Д. В. 

Приймаченко вважає, що вона є пріоритетною у проведенні планових перевірок, 

застосуванні спеціальних санкцій, процедурної автоматизації податкової та 

митної сфер, «формуванні єдиного інформаційно-комунікаційного простору»  

тощо [183, с. 29]. Він зазначає, що реалізація покладених завдань на органи 

доходів і зборів, є неможливою без співробітництва і взаємодії з низкою 

державних установ, а питання про організацію інформації під час митних 

процедур й підвищення її ефективності є пріоритетним завданням [182, с. 25, 

26]. 

Про це свідчить Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства 

внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку взаємодії інформаційних 

систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної 

служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення 

контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний 

(митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони 

«Крим» від 07.09.2017 р. № 746/759 [199]. 

Наголошуємо на тому, що форми та методи протидії порушенням митних 

правил  в Україні матимуть місце та будуть дієвими за умови: 1) формування 

якісної нормативно-правової бази, яка регламентує упорядкування суспільних 

відносин у митній справі; 2) наявності чітко визначеного механізму реалізації 
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прийнятих норм; 3) удосконалення міжнародного співробітництва за рахунок 

адаптації та імплементації міжнародних стандартів, обміну досвідом, 

укладенням міждержавних договорів про співробітництво та допомогу, 

формування єдиного інформаційного простору; 4) посилення заходів впливу, 

зокрема, юридичної відповідальності за порушення митних правил; 5)  

здійснення постійного моніторингу за порушеннями митних правил; 6) 

проведення уповноваженими органами постійної консультативної, 

роз’яснювальної та методичної роботи серед громадськості. 

 

 

Висновки до Розділу 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, які настали внаслідок цього 

діяння. Негативний результат порушення митних правил може проявлятися як у 

реальному вираженні, зокрема, недостатнє надходження коштів до державного 

бюджету через несплату митних зборів у встановлений законодавством строк 

(ст. 485 МКУ), так і при створенні умов для пошкодження, зокрема, товарів, 

заборонених до ввезення в Україну (ст. 483 МКУ). Суб’єктами порушення 

митних правил є громадяни, які на мoмент вчинення такoгo правoпoрушення 

досягли 16 років, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами – 

посадові особи таких підприємств.  Суб’єктивна сторона характеризується, 

переважно, умисною формою вини та корисливою метою. Доцільне приєднання 

до підходу І. Бережнюк щодо додаткового елементу юридичного складу 

порушення митних правил – його предмету, яким є товари та транспортні засоби 

комерційного призначення. 
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Зазначено, що найбільш поширений підхід до класифікації порушень 

митних правил, в якому критерієм виділено об’єкт посягання, потребує 

вдосконалення. Запропоновано наступні критерії (ознаки) класифікації: 

1) ознаки об’єктивної сторони; 2) залежно від суб’єктів порушення; 3) залежно 

від наявності шкідливих наслідків; 4) залежно від обчислення строків 

накладення адміністративних стягнень.  

Поняття адміністративно-правової протидії сформульоване у широкому 

значенні, 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 та митним законодавством обов`язкових правил поведінки у 

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 в нашій державі є зменшення випадків скоєння 

порушень митних правил, запобігання та недопущення скоєння таких 

правопорушень. При цьому порушення митних правил за сучасних умов 

доцільно визначати як протиправне діяння, що породило конфлікт відносно 

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. 

Принципами адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил  в Україні запропоновано 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. Загальні: верховенство права; законність; гласність; 
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рівність. Спеціальні: невідворотність настання юридичної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері митної справи; поєднання захисних та 

попереджувальних засобів протидії; забезпечення права на оскарження рішень 

чи дій суб’єктів, які уповноваженні протидіяти порушенням митних правил; 

стимулювання;  імперативності; комплексності; системності; об’єктивності; 

наукової обґрунтованості; економічної доцільності; взаємодії органів державної 

влади з інститутами громадянського суспільства 

Перелік форм адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, поряд із правовими і організаційними (неправовими), доповнено 

формами, притаманними цілеспрямованій управлінській діяльності щодо 

протидії: інформаційна взаємодія, організація прийняття управлінських рішень, 

організація прийняття рішень, які не пов’язані із управлінською діяльністю у 

виділеному напрямку. 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 

ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ 

 

 

2.1. Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил та їх адміністративна правосуб`єктність. 

 

Протидія правопорушенням – це складна система заходів політичного, 

соціально-економічного, інформаційно-пропагандистського, організаційного, 

правового, спеціального та іншого характеру. Мета протидії право-порушенням 

– виявлення, профілактика та ліквідація об’єктивних і суб’єктивних факторів, 

що є причинами вчинення правопорушень. Така мета може бути досягнута 

тільки  за допомогою цілеспрямованої та скоординованої діяльності всіх 

інститутів держави та суспільства. 

Будь-яка правозастосовна діяльність (не є виключенням і адміністративно-

правова протидія порушенням митних правил) є достатньо складним процесом, 

виконання якого забезпечується конкретними органами, кожен з яких наділений 

законодавчо конкретною мірою прав і обов’язків. 

В КУпАП та в МКУ законодавець не виокремлює окрему главу або статті, 

яка б включала вичерпну кількість усіх суб’єктів запобігання адміністративним 

деліктам (порушенням митних правил). Глава 21 КУпАП тільки визначає осіб, 

які є учасниками провадження в справах про адміністративне правопорушення, а 

вже окремі статті цієї глави закріплюють правовий статус кожного з них.  

Нормами МКУ передбачено: особи, що беруть участь в провадженні у 

справах про порушення митних правил (ст.497 МКУ);  посадові особи органів 

доходів і зборів, що виконують провадження у справі про порушення митних 

правил (ст.493 МКУ); уповноважені органи для розгляду справ про порушення 

митних правил (ст.522 МКУ); суб’єкти оскарження постанов у справах про 

порушення митних правил (частини 1, 5 ст.529 МКУ); суб’єкти виконання 

рішень митного органу та суду (статті 540, 541 МКУ). 
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Випливаючи з того, що законодавець та «суб’єкт провадження у справах 

про адміністративні правопорушення (порушення митних правил)», та «суб`єкт 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил» не застосовує, 

його визначення на нормативному рівні також не застосовується. З цієї причини 

пропонуємо апелювати до енциклопедичних і монографічних публікацій з основ 

теорії права, аби зрозуміти сутність суб’єкта правовідносин та суб’єкта права в 

цілому. 

Термін «суб’єкт» (від латинського subjectus – той, хто знаходиться в 

основі) застосовується в правовій науці з метою позначення особи, групи осіб, 

організації і т.д., які мають активну роль в конкретному процесі, акті; особи або 

організації в якості носіїв конкретних прав і обов’язків [41, с. 1408].  

Термін «правосуб`єктність» означає здатність фізичних і юридичних осіб у 

встановлений спосіб бути суб’єктами права, іншими словами, носіями 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Така здатність відносно юридичних 

осіб проявляється у їх компетенції, комплексу прав і обов’язків, покладених на 

них для виконання певних функцій [119, с. 50].  

Юридична наука має різні підходи до визначення поняття 

правосуб’єктності. Зокрема, О.Ф. Скакун зазначає, що правосуб’єктність 

(праводієздатність) відноситься до умов набуття правового статусу, оскільки це 

здатність особи мати права, виконувати обов’язки, нести відповідальність [242, 

с. 380–381]. А.І. Берлач визнає, що адміністративна правосуб’єктність в 

державних органах виявляється і в компетенції, що передбачена в нормативних 

актах, інакше кажучи, у всіх своїх юридично владних повноважень (прав і 

обов’язків), покладених на них для виконання завдань та функцій [28, c. 132].  

Правосуб’єктність юридичних та фізичних осіб різниться. Фізичні особи 

мають загальну (здатність особи мати права та обов’язки) та спеціальну 

(спроможність особи мати окремі, спеціальні права та обов’язки) 

правосуб’єктність, [149, с. 49]. Для юридичних осіб правоздатність та 

дієздатність збігаються, а отже, термін «праводієздатність» вживається в 

законодавстві і на практиці, коли йдеться про правосуб’єктність юридичної 
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особи. Разом з тим, кожна юридична особа відрізняється від іншої, має свої 

індивідуальні ознаки і саме в зв’язку з цим не можна вести мову про існування 

однакової правоздатності для всіх юридичних осіб [166, с. 206-208]. С.Г. 

Стеценко вказує, що адміністративна правосуб’єктність – це законодавчо 

закріплена, визнана державою здатність особи бути носієм передбачених 

законом прав та обов’язків, учасником правовідносин, суб’єктом права взагалі. 

Якщо адміністративна правосуб’єктність – це спроможність суб’єкта мати і 

реалізувати права та виконувати обов’язки, то адміністративно-правовий статус 

– це вже реально існуючі права та обов’язки» [250, с. 90].  

Отже, на підставі досліджених ознак,  правосуб’єктність слід розглядати 

як передумову виникнення відповідного галузевого статусу суб’єктів, зокрема 

адміністративно-правового. При цьому до елементів адміністративно-правового 

статусу належать: права та обов’язки (повноваження) суб’єкта; гарантії 

реалізації та захисту встановлених законом прав; відповідальність за порушення 

приписів митного законодавства. Саме такі елементи адміністративно-правового 

статусу характеризують місце суб`єкта у адміністративно-правових відносинах, 

включно із правоспроможністю реалізувати права та обов`язки (повноваження), 

серед яких виділено і обов’язок нести відповідальність.  

О.І. Попівняк, характеризуючи адміністративну правосуб’єктність 

правоохоронних й митних органів, що є суб’єктами адміністративно-правового 

забезпечення митної безпеки, узагальнює думки вчених, які досліджували 

сутність поняття «адміністративна правосуб’єктність», відзначає наявність 

«своєї властивості змісту адміністративної правосуб’єктності» кожного суб’єкта 

адміністративно-правового забезпечення митної безпеки, її взаємозв’язок «від 

обсягу правоздатності, дієздатності і деліктоздатності та співвідношення між 

ними» [175, с. 100]. Погоджуючись, в цілому, із запропонованим О.І. 

Попівняком підходом щодо визначення адміністративної правосуб’єктності 

правоохоронних та митних органів як суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення митної безпеки, однак доцільно зауважити про необхідність 

уточнення наведених теоретичних положень із врахуванням особливостей 
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правового статусу таких суб’єктів як посадових осіб та юридичних осіб 

публічного права. 

Формулювання адміністративної правосуб’єктності суб’єктів 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил доцільно 

здійснювати, спираючись на теоретичні положення, сформульовані С.Г. 

Стеценком – щодо потенційної спроможності виділеної категорії суб’єктів брати 

участь у відносинах з приводу протидії порушенням митних правил. При цьому, 

у випадку, коли суб`єктом адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил виступає посадова особа, його адміністративна правосуб`єктність 

визначається як носія прав та юридичних обов`язків, похідних від компетенції 

відповідного митного чи іншого державного органу, завдання і функції якого у 

сфері протидії порушенням митних правил реалізуються. Тож адміністративна 

правосуб`єктність митного органу чи 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.  

Розкриваючи сутність категорії «суб’єкт протидії порушенням митних 

правил», доцільно звернутись до наукових робіт, присвячених розкриттю 

сутності категорії «суб`єкт протидії».  

О. Г. Кальман зазначає, що «до суб’єктів протидії правопорушенням 

належать державні органи, службові особи, громадські організації, соціальні 

групи, окремі громадяни, наділені відповідною компетенцією, правами і 

обов’язками, діяльність яких відповідно до діючого законодавства спрямована 

на розробку і реалізацію заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням, 

обмеженням і усуненням явищ і процесів, що сприяють вчиненням 

правопорушень» [225, с. 157–159]. Деякі вчені до суб’єктів протидії 

правопорушенням відносять: суб’єктів, які безпосередньо здійснюють 

індивідуальну профілактику; суб’єктів, які здійснюють профілактику під час 

виконання своїх контрольних і правоохоронних функцій; суб’єктів, зайнятих 

переважно керівництвом та координацією діяльності щодо запобіганням 
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правопорушенням; і навіть православну церкву [158, с. 566]. До суб’єктів, що 

визначають напрямки та завдання протидії правопорушенням, О. М. Бандурка й 

Л. М. Давиденко відносять Президента України та Кабінет Міністрів України, 

які «формують законодавчу та інші нормативно-правові основи протидії 

правопорушенням, встановлюють компетенцію, права і обов’язки інших 

суб’єктів цієї діяльності, здійснюють її фінансове, кадрове, матеріально-технічне 

і інше ресурсне забезпечення, планування, контроль та інші функції державно-

правового управління в даній галузі», до суб’єктів, що здійснюють 

інформаційно-аналітичне забезпечення протидії правопорушенням, – відповідні 

підрозділи органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, органів 

прокуратури та інших правоохоронних органів; до суб’єктів, що виявляють 

криміногенні фактори, – підрозділи правоохоронної системи. Остання група – це 

суб’єкти, що реалізують заходи реагування на здійснення окремих злочинів та 

злочинність в цілому [19, с. 110–111]. Окремі суб’єкти, на думку дослідників, 

хоч i мають свої особливі завдання, функції та відносну самостійність, проте 

лише в системі (орган у цілому) спроможні виконувати встановлені завдання i 

реалізовувати покладені функції у повному об’ємі [270, с. 182].  

Така система є складною соціальною організацією, адже вхідні в неї групи 

однорідних органів утворюють відносно самостійні організаційні формування, 

що функціонують на основі тотожних закономірностей. Кожне з таких 

формувань є підсистемою більш великої системи і водночас складається зі своїх 

підсистем [286, с. 84]. 

Однак такий підхід не може бути прийнятий, оскільки Україна ще не 

досягла повного рівня законодавчого регулювання, стан організації і здійснення 

профілактичної діяльності є незадовільним, відсутність багатьох забезпечуючих 

і виконавчих заходів й засобів, а тому, майже немає підстав називати це 

системою. Таким чином, вищенаведені суб’єкти такої діяльності названі як такі, 

не стільки через фактичне системне виконання своїх превентивних функцій, 

скільки враховуючи те, як вони визначені в правових актах України за сучасних 

умов.  
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Тому суб’єктом діяльності щодо запобігання злочинності та злочинам 

можуть бути визнані орган, організація, окрема особа, які у цій діяльності 

виконують хоча б одну з таких функцій: організація, координація, здійснення 

або безпосередня причетність до здійснення [74, с. 346]. 

Аналізуючи суб’єктів протидії правопорушенням, потрібно зазначити, що 

вони повинні утворювати цілісну функціональну систему, яка характеризується 

наступними ознаками: наявність спільної мети, реалізація завдань кожним 

суб`єктом у межах загальних завдань усієї системи суб’єктів протидії, реалізацій 

функцій кожним суб’єктом протидії у межах визначених і закріплених правовою 

нормою системних завдань, наявність і дієвість зворотного зв`язку між усіма 

суб’єктами протидії.  

Такі ознаки функціональної системи суб’єктів протидії сформульовані на 

основі ключових положень системного підходу, застосованого у 1950-1960-х 

роках американськими політологами Д.Істоном, Г.Алмондом. Вчені 

обгрунтували методологію системного підходу, що передбачає виявлення 

взаємозв`язків  елементів і дій та пошук механізму підтримання соціального 

порядку [148, с. 25].  

Слід вказати, що специфіка системи суб’єктів адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил обумовлена, з одного боку, множинністю 

виконуваних функцій щодо забезпечення митної безпеки, запобігання, 

профілактики, припинення, розгляду, розслідування і розкриття правопорушень, 

а з іншого, – розподілом завдань між суб’єктами на різних рівнях організації їх 

діяльності.  

Враховуючи багатогранність митної справи та велику кількість напрямків 

у ній, цілком логічним є той факт, що для протидії порушенням митних правил 

держава не може обмежитись лише одним органом. Функції протидії 

порушенням митних правил  покладено на ряд державних органів.   

Під суб’єктом протидії порушенням митних правил слід розуміти 

уповноважений орган державної влади, який наділений всіма необхідними 
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юридичними інструментами, використання яких дозволяє йому бути учасником 

правовідносин щодо протидії порушенням митних правил. 

Наведене визначення поняття «суб’єкт протидії порушенням митних 

правил» містить його широке значення, а розуміння протидії порушенням 

митних правил передбачає розкриття її змісту як систематичної діяльності щодо 

супротиву таким порушенням. Враховуючи зазначене, можна виділити декілька 

груп суб`єктів протидії, в тому числі – і адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил. При цьому до суб`єктів адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил за адміністративно-правовою природою їх 

діяльності віднесено тільки органи виконавчої влади, наділені відповідною 

адміністративною правосуб`єктністю.  

Умовно система суб’єктів протидії порушенням митних правил 

складається з органів державної влади загальної компетенції та органів 

спеціальної компетенції. До органів загальної компетенції відносяться Верховна 

Рада України, Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, 

Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші міністерства, 

місцеві органи виконавчої влади. Так, Кабінет Міністрів України розробляє та 

реалізує програмні заходи щодо боротьби з контрабандою та порушеннями 

митних правил, утворює, реорганізовує і ліквідує центральні органи виконавчої 

влади, в тому числі, завдання яких - боротьба з контрабандою та порушеннями 

митних правил (відповідно ст.20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27.02.2014 № 794-VII [213]).  

До суб’єктів протидії порушенням митних правил спеціальної компетенції 

слід віднести: Державну митну службу України, Державну фіскальну службу 

України (податкову міліцію); Державну прикордонну службу; Службу безпеки 

України; Національну поліцію; інші органи виконавчої влади, які відповідно до 

їх компетенції сприяють підвищенню ефективності заходів щодо запобігання 

контрабанді, порушенням митних правил  та продажу незаконно імпортованих 

товарів на внутрішньому ринку. До недержавних суб’єктів протидії порушенням 
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митних правил в Україні віднесено громадські організації та їх об’єднання 

(громадські спілки).  

Суб`єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

доцільно класифікувати на три групи: а) суб`єкти загальної компетенції (Кабінет 

Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші міністерства); 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, 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).  

Для того, щоб більш змістовно розкрити питання  суб’єктів протидії 

порушенням митних правил  та суб’єктів адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил  слід більш детально розглянути правосуб`єктність 

конкретних органів державної влади та визначити їх роль у протидії 

порушенням митних правил.  

Розгляд суб’єктів протидії порушенням митних правил слід почати із 

органів загальної компетенції, що визначають державну політику взагалі та 

митну політику, зокрема, та напрямки діяльності держави, в тому числі – щодо 

протидії порушенням митних правил, а саме: Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України.  

Верховна Рада України – єдиний в Україні законодавчий орган, який 

приймає закони, що мають на меті регулювання відносин, зокрема, в області 

митної справи держави. Верховна Рада України визначає головні напрямки 

митної політики України, структуру системи органів державного митного 

регулювання, митні збори й митні умови, спеціальні митні зони та митні режими 

на території України, перелік товарів, вивезення, ввезення і транзит яких через 

Україну забороняється. Верховна Рада України формує систему законодавства, 

норми якого мають визначати ключову складову державної митної політики.  
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Наприклад, основний документ для формування й наступного розвитку 

адміністративно-правового регулювання організації й роботи Державної 

фіскальної служби України є Постанова Верховної Ради України «Про 

вдосконалення діяльності органів доходів і зборів» від 28.02.2014 № 838-VII, яка 

було рекомендована Кабінетом Міністрів України при реформі системи 

центральних органів виконавчої влади щодо здійснення комплексу заходів з 

метою ліквідації Міністерства доходів і зборів України і створення відповідних 

центральних органів виконавчої влади у галузі податкової і митної політики», 

що, по суті, було початком створення ДФС України [185]. 

Відповідно до ст. 102 Конституції України, Президент України – це глава 

держави й виступає від її імені; Президент України виступає гарантом 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання 

Конституції України, прав та свобод людини й громадянина. Президент України 

на підставі і відповідно до Конституції та законів України видає укази і 

розпорядження, які є обов'язковими на території України [102]. Укази 

Президента України визначають, зокрема, стратегічні напрями розвитку 

законодавства в галузі запобігання і боротьби контрабанді і порушенням митних 

правил, головні його принципи і пріоритети правового регулювання. Наприклад, 

Указ Президента України «Про Програму боротьби з контрабандою та 

порушенням митних правил на 2008-2009 роки» від 4 березня 2008 року № 

195/2008. Даний підзаконний нормативно-правовий акт, не зважаючи на те, що 

він був призначений лише на два роки, є чинним досі – його дію було 

пролонговано не тільки у зв’язку із певними успіхами та позитивними 

зрушеннями у сфері боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, 

але й через низку невирішених проблем у цій площині. До таких проблем, 

зокрема, належать «…незадовільна координація роботи органів виконавчої 

влади в митній сфері, відсутність системного підходу до вирішення проблем 

боротьби з порушеннями митного законодавства, неефективні заходи протидії 

корупційним проявам, прогалини в законодавчому регулюванні митних питань, 

що … становить загрозу національній безпеці України» [218]. Цей Указ 
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спрямований детальніше розмежування повноважень різних органів державної 

виконавчої влади у сфері запобігання та протидії митним правопорушенням та 

різних видів відповідальності суб’єктів відповідальності за порушення митних 

правил і контрабанду. 

Конституційні повноваження Ради національної безпеки і оборони 

України відносяться до координації та здійснення контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади в сфері національної безпеки та оборони (ст.107 

Конституції України [102]. Законом України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» від 05.03.1998 № 183/98-ВР  ці конституційні повноваження 

названі функціями Ради національної безпеки і оборони України [219]. Аналіз 

компетенції Ради національної безпеки і оборони України доводить доцільність 

віднесення цього державного органу до стратегічних суб`єктів протидії 

порушенням митних правил, враховуючи компетенцію у сфері визначення 

стратегічних національних інтересів, «концептуальних підходів та напрямів 

забезпечення національної безпеки у … економічній» сфері (п.1 ст.4   Закону 

України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 № 

183/98-ВР). 

Наступним суб’єктом протидії порушенням митних правил, який 

віднесено одночасно до суб`єкта адміністративно-правової протидії зазначеним 

порушенням загальної компетенції є Кабінет Міністрів України. Згідно із ст. 113 

Конституції України – це вищий органі у системі органів виконавчої влади, який 

несе відповідальність перед Президентом України і одночасно є підконтрольним 

та підзвітним Верховній Раді України у визначених межах.  

Компетенція Кабінету Міністрів України, відповідно до ст. 116 

Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VІІ включає в себе: забезпечення реалізації митної політики 

згідно з чинним законодавством України; встановлення сум митних зборів і 

плати для митних процедур; координація роботи міністерств, державних 

комітетів і державних відомств з митних питань; ведення переговорів і 

укладення міжнародних договорів України з питань митної сфери у визначених 
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діючим вітчизняним законодавством випадках; подання пропозицій Верховній 

Раді України щодо системи митних органів [212]. 

Слід вказати про те, що стратегічні завдання і функції у сфері протидії 

порушенням митних правил реалізують Президент України, Рада національної 

безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України. Отже, у межах системи 

суб`єктів  протидії порушенням митних правил загальної компетенції виділено  

підсистему стратегічних суб`єктів протидії.  

Координаційні повноваження Кабінету Міністрів України знайшли 

висвітлення  у: 

– Законі України «Про Національну поліцію» 02.07.2015 № 580-VIII [215] 

в частині діяльності поліції, яка спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, згідно із законом;  

– постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 

Положення про Державну митну службу України – Державна митна служба 

України (Держмитслужба) являє собою центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого формується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра фінансів [198];  

– постанові Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення 

про Міністерство внутрішніх справ Ураїни» від 28.10.2015 р. № 878 - 

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України [196]. 

Практика доводить, що саме від активного втручання з боку вищих органів 

державної влади – парламенту, президента, уряду, наявності у них політичної 

волі вирішити проблему, залежать результати боротьби з контрабандою 

бурштину, лісу, тютюнових виробів, ліків, пестицидів, автомобілів тощо. На 

важливість владно-політичних рішень щодо протидії порушенням митних 

правил вказують неодноразово запроваджувані програми, затверджені 

нормативно-правовими актами різної юридичної сили: Закон  України від 17 

травня 2001 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил»; постанова Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2005 р. «Про затвердження Державної програми 

«Контрабанді — СТОП» на 2005-2006 роки», від 10 червня 2005 р. «Про 

утворення міжвідомчих мобільних груп з питань боротьби з контрабандою», від 

2 березня 2003 р. «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань 

боротьби з контрабандою»; план заходів щодо реалізації Концепції державної 

політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 53-р; 

розпорядження Кабінету  Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 570-р  «Про 

схвалення Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу 

тютюнових виробів на період до 2021 року» тощо. 

Таким чином, що стосується зазначених вище суб’єктів, то для них 

здійснення протидії правопорушенням, в т.ч. порушенням митних правил,  не є 

основним завданням, але під час виконання покладених на них обов’язків  вони 

здійснюють вплив на забезпечення належного функціонування адміністративно-

правової протидії, а саме, вони визначають основні напрями державної політики, 

розробляють  загальнодержавні програми, нормативно-правову базу, зокрема в 

частині питань попередження та протидії адміністративним правопорушенням, в 

тому числі – порушенням митних правил.  

Серед суб’єктного складу інституційного забезпечення реалізації 

державної митної політики, в тому числі – щодо протидії порушенням митних 

правил, варто назвати Міністерство фінансів України (Мінфін). Відповідно до п. 

1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою 

КМУ № 375 від 20 серпня 2014 р. саме Мінфін є провідним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, який формує і реалізує єдину державну 

податкову, митну політику, державну політику у сфері боротьби з порушеннями 

при застосуванні податкового й митного законодавства та ін. До основних 

завдань Мінфіну України віднесено, зокрема, формування та забезпечення 

реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики; 

розгляд звітів про виконання покладених на Державну митну службу України 
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завдань; здійснення нормативно-правового регулювання у фінансовій, 

бюджетній, податковій, митній сферах. Міністр фінансів спрямовує та 

координує діяльність Державної фіскальної служби України. П.2 

вищезазначеного Положення визначає, що Міністерство фінансів України у 

своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції України та Законів України, актами Кабінету 

Міністрів України та іншими актами законодавства [197]. 

Міністерство внутрішніх справ України є багатопрофільним державним 

органом. Зокрема, через міністра внутрішніх справ України спрямовується та 

координується діяльність Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Державної міграційної служби України; Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій і Національної поліції України. Він також здійснює 

військово-політичне й адміністративне керівництво Національною гвардією 

України. Як суб’єкт управління у сфері внутрішніх справ, що має державно-

владні повноваження, МВС України на основі й на виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України й 

актів Кабінету Міністрів України видає накази і здійснює організацію та 

контроль за їх виконанням. Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України, затверджене постановою КМУ № 401 від 13 серпня 2014 р., визначає, 

що МВС України відповідно до покладених на нього завдань у межах 

повноважень, передбачених законом, бере участь у боротьбі з тероризмом, 

організованою злочинністю, корупцією та запобіганні легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом [196]. 

Основним  органом державної влади, покликаним запобігати та протидіяти 

митним правопорушенням, була Державна фіскальна служба України. 

Міністерство фінансів України активно працювало над запровадь-женням 

інституційних змін Державної фіскальної служби у напряму значного 

підвищення якості надання державних послуг громадянам та бізнесу, ліквідації 

можливостей для суб’єктивізму та корупції у роботі податкових і митних 
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органів. Для цього із червня 2015 р. Міністерство фінансів здійснює системну 

реформу ДФС, яку було узгоджено з МВФ та ухвалено Урядом [251]. 

У березні 2019 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 

Постанову, якою затверджено положення про Державну податкову службу 

України та Державну митну службу України як окремі центральні органи 

виконавчої влади. Кабінет Міністрів має координувати діяльність цих служб 

через Міністра фінансів України. Обидві служби є правонаступниками прав i 

обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності [198]. При 

реорганізації Державної фіскальної служби України були враховані як 

рекомендації Міжнародного валютного фонду, так й завдання, визначені 

середньостроковим планом пріоритетних дій уряду до 2020 року. 

Органи, які здійснюють боротьбу з порушеннями митних правил, 

зазнавали і зазнають суттєві структурні перетворення. Так, у період з кінця 2012 

року по кінець 2014 року вони чотири рази змінювали своє підпорядкування і 

назву – Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 

Державної митної служби України, Департамент митної справи Міністерства 

доходів і зборів України (після реорганізації Державної податкової служби 

України та Державної митної служби України в Міністерство доходів і зборів 

України підрозділи боротьби з порушеннями митних правил перебували у його 

складі), Управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 

Головного оперативного управління Міністерства доходів і зборів України (в 

цей період мав статус оперативного підрозділу податкової міліції), Департамент 

аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України (після 

реорганізації Міністерства доходів і зборів України в Державну фіскальну 

службу України у вересні 2014 року суб’єкти боротьби порушеннями митних 

правил було підпорядковано йому). Наказом Державної фіскальної служби 

України від 30.12.2015 № 1022 було затверджено нову організаційну структуру 

апарату Державної фіскальної служби – при цьому підрозділи з недопущення 

контрабанди і митних правопорушень, які діяли у складі Департаменту аналізу 

ризиків та протидії митним правопорушенням, виокремили в самостійний 
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структурний підрозділ – Департамент боротьби з митними правопорушеннями. З 

метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Державної 

фіскальної служби України у 2016-2017 роках проведено організаційно-штатні 

зміни, і на початку 2018 року головний суб'єкт боротьби з порушеннями митних 

правил – Департамент організації протидії митним правопорушенням та 

міжнародної взаємодії Державної фіскальної служби України, який має свої 

представництва у кожній митниці.  Відповідно до Положення про Департамент 

організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії 

Державної фіскальної служби України основними завданнями цього 

департаменту були визначені: профілактика й боротьба з контрабандою, 

боротьба з митними правопорушеннями на усій території України; реалізація 

заходів міжнародної взаємодії, забезпечення дотримання зобов’язань відповідно 

до міжнародних договорів України, з питань, що відносяться до його 

компетенції, включаючи надання взаємної адміністративної допомоги з метою 

запобігання, виявлення і розслідування порушень митного законодавства на 

підставі міжнародних договорів [195, с. 1]. Станом на вересень 2020 року у 

структурі Державної митної служби України функціонує Департамент 

запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил (інформація, 

відповідно Звіту про виконання Плану роботи Державної митної служби 

України за перше півріччя 2020 року [75]. 

З точки зору О.В. Мажули, інститут «митних органів» знаходиться в стадії 

реорганізації [123]. 

Проте, не усі стратегічні та реформаторські заходи, заплановані для 

пошуку нових шляхів вдосконалення діяльності ДФС України, мали результат та 

ефективність [288]. 

Частота і непослідовність реорганізації, видозміни центрального органу 

виконавчої влади постійно супроводжується зменшенням його управлінської 

оперативності, появою організаційних перерв, пріоритетною внутрішньою 

орієнтацією адміністрування, невизначеністю службового становища для 

персоналу і, як результат, його зниження активності. З урахуванням зазначеного, 
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ми поділяємо критичне ставлення деяких дослідників до постійної/частої 

реформи Державної митної служби України. 

В.В.Ченцов відмічає, що  функціональні та структурні зміни в системі та 

організації діяльності вітчизняних митних органів носять перманентний 

характер. При цьому спеціалісти вважають, що митна система України пройшла 

довгий еволюційний шлях і з кожним етапом реорганізаційних змін 

наближається до загальноприйнятих європейських стандартів [281]. 

Державна митна служба України повинна  виконувати  функції боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил у повному обсязі.  Серед завдань 

Державної митної служби України передбачено: «забезпечення впровадження в 

життя державної політики в галузі боротьби із порушеннями в процесі 

застосування законодавства з митних питань, профілактики і протидії 

контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил» (п.п.2 п.3 Положення про 

Державну митну службу України, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.03.2019 №227) [198]. 

Служба безпеки України є одним з найважливіших суб’єктів протидії  

організованій економічній злочинності, в тому числі контрабанді, яка може 

вчинятись у сукупності з іншими видами злочинів (зокрема, ідеться про 

незаконні дії з отруйними і сильнодіючими речовинами (ст. 321 КК), 

радіоактивними матеріалами (ст. 265 КК), вибуховими речовинами, зброєю, 

бойовими припасами (ст. 263 КК), підроблення документів, печаток, штампів та 

бланків або з використанням підроблених документів (ст. 358 КК), порушення 

порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 

експортному контролю (ст. 333 КК), ухилення від сплати податків та зборів (ст. 

212 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК [152]). Служба 

безпеки України відповідає за запобігання, виявлення, припинення і розкриття 

злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції і організованої 

злочинності в сфері управління та економіки й інших незаконних дій, які прямо 

становлять загрозу інтересам нашої держави. Значимим напрямком діяльності 

СБУ є вироблення ефективної державної політики національної безпеки, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=909152
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=1403
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=1394
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=909834
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=908704
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=1143
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=1143
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2015_07_15&an=1187
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спрямованої на забезпечення дієздатної системи управління національною 

безпекою, координацією та консолідацією зусиль усіх органів державної влади 

щодо виявлення та запобігання сучасним загрозам та викликам національній 

безпеці держави (у тому числі митній). Служба безпеки України несе 

зобов’язання у розробленні заходів та розв’язанні питань, пов’язаних зокрема, з 

митними правилами (п. 13 ч. 1 ст. 24) [220]. 

Державну прикордонну службу України віднесено до групи суб`єктів 

протидії порушенням митних правил спеціальної компетенції та до допоміжних 

суб`єктів адміністративно-правової протидії таким порушенням, виходячи з її 

завдання – «забезпечення недоторканності державного кордону та охорони 

суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) 

економічній зоні.» (ст.1 Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» від 03.04.2003 р. № 661-IV [188]). Державна прикордонна службу 

України безпосередньо не виконує завдання у сфері протидії порушенням 

митних правил, проте відповідно до п. «в» ч. 3 ст. 5 Закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», органи 

Державної прикордонної служби України віднесені до державних органів, що 

приймають участь у боротьбі з організованою злочинністю. Оперативні 

підрозділи Державної прикордонної служби України наділені повноваженнями 

щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності (ч. 1 ст. 5 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII [216], ст. 2 

Закону України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. 

№ 661-IV) [188]. Державна прикордонна служба України у межах реалізації 

компетенції щодо боротьби з організованої злочинністю, фактично здійснює 

протидію контрабанді та порушенням митних правил, а саме протиправному 

руху через державний кордон зброї, наркотиків, психотропних речовин та 

прекурсорів, бойових припасів, вибухових речовин, матеріалів та предметів, обіг 

яких заборонений через державний кордон. Частиною 5 ст. 18 Закону України 

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 

30.06.1993 № 3341-XII встановлено, що Державна прикордонна служба України 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t182641?ed=2018_12_06&an=36
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надає допомогу спеціальним підрозділам Служби безпеки України та 

підрозділам Національної поліції з метою виявлення, припинення і запобігання 

організованій злочинній діяльності. Задля цього служба від імені цих підрозділів 

зобов’язана: проводити перевірки і тимчасово вилучати документи у певних 

осіб, які подорожують через державний кордон України; не дозволяти окремим 

особам перетинати державний кордон, затримувати їх; проводити огляди 

конкретних транспортних засобів та майна, що перетинають державний кордон 

України, робити вилучення виявлених при цьому предметів і речовин, 

заборонених до експорту та імпорту в Україну, й предметів контрабанди; 

проводити заходи щодо контролю та затримання українських й зарубіжних 

невійськових суден. Згідно зі ст. 19 цього закону, до обов’язків Державної 

прикордонної служби України відноситься організація запобігання 

кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким 

законодавством віднесено до її компетенції, їх виявлення та припинення. З 

питань протидії транскордонній злочинності та контрабандній діяльності органи 

Державної прикордонної служби України взаємодіють з компетентними 

органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними 

організаціями в порядку і на принципах, встановлених законом [217].       

Факти незаконного переміщення транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна в діяльності Державна прикордонна служба України виявляються і 

припиняються супутньо, і комплекс повноважень її посадових осіб у припиненні 

такої протиправної діяльності передбачено у взаємодії з митними органами, 

відповідно до п.33 ст.20 Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» від 03.04.2003 р. № 661-IV. Спільно з митними органами й іншими 

державними органами Державна прикордонна служба України вживає заходів 

для запобігання незаконному переміщенню через державний кордон України 

вантажів, на які поширюються заборони та обмеження законодавством, робить 

вилучення таких вантажів при спробі перемістити їх через державний кордон 

України чи самостійно під час проведення оперативно-розшукових дій й передає 

їх до місця призначення за встановленою формою [188].  
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Порядок дій при виявленні органами (підрозділами) Державної 

прикордонної служби України порушень вимог законодавства та відкриття 

справ, провадження в яких відноситься до компетенції органів митного 

контролю, затверджено спільним наказом центральних органів управління 

вказаних органів, взаємодія між ними організовується у випадку виявлення 

ознак порушення митних правил поза пунктом пропуску через державний 

кордон України. Також урегульовано порядок здійснення інформаційної 

взаємодії України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення 

контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний 

(митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони 

«Крим». Так, для здійснення інформаційної взаємодії задіяні: інформаційно-

телекомунікаційна система прикордонного контролю «Гарт-1»; Єдина 

автоматизована інформаційна система ДФС; інтегрована міжвідомча 

інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних 

засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан») [199; 

200].  

Звернемо увагу, що контроль за дотриманням режиму в пунктах пропуску 

на державному кордоні України покладається на військовослужбовців 

Державної прикордонної служби України. Таким чином в’їзд до пункту 

пропуску, переміщення всередині нього, а також виїзд з нього регулюється цими 

посадовими особами. Тому, цілком можливо, що в результаті зловживання 

владою посадові особи власне Державної прикордонної служби, а не митний 

орган може дозволити в Україну в’їзд товарів без митних процедур.  

При встановленні факту правопорушення особлива роль належить 

співробітникам митних органів. У такому випадку виникає необхідність 

глибокого аналізу конкретного правопорушення, виявлення винних, 

притягнення їх до відповідальності. Уповноважена посадова особа митного 

органу наділена правом встановлення наявності або відсутності події та складу 

порушення митних правил, визнання правопорушення малозначним, визначення 

ступеня провини, кордонів адміністративної та кримінальної відповідальності. 
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Встановлення події правопорушення зобов'язує з'ясувати його правову природу: 

віднесення до злочину або порушення митних правил.  

Митні органи, згідно з законодавством України, аби виявити джерела та 

канали незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, 

осіб, котрі є учасниками цього, поряд з іншими державними органами, 

уповноваженими на здійснення оперативно-розшукової діяльності, можуть 

застосовувати метод контрольованої поставки таких засобів, речовин та 

прекурсорів. Порядок проведення контрольованої поставки і порядок 

проведення негласного контролю за переміщенням товарів визначається МКУ і 

відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері захисту державного кордону, узгодженим із Генеральною 

прокуратурою України і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.   

Але вказані методи переважно застосовуються оперативними підрозділами 

Служби безпеки України, до підслідності якої відносяться злочини про 

контрабанду, передбачені статтями 201 та 305 Кримінального кодексу України. 

Роль посадових осіб митниць у цих заходах зводиться до участі у їх проведенні 

шляхом надання інформації та допомоги оперативним співробітникам, у тому 

числі в частині проведення адміністративно-процесуальних дій (спільний 

митний контроль, проведення митних оглядів, переоглядів, перевірка 

документів, попереднє дослідження та експрес-аналіз речовин тощо).  Посадові 

особи митних органів переважно оформлюють матеріали про порушення митних 

правил, ніж фіксують факт контрабанди, оскільки фіксація злочину обумовлює 

необхідність більш ґрунтовного збору доказової інформації, певною мірою 

робить проблематичним обвинувальний вирок. Зокрема, при виявленні у процесі 

митного контролю й інших здійснюваних митними органами заходів, згідно з 

Митним Кодексом й іншими актами законодавства України, ознак 



109 
 

правопорушень, розслідування яких не відноситься до повноважень митних 

органів, вони сповіщають про це відповідні правоохоронні органи.  

Зазначимо, що кожному з суб’єктів адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил притаманний комплекс прав та обов’язків, який 

визначає його адміністративну правосуб’єктність і обумовлено метою протидії. 

Адміністративна правосуб’єктність виражає здатність і змогу належної 

реалізації в рамках функціонального призначення передбачених 

адміністративно-правовими нормами прав і обов’язків, визначених законами 

України, та несення юридичної відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зазначених обов’язків.  Відповідно до Закону України «Про Службу 

безпеки України» та відомчих нормативних актів, підрозділи СБУ здійснюють 

боротьбу з контрабандою наркотичних засобів і ведуть їх досудове 

розслідування. Прикордонна служба на підставі Закону України «Про Державну 

прикордонну службу України» здійснює контроль кордону щодо припинення 

контрабандного переміщення наркотичних засобів на територію держави. 

Державна митна служба України відповідно до положення «Про Державну 

митну службу України» та Митного кодексу України виконує митний контроль і 

процедуру митного оформлення товарів, транспортних засобів, що перетинають 

митний кордон, й протидіє контрабанді, порушенням митних правил.  

Для кожної категорії суб’єктів, що беруть участь в адміністративно-

правових відносинах, зміст правосуб’єктності обумовлений виконуваними ними 

завданнями і функціями, характеризується особливостями, що залежить від 

об’єму правоздатності, дієздатності та деліктоздатності, а також співвідношення 

між ними.  
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2.2. Зміст та структура адміністративної процедури протидії порушенням 

митних правил, види адміністративних процедур 

 

Аналіз змісту терміну «процедура», «адміністративна процедура» 

здійснюється багатьма дослідниками, які присвятили свій науковий пошук 

розвитку теорії адміністративного права, а також окремих адміністративно-

правових проблем реалізації компетенції органами державної виконавчої влади, 

їх посадовими особами. Змістовне вивчення напрацювань у напрямку розкриття 

сутності зазначених термінів дозволяє вказати про відсутність принципових 

суперечностей серед науковців.  

Так, вчені відзначають походження терміну «процедура» від французького 

«рrocedure» та латинського «рrocedo» – проходжу або просуваю [6, c. 34]. За 

змістом – визначає порядок здійснення суб’єктами правовідносин юридично 

значущих дій, сукупність яких складає юридичний процес [113, с. 15]. Н. 

Галіцина процедурою вважає самостійне цілісне утворення, регламентоване 

юридичними нормами, яке визначає порядок здійснення учасниками відносин 

юридично і соціально значущих дій та забезпечує реалізацію нормативно-

правового регулювання суспільних відносин [45].  

Вказано, що процедура є правовою моделлю певних видів діяльності, тому 

адміністративна процедура розуміється як нормативно-правове закріплення тих 

видів діяльності, що здійснюються в рамках адміністративних правовідносин та 

мають правову форму, встановлену законом [267, с. 92]. 

О.Миколенко під адміністративною процедурою розглядає послідовність 

дій нормотворчих та правозастосовчих суб’єктів, урегульована адміністративно-

процесуальними нормами та відповідними процедурними відносинами стосовно 

прийняття нормативно-правових актів управління і вирішення адміністративних 

справ [130, с. 29]. По суті, на думку О.Миколенка адміністративна процедура є 

категорією, ширшою за змістом, порівняно із категоріїєю адміністративного 

процесу.  
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Деякі автори вважають адміністративну процедуру витоком процесу [256, 

с. 112–113], деякі, навпроти, розглядають процес як різновид процедури 

(причому – найбільш досконалий) [24, с. 576], інші взагалі не проводять 

розмежування між «процесом» та «процедурою» вважаючи дані поняття 

рівнозначними [293, с. 6], нарешті, низка вчених аналізує адміністративні 

процедури як складову частину (елемент) адміністративного процесу [1, с. 11; 

258, с. 404]. Адміністративні процедури називають порядком діяльності [45; 60, 

с. 134-135], послідовно здійснюваною діяльністю [255, с. 4], порядком розгляду і 

розв’язання [9, с. 276], порядком розгляду та вирішення індивідуальних справ 

[117, с. 9]. 

У наведених та інших теоретичних положеннях, в яких дослідники 

презентують підходи щодо визначення сутності категорії «процедура» не 

міститься суперечностей щодо використання як ключового (базового, 

висхідного) терміну «порядок», під яким розуміють сукупність послідовно 

вчинюваних дій органів виконавчої влади та прийнятих владних управлінських 

рішень, логічно поєднаних і спрямованих на досягнення певного результату.  

Узагальнення наведених та інших поглядів щодо сутності категорії 

«адміністративна процедура» дозволяють виділити два підходи до розуміння.  

Перший – передбачає охоплення процедурою майже усієї діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. За другом підходом визнається процедурною певна 

частина такої діяльності.  

Особливість сучасного розуміння сутності адміністративних процедур 

полягає в тому, що, незважаючи на їх соціальну важливість і затребуваність, 

наразі в Україні ще не прийнято єдиного нормативно-правового акта рівня 

Закону, який би врегульовував ці питання. Існує декілька альтернативних 

законопроектів, зокрема і проектів кодифікованих нормативно-правових актів. 

Правове регулювання адміністративних про-цедур здійснюють закони України 

від 2.10.1996 р. № 393 «Про звернення громадян»,  від 6.09.2012 р. № 5203-VI 

«Про адміністративні послуги»,  від 19.05.2003 р. № 966-IV «Про соціальні 

послуги», від 20.03. 2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської 
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діяльності» тощо. У проекті Адміністративно-процедурного кодексу України від 

3 грудня 2012 р. під адміністративною процедурою пропонується розуміти 

визначений законодавством порядок адміністративного провадження, тобто 

сукупність послідовно здійснюваних  адміністративним органом процедурних 

дій і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної 

справи, що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням 

[121; 226]. 

Названі підходи дозволяють розкрити сутність адміністративної 

процедури як:  

1) урегульована нормами адміністративного права діяльність, насамперед, 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, що реалізується в межах відносин між ними та фізичними й 

юридичними особами, спрямованої на реалізацію їх прав, свобод і законних 

інтересів;  

2) один з видів такої діяльності;  

3) формалізований нормами чинного адміністративного законодавства 

порядок. Останній підхід покладено в основу визначення адміністративної 

процедури протидії порушенням митних правил із врахуванням специфіки 

врегулювання відповідних відносин і нормами митного законодавства.  

Доцільно виділити широке  вузьке значення адміністративної процедури 

протидії порушенням митних правил, враховуючи обгрунтований підхід щодо 

визнання конфліктного характеру причинно-наслідкового звязку між фактом 

такого порушення і його наслідками, які є негативними (несприятливими) для 

інтересів держави у сфері реалізації митної політики та економічним інтересів. 

У широкому значенні адміністративну процедуру протидії порушення 

митних правил можна визначити як порядок формування державної політики 

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. 
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Адміністративну процедуру протидії порушення митних правил у 

вузькому значенні доцільно визначити як урегульований нормами 

адміністративного та митного законодавства порядок діяльності уповноважених 

суб`єктів протидії щодо запобігання, недопущення та припинення порушень 

митних правил, виявлення причин та умов вчинення порушень.  

До основних визначальних ознак, які характеризують адміністративну 

процедуру протидії порушенням митних правил, доцільно віднести такі: 

1) публічний характер та особливий суб’єктний склад – адміністративна 

процедура здійснюється у сфері публічно-владної діяльності суб`єктів протидії і 

супроводжується використанням ними відповідних владних повноважень з 

метою охорони і захисту національних інтересів держави у митній сфері, 

забезпечення митної безпеки; 

2) нормативний характер – адміністративна процедура урегульована 

нормами адміністративного та митного законодавства, якими встановлено 

компетенцію суб`єктів протидії; 

3) індивідуальний характер – прийняте у індивідуальній справі рішення 

стосується конкретних фізичних або юридичних осіб як учасників митних 

правовідносин; 

4) безспірний характер – предметом адміністративної процедури є 

індивідуальні адміністративні справи, в яких не вирішуються суперечки і не 

розглядаються скарги осіб на дії та рішення суб`єктів протидії; 

5) структурована за стадіями (етапами) – послідовно здійснювані 

уповноваженими суб`єктами дії мають форму стадій (етапів) за умови, що кожна 

наступна стадія (етап) розпочинається тільки після завершення попередньої 

стадії (етапу); 

6) особлива спрямованість – охорона і захист національних інтересів 

держави у митній сфері, забезпечення митної безпеки;  

7) завершується прийняттям індивідуального акту, обов’язкового для 

виконання. 
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Досліджуючи проблеми співвідношення понять «адміністративна 

процедура» та «адміністративне провадження», В.П. Тимощук зазначає, що 

поняття «процедура» і «провадження» можуть співвідноситися як статика і 

динаміка. Тобто процедура – це встановлений порядок розгляду та вирішення 

справи (модель провадження), а провадження – це вже власне розгляд та 

вирішення конкретної справи [261, с. 66].  

Юрисдикційні адміністративні провадження за структурою складаються з 

процесуальних стадій, їх етапів, та процесуальних дій, які разом є основними 

компонентами адміністративного процесу [7, с. 489].  

У загальній теорії права стадії, зазвичай, розглядаються як відносно окремі 

цикли юридичного процесу, кожен з яких вирішує конкретні завдання, задля 

чого відбуваються юридичні дії і видаються юридичні документи (правові акти), 

детально передбачені нормами права [258, с. 401]. В теорії адміністративного 

права під стадією розуміється, у першу чергу, відносно самостійний комплекс 

послідовно виконуваних процесуальних дій, які об’єднуються для отримання 

певного правового результату [51, с. 93] й розрізняються з певного кола 

суб’єктів та встановлюються у відповідних процесуальних актах [7, с. 488]. На 

думку Є. Дегтярьової, будь-яка стадія адміністративної процедури містить 

відносно самостійне, проте підпорядковане спільній меті процесуальне завдання, 

що визначає, з однієї сторони, стадію загальної структури процедури, а з іншої – 

якісні характеристики стадії як окремого, відносно самостійного явища [59, с. 

18].  

Стадії йдуть одна за одною, і кожна попередня стадія кладе початок для 

наступної. Зазвичай, нова стадія веде початок лише тоді, коли попередня 

офіційно закінчується [24, с. 608]. До того ж, як вказує І. Зайцев, стадії не 

бувають просто одна за одною, на кожній з них при певних обставинах може 

бути перевірено належне виконання попередньої [258, с. 401–402]. В даний час 

більшість теперішніх вчених адміністративного процесу розглядають стадію у 

якості відносно відокремленої, обмеженої у часі та логічно пов’язаної системи 

процесуальних дій, орієнтованих досягнути певну мету та вирішення певних 
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завдань конкретного адміністративного провадження, що визначається певним 

колом суб’єктів та закріплюється процесуальними актами [2, с. 214; 20, с. 192].  

Стадії розглядаються як самостійні частини адміністративно-процедурної 

діяльності, потрібні з метою досягнення загального результату. Для кожної 

стадії, в першу чергу, характерна наявність конкретного прямого завдання, яке 

можливо вважати «окремим кроком на шляху досягнення основної мети 

процесуальних дій» [24, с. 608].  

Спираючись на вищезазначені наукові погляди, можна вказати про стадію 

адміністративної процедури протидії порушенням митних правил як відносно 

відокремлені частини такої процедури, які логічно пов’язані між собою, 

здійснюються послідовно уповноваженими суб`єктами, для них характерні 

власні завдання, які є частинами загального завдання адміністративної 

процедури протидії митним порушенням.  

Визначаючи загальну кількість адміністративних процедур протидії 

порушенням митним правилам, слід вказати про складність встановлення для 

усіх видів таких процедур обов’язкових і факультативних (нерегулярних) стадій, 

як, по суті, й число етапів зазначених процедур, які становлять зміст конкретних 

стадій. Таке твердження зумовлене характером конкретної адміністративної 

процедури протидії і ступенем її урегульованості нормами адміністративного та 

митного законодавства.  

Науковці по-різному підходять до виокремлення стадій адміністративної 

процедури, називаючи такими: порушення адміністративної процедури; 

підготовка адміністративної справи до розгляду державним органом, посадовою 

особою; розгляд справи, вибір відповідних матеріальних правових норм та 

прийняття рішення; виконання рішення у справі; перегляд рішення [169, c. 63]. 

На думку Д.М. Бахраха, справедливе й законне використання влади забезпечує 

схему її реалізації, згідно з якою для будь-якої адміністративної процедури є 

спільними такі стадії: вивчення й аналіз реальної ситуації (це стадія збору 

потрібної інформації, її фіксація й аналіз. На цій стадії з’ясовується поточний 

стан справ, освітлюються проблеми та обираються ймовірні шляхи їх 



116 
 

розв’язання); прийняття вмотивованого акта (завершується оформленням 

рішення, яке передбачає його остаточну редакцію, підпис, присвоєння номера 

запису акта тощо); виконання рішення (доведення рішення до відома 

виконавців, зацікавлених осіб є початком його виконання). Кожна стадія має 

певні компоненти: суб’єктний склад правовідносин; інформація, зібрана і 

використана; документи, які складаються; прийняті рішення (проміжні, кінцеві) 

та ін. [24, с. 608-610]. В.М. Горшенєв та І.Б. Шахов включають до обов’язкових 

характеристик кожної стадії адміністративної процедури, такі складові: 1) 

відносно самостійне завдання, що спрямоване на вирішення дії, які поєднуються 

на певній стадії процедури; 2) конкретний склад дій, що зараховує в себе 

визначення чи аналіз фактичних обставин, здійснення певної юридичної норми 

для вирішення питання (проблеми); 3) юридичні документи, які відображають та 

закріплюють результати юридичних дій, вжитих на відповідній стадії [52, 

с. 165–166]. Всяка стадія адміністративної процедури має певну кількість етапів 

й самостійних процесуальних дій. Сучасна наука під етапом розглядає окремий 

проміжок часу чи частину процесу, що визначається відповідними якісними 

змінами. Стадія аналізу ситуації, яка необхідна для підготовки вмотивованого 

рішення, досить часто виділяють етапи, такі як, етап правової ініціативи, етап 

аналізу ситуації і передбачення варіантів правового впливу на неї, етап 

підготовки проекту рішення та ін. [24, с. 610].  

Процедурний етап є другорядним структурним компонентом провадження 

та невід’ємною частиною стадії. Часом викликає складнощі розмежування між 

собою стадій з етапами провадження у справах про порушення митних правил. 

На наш погляд, основні ознаки, які можуть розрізняти стадію від етапу, є їх мета 

й властивості взаємозв’язку між ними. Мета стадії є проміжною, спрямованою 

на виникнення умов аби досягнути кінцеву мету провадження, та забезпечує 

достатню базу для переходу на наступну стадію. Поміж етапів в межах однієї 

стадії не такий тісний зв’язок, проте їх виконання забезпечує досягнення мети 

певної стадії провадження. Слід також зазначити, що правозастосовчий орган 
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має певні повноваження, щоб вибрати окремі етапи та визначити їх 

послідовність, а для стадій таке є неприйнятним. 

Етапами адміністративної процедури можна визначити сукупність 

процесуальних дій, орієнтованих на досягнення проміжної мети між стадіями 

[128, с. 121]. 

Процесуальною дією є діяльність учасників в адміністративному процесі, 

що регулюється нормами адміністративно-процесуального права у питаннях 

захисту прав, свобод й інтересів громадян, прав й інтересів юридичних осіб, 

розгляду та вирішення відповідних адміністративних справ [60, с. 130]. Деякі 

вчені в юридичних джерелах розрізняють кілька видів процесуальних дій 

адміністративного провадження, внаслідок чого їх зручно класифікувати на: 

попередні, проміжні та завершальні [7, с. 487]. 

Тим не менш, не існує єдиного підходу до визначення «процесуальної дії». 

Підсумовуючи думки, що знаходяться в науковій літературі, можна 

стверджувати, що процесуальна дія є юридично значимою конкретною дією, 

здійснена компетентним суб’єктом, направлена забезпечувати провадження в 

справі про порушення митних правил. 

Стаття 508 Митного кодексу України чітко перераховує процесуальні дії, 

які можуть здійснюватись у справах щодо порушення митних правил: 1) 

складання протоколу про порушення митних правил; 2) опитування осіб, які 

притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, 

свідків, інших осіб; 3) затребувати необхідних документів для провадження у 

справі про порушення митних правил, чи їх копій або витягів з них, що є 

належно завірені; 4) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, 

передбачених п. 3 статті 461 МКУ, та документів на них; 5) митний огляд; 6) 

пред’явлення товарів, транспортних засобів та документів, що посвідчують 

особу; 7) проведення експертизи; 8) відбір проб в зразків для дослідження 

(аналізу, експертизи). 

В ході процесуальних дій, передбачених пунктами 2, 4-6, 8 частини другої 

ї статті 508 МК України, складаються протоколи за формою встановленою 



118 
 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику. Положення ч.1 ст.508 МК України 

надають процесуальним діям нового значення: вони здійснюються для 

одержання доказів для належного вирішення справи щодо порушень митних 

правил.    

Послідовність здійснення кожної з процесуальних дій, передбачених у ст. 

508 МК України, докладно регламентується окремою нормою МК України і 

здійснюється через виконання певних повноважень посадовими особами 

митного органу. 

Так, Н. Губерська, зазначаючи, що відповідні адміністративні процедури 

можуть бути повними та скороченими (зокрема, якщо результати справи не 

перевіряються; понад того, не всі прийняті рішення вимагають спеціального 

провадження для його виконання та ін.). Основними (обов’язковими) стадіями є 

порушення справи, підготовчі дії, розгляд та вирішення справи шляхом 

виконання правових вимог [56, с. 29].  

Отже, основними складовими адміністративних процедур протдії 

порушенням митних правил стають їхні стадії – окремі частини 

адміністративно-процедурної діяльності, які визначають структуру та 

відбивають порядок учинення дій при вирішенні конкретних адміністративних 

справ. Наявні підходи щодо класифікації стадій адміністративних процедур 

надають змогу вказати про складність визначення стадій, які притаманні кожній 

адміністративній процедурі протидії порушенням митних правил. Разом з тим, з 

динамікою поглядів щодо сутності адміністративно-процесуальних норм в 

науковому осередку презентовано різні підходи до вирішення питання про стадії 

проваджень у справах про адміністративні правопорушення, кожна з яких 

заслуговує на увагу. Однак, законодавством не передбачено чітко норми, якими 

було би визначено кількість, назва і характеристика стадій провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, як і у справах про порушення 

митних правил. Деякі науковці виокремлюють щонайменш дві і аж до шести 

стадій цього провадження, називаючи їх по-різному й описуючи їх суть.  
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Проте, беручи до уваги вищевикладене, а також положення ч.ч.1,2 ст.486 

МК України, ми пропонуємо визначити такі стадії провадження у справах про 

порушення митних правил, які в свою чергу, утворюються з окремих 

процесуальних дій у поєднанні з певним логічним зв’язком, – етапами. 

1. Стадія порушення справи, що включає в себе такі етапи:  

– виявлення порушень митних правил посадовими особами органу, що 

веде провадження (ст. 491 МК України); складання протоколу про порушення 

митних правил; виконання інших процесуальних дій (вжиття заходів 

забезпечення провадження по справі); надсилання протоколу про порушення 

митних правил й інших матеріалів за підвідомчою ознакою. 

2. Стадія вирішення справи: підготовка справи для її розгляду; розгляд 

справи по суті; прийняття рішення по справі (винесення постанови).  

3. Стадія оскарження постанови та її перегляд: оскарження постанови; 

перегляд справи за скаргою; прийняття рішення по скарзі (винесення 

постанови); перегляд постанови у порядку контролю.  

4. Стадія виконання постанови: звернення рішення до виконання; 

добровільне виконання рішення;  примусове виконання рішення.  

Враховуючи зазначене вище, мета стадії є проміжною й направлена на 

створення умов для досягнення остаточної мети провадження й надає достатні 

підстави для переходу на наступну його стадію. З часу появи такої новизни у 

митному законодавстві як компроміс у справі про порушення митних правил, 

питання визначення рамок стадій провадження може остаточно вирішуватись, 

заважаючи на процедурну здатність припинення провадження на кожній стадії, 

що вказує на логічне завершення кожної з них. 

Визначимо підстави для припинення провадження в справах про 

порушення митних правил на кожній з чотирьох стадій: 1) стадія порушення 

справи – укладення мирової угоди; 2) стадія вирішення справи – прийняття 

постанови про закриття провадження у справі; 3) стадія оскарження постанови 

та її перегляду – прийняття рішення про скасування постанови та закриття 
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справи; 4) стадія виконання постанови – застосування адміністративного 

стягнення до виконання.  

В таких умовах, зважаючи на діюче законодавство, позиція A. П. Aльохіна 

про те, що при наявності відповідних умов і обставин провадження може 

завершуватись на одній із своїх стадій, є актуальною [16, с. 60-61]. 

У той же час, цей факт не означає, що провадження у справах щодо 

порушень митних правил структурно змінюється. Тому що в цих випадках 

завдання провадження можуть бути виконані на стадії порушення справи, чи 

провадження буле повністю припинено через незаконність та необґрунтованість 

процесуальних рішень і дій, шо були прийняті уповноваженими посадовими 

особами. В такому разі структура провадження не змінюється та є стійкою. 

Праворозуміння протидії порушенням митних правил у широкому 

значенні дозволило виділити адміністративні процедури формування державної 

політики протидії правопорушенням у митній сфері. 

На відміну від регулювання законотворчого процесу, формування 

державної політики протидії правопорушенням у митній сфері та розроблення 

державної програми протидії правопорушенням здійснюється за окремою 

процедурою. Процедури розробки та оприлюднення державної програми 

протидії правопорушенням мають багаторівневий характер, складаються з 

багатьох взаємоузгоджених, логічно пов`язаних між собою, послідовно 

здійснюваних дій: 1) попередній аналіз стану злочинності в Україні, діяльності 

правоохоронних органів в напрямку протидії правопорушенням; 2) складання 

прогнозу розвитку ситуації з правопорушеннями, оцінка митних ризиків; 3) 

розробка плану формування проекту державної програми протидії 

правопорушенням, визначення виконавців; 4) інформаційне й аналітичне 

забезпечення розробників державної   програми протидії правопорушенням; 5) 

визначення цілей програми протидії правопорушенням; 6) деталізація завдань та 

напрямів їх виконання; 7) розробка варіантів досягнення мети програми протидії 

правопорушенням; 8) розрахунок ресурсів, визначення виконавці заходів 

державної програми протидії правопорушенням; 9) узагальнення інформації та 
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вибір оптимальних варіантів; 10) складання проекту програми протидії 

правопорушенням; 11) узгодження проекту програми протидії 

правопорушенням; 12) затвердження проекту програми протидії 

правопорушенням; 13) оприлюднення  та доведення програми протидії 

правопорушенням до працівників відповідного органу та громадськості. 

У результаті аналізу наукових робіт, присвячених питанням 

нормотворчого процесу, наявної практики запровадження державної програми 

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а також положень, 

закріплених у підзаконних актах, що регламентують нормотворчу діяльність 

Державної митної служби України  з протидії порушенням митних правил й 

інших уповноважених суб’єктів, можна дійти висновку, що загальними стадіями 

адміністративних процедур формування державної політики протидії 

правопорушенням у митній сфері є: 

- стадія збору інформації та визначення необхідності розробки програми 

протидії правопорушенням; 

- стадія підготовки проекту державної програми протидії 

правопорушенням;  

- стадія попереднього й офіційного розгляду проекту державної  програми 

протидії правопорушенням;  

- стадія ухвалення й офіційного оприлюднення державної  програми 

протидії правопорушенням.  

Ці стадії мають такі особливості: на кожній стадії вирішується специфічне 

завдання; для кожної стадії характерне різне коло суб’єктів, задіяних у 

розробленні заходів; взаємопов’язаність та взаємозалежність між попередніми та 

наступними стадіями; особливість рішень та процесуальних документів, які 

ухвалюються на кожній стадії, їхні правові наслідки Адміністративні процедури 

розроблення державної програми по боротьбі з контрабандою та порушеннями 

митних правил також мають особливості, які полягають у тому, що ухвалення 

цієї політики здійснюється Верховною Радою України в межах законотворчого 

процесу.  
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Стадії адміністративних процедур розробки державної політики протидії 

правопорушенням у митній сфері - це відносно самостійні комплекси 

процесуальних дій уповноважених суб’єктів, які спрямовані на вирішення 

локальних завдань щодо підготовки, узгодження, затвердження й оприлюднення 

державної програми боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.  

З урахуванням комплексного характеру адміністративних процедур і 

широкого спектру їх можливого застосування логічно постає питання 

систематизації адміністративних процедур протидії порушенням митних правил 

та виділення їх видів. При цьому слід зауважити про доцільність виокремлення 

не тільки загальних адміністративних процедур виявлення, припинення, 

попередження порушень митних правил митними органами, а й їх підвидів – 

процедур застосування заходів запобігання  порушенням митних правил та 

процедури застосування заходів припинення таких порушень. 

Для з’ясування сутності процедур застосування адміністративно-правових 

заходів запобігання порушенням митних правил необхідно зупинитися на 

розкритті змісту терміна «запобігання».  

Згідно із ст. 1 КУпАП, одним із завдань Кодексу України про 

адміністративні правопорушення становить попередження правопорушенням, 

виховання громадян в дусі чіткого та неухильного дотримання норм Конституції 

та законів України, поваги до прав, честі та гідності інших громадян, до правил 

співжиття, свідомого виконання своїх обов’язків, відповідальності перед 

суспільством [85]. Запобігти  означає не допустити правопорушення, мати намір 

відмовитися від його вчинення ще до початку реалізації протиправного умислу.  

Напрями і заходи запобігання та боротьби з митними правопорушеннями у 

своїх працях розглядали  І.М. Романенко [233], С.О. Баранов [21]. Вивчення 

адміністративно-правових заходів боротьби з порушеннями митних правил 

здійснене О.В. Константою [98], а узагальнення реалізації митними органами 

адміністративних повноважень у сфері запобігання порушенню митних правил 

висвітлене А.А. Мудровим [146].  
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Етимологія терміну «запобігати» включає в себе значення «не допускати, 

заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане», «заздалегідь»  

тлумачиться як «за якийсь час до чого-небудь, наперед», а «відвертати», в 

переносному значенні – «викликати бажання, намір відмовитися від чогось, не 

робити чого-небудь» [41, с. 392].  

Запобігання правопорушенням є  широкою діяльністю,  бо обіймає також 

зусилля щодо їх відвертання та припинення. В кримінологічній літературі 

«запобігання» визначається як складна, багаторівнева система державних 

органів та громадських організацій, що здійснюють антикриміногенну дію на 

соціальні об’єкти для попередження порушень норм кримінального 

законодавства і усунення (нейтралізації) детермінантів [79]. К. Л. Бугайчук 

зазначав, що термін «запобігання» доцільно застосовувати до окремих 

адміністративних проступків та їх груп. Запобігати можна адміністративним 

проступкам, які ще не вчинені, але можуть бути вчинені [34, с. 10]. 

У  вітчизняній юридичній літературі вживається закордонний термін 

«превенція» (лат. «Prevention» – запобігання). Під превенцією слід розуміти 

комплекс заходів, спрямованих на припинення можливого правопорушення, 

основною метою якої є недопущення вчинення кримінального правопорушення. 

Завданнями превенції є інформування суспільства та регулювання системи 

покарання, донесення до суспільства думки, що будь-яке протиправне діяння 

буде покарано.  Деякі вчені стверджують, що не можливо застосувати термін 

«запобігання» до злочинності, яка вже існує, адже запобігти можна лише те, 

чого ще немає [47, с. 7]. На думку О. Н. Ведернікової цей термін поєднує всі  

поняття, пов’язані з «попередженням правопорушень», позначаючи діяльність 

щодо попередження, профілактики, запобігання правопорушенням [38, с. 272].  

Введення цього універсального терміна дозволило закордонним вченим 

уникнути дискусії щодо сутності термінів «попередження», «запобігання» та 

«профілактика» правопорушень, яка існує у вітчизняній юридичній літературі 

дотепер. Водночас, на нашу думку, терміни «запобігання» та «профілактика» є 

за своїм змістом синонімами і тому їх варто вживати саме у такому розумінні як 
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заходи, що спрямовані на недопущення, локалізацію та усунення причин і умов, 

які спричиняють вчинення правопорушення у сфері митної справи. 

Дослідження цього питання  необхідно здійснювати виключно на основі 

інтегрованих і системних підходів, чиї наукові і пізнавальні можливості були 

використані все більше і більше останнім часом. Складність і системний 

характер запобіжного впливу на митну деліктність – це складний, 

взаємопов’язаний та цілісний процес, який включає всі форми позитивного 

впливу на митні порушення. Завдяки своєму впливу цей процес має тісний 

зв’язок із соціально-економічними, політичними змінами у суспільстві і є 

чутливим до негативних явищ в ньому. Система превентивного впливу на 

порушення митних норм виникає на основі наявності якісно визначеного 

об’єкту, на який потрібно проводити запобіжний вплив. Важливо визначити 

зовнішні та внутрішні деліктні чинники. Їх зміст повинен бути проаналізований 

з теорії детермінаційного комплексу митної деліктності, невід’ємною частиною 

якої він є.  

Адміністративні заходи попередження призначені для запобігання 

скоєнню протиправного діяння, вони застосовуються, якщо правопорушення 

передбачається лише. Вони протидіють їм і, в цьому значенні, передують 

вжиттю інших заходів примусу. Такі заходи, зазвичай, іменують 

адміністративно-запобіжні, адміністративно-попереджувальні та застосовуються 

для недопущення правопорушення. 

Слово «заходи» в  тлумачному словнику сучасної української мови 

розуміється як сукупність дій або засобів для досягнення, здійснення чого-

небудь [41, с. 433]. З етимологічних позицій слова «засіб» та «захід» є достатньо 

близькими за значенням. Зокрема, категорія «засіб» в сучасній українській мові 

пояснюється прийомом, спеціальною дією, що уможливлює здійснення, 

досягнення чого-небудь; знаряддям у якій-небудь справі, а «захід»- 

абстрагованою опредмеченою дією; сукупністю дій, що мають на меті 

здійснення чого-небудь [99]. 
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Єдиного підходу до визначення понять «адміністративно-правові засоби» 

в літературі не існує. Згідно із словником [254, с. 326], засіб – це спеціальна дія, 

яка дозволяє щось робити, досягти чогось, що служить в якості інструменту в 

будь-якій дії, справі. Як бачимо, в загальному вигляді під засобом можна 

розуміти те, що своїм застосуванням сприяє досягненню певної мети. Тому коли 

мова йде про систему прийомів і способів здійснення адміністративно-правового 

впливу держави у сфері охорони важливих для суспільства відносин, благ та 

інтересів, забезпечення правомірної поведінки, більш доречним буде 

використання поняття «адміністративно-правові заходи». Враховуючи позиції 

науковців, можна дійти висновку, що в юридичній науці під поняттям «правові 

засоби» розуміється певна сукупність різних правових елементів 

адміністративного характеру, способів правового впливу, нормативно-правового 

регулювання окремої сукупності суспільних відносин, виконання правових 

функцій. Правовими засобами є норми права, суб’єктивні права й обов’язки, 

акти здійснення об’єктивних прав і обов’язків, інші акти правозастосування, 

угоди тощо [168, c. 363].  

У дисертації В.Т. Комзюка «Адміністративно-правові засоби здійснення 

митної справи» проаналізовано, зокрема, методи відповідних управлінських 

заходів. Дослідник зазначає адміністративно-правові засоби здійснення митної 

справи є сукупністю прийомів та методів, встановлених нормами 

адміністративного права, через які держава здійснює вплив на суспільні 

відносини в цій галузі з тим, щоб забезпечити додержання порядку руху через 

митний кордон України товарів й інших предметів, митне регулювання, митні 

контрольні процедури … [96, с. 8]. 

У вітчизняній науці під адміністративно-правовими заходами запобігання 

порушенням митних правил  розуміються, зокрема, дії уповноважених органів 

або посадових осіб, орієнтовані на примусове сприяння виконання громадянами 

обов’язків перед суспільством. Вони здійснюються в примусовому порядку 

внаслідок реального ризику, який загрожує окремій фізичній особі або 

суспільству й державі, пов’язані з конкретними обмеженнями і заборонами. Ці 
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заходи є різноманітними, застосовуються в різних галузях суспільного життя й 

різними суб’єктами  [10, с. 179–181]. 

Умовами виникнення конкретних відносин, пов’язаних із використанням 

засобів адміністративного примусу, є юридичні факти, у тому числі протиправні 

дії окремих осіб і організацій. Заходи адміністративного запобігання мають 

певну особливість, відрізняються від заходів припинення  адміністративних 

правопорушень і адміністративних стягнень тим, що їх використання не 

пов’язане з фактом вчинення неправомірних дій, з фактом правопорушення.  

Попри заходів адміністративного припинення, які безпосереднім чином 

переривають очевидні правопорушення чи об’єктивно протиправні дії, 

створюють умови для наступного вжиття заходів адміністративної 

відповідальності до порушника, то адміністративно-попереджувальні заходи 

безпосередньо не переривають порушення, а запобігають, перешкоджають 

вчиненню його, не мають каральної ознаки, не вимагають установлення провини 

порушення в якості обов’язкової умови вжиття.  

О.В. Константа розглядає адміністративно-правові заходи боротьби з 

порушеннями митних правил у якості системи психологічних чи фізичних дій, 

що мають владний, правообмежувальний характер, що застосовуються 

посадовими особами митних й інших юрисдикційних державних органів в 

митних питаннях на підставі адміністративно-правових норм митного 

законодавства. Подібні дії здійснюються незалежно від волі і наміру суб’єктів 

митних процедур й передбачають заохочення певних осіб до виконання 

передбачених митних процедур переміщення товарів та транспортних засобів 

митним кордоном України, оплати митних податків і зборів, проходження 

митного контролю і оформлення. Такі заходи становлять правозастосовчу 

частину адміністративно-правових засобів забезпечення митного правопорядку, 

є факультативними, у порівняння з переконанням, формою практичного 

здійснення митного регулювання [98, с. 8].  

Наукові роботи, присвячені реалізації державної митної справи, не 

вказують про право посадових осіб митних органів вживати заходи 
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адміністративного примусу, зокрема заходи адміністративного попередження. 

Заходи, що за своєю природою є запобіжними, в джерелах належать до різних 

напрямків реалізації митної справи, більш часто – до митного контролю. Майже 

усі форми митного контролю, перелік яких охоплений ст. 336 МК України та які 

застосовують митні органи, потрібно віднести до заходів адміністративного 

попередження: 

1) перевірка документів й інформації, що надаються митним органам 

відповідно до ст. 335 МКУ у процесі руху товарів, транспортних засобів з 

комерційним призначенням через митний кордон України; 2) митний огляд 

(огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

ручної поклажі тощо); 3) облік товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що рухаються митним кордоном України; 4) опитування громадян 

в усній формі і посадових осіб підприємств; 5) огляд територій і будівель складів 

тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів 

безмитної торгівлі й інших місць з товарами, транспортними засобами 

комерційного призначення, що піддаються митному контролю; 6) перевірка 

обліку товарів, які рухаються через український митний кордон та/або 

знаходяться під митним контролем; 7) проведення документальних перевірок 

додержання вимог законодавства України з митних питань, зокрема, 

своєчасності, достовірності, повноти обчислення і сплати митних платежів; 8) 

надіслання запитів до інших органів держави, установ і організацій, 

компетентних органів зарубіжних держав з метою установлення справжності 

документів, які були подані органу доходів і зборів [138]. 

Підзаконним нормативно-правовим актом, котрий не можна обійти увагою 

у нашому дослідженні, так як він також належить до складових елемента 

«нормативно-правове забезпечення» системи запобігання і протидії порушенням 

митних правил, є Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Типових 

Технологічних схем» від 21.05.2012 р. №451. Типова Технологічна схема 

пропуску через державний кордон осіб, авто-мобільних, водних, залізничних та 

повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 
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ними, визначає форми митного контролю і перелік заходів, за допомогою яких 

можна запобігти та протидіяти митним правопорушенням [170]. 

Необхідно вказати, що теорія адміністративного права поділяє заходи 

адміністративного попередження на індивідуальні (персоніфіковані), як-от, 

правила адміністративного нагляду, чи загальні, ті не мають чіткого конкретного 

одержувача [93, с. 19].  

Що стосується адміністративно-запобіжних заходів, що застосовують 

митні органи, слід зазначити, що вони, за деякими винятками, мають загальний 

характер. Якщо взяти за основу критерій класифікації об’єкт впливу, то заходи 

попереджувального характеру потрібно розділити на такі, що застосовуються: 1) 

до фізичних осіб; 2) до юридичних осіб; 3) до фізичних та юридичних осіб.  

Приміром, по відношенню до фізичних осіб митні органи вправі 

проводити перевірки документів (тобто документів, які посвідчують особу, 

котра здійснює перетин кордону), опитування громадян і посадових осіб 

підприємств в усній формі. Лише до юридичних осіб митні органи наділені 

правом проводити огляди територій і складських приміщень тимчасового 

зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й 

інших місць з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які 

піддаються митному контролю, проводити документальні перевірки. Інші заходи 

адміністративного попередження можуть бути застосовані одночасно і до 

фізичних, і до юридичних осіб. 

Дослідження положень статті 336 МКУ приводить до висновку, що 

законодавцем відтворено в ній винятковий перелік таких форм. Крім того митні 

органи зобов’язані проводити попередню документальну перевірку (п.42 ст.4, 

ст.319 МКУ), в деяких випадках перевіряють верифікацію сертифікатів 

походження українських товарів (ст. 47 МКУ), мають право вживати засоби 

ідентифікації (ст. 326 МКУ), мають право брати проби (зразки) товарів для 

митної експертизи (ст.ст. 356-357 МКУ). Усі ці дії також є формами митного 

контролю, які не відображені в ст. 336 МКУ.  
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В цьому сенсі ми вважаємо за необхідне внести зміни в ст. 336 МКУ, 

доповнивши її п. 9 з таким змістом: «використання інших форм митного 

контролю, передбачених МК України та іншими законами України з питань 

державної митної справи».  

Застосування заходів адміністративного припинення порушень митних 

правил  зумовлене  потребою швидкого та ефективного припинення посягань на 

інтереси окремих громадян, держави і громадських об’єднань [11, с. 163].  

Основним критерієм, що відрізняє заходи адміністративного припинення 

від заходів адміністративного попередження (запобігання), є наявність 

юридичного факту порушення норм права. Відправною точкою для застосування 

заходів адміністративного припинення є початок вчинення особою 

правопорушення. 

Заходи адміністративного припинення порушень митних правил 

виконують власні правоохоронні функції в галузі забезпечення митного 

правопорядку, відрізняються від інших адміністративно-правових заходів. Їх 

характерною рисою є оперативне забезпечення  організованого функціонування 

митних правовідносин шляхом виключення подальшого вчинення порушень 

митних правил, а також  своєчасного і повного вирішення справ щодо такого 

адміністративно-карного діяння в межах процесуального законодавства [99].  

Сама назва «заходи адміністративного припинення», як зазначає  

В.К.Колпаков, вказує на їх цільове призначення припинення неправомірної  

поведінки: а) припиненні протиправної поведінки; б) ліквідації шкідливих 

наслідків протиправних діянь; в) створенні необхідних умов для можливого в 

майбутньому притягнення  винної особи до адміністративної відповідальності 

[91]. На думку А.П. Коренєва, заходи адміністративно-процесуального 

припинення  полягають у примусовому обмежені свободи пересування особи, 

що скоїла правопорушення, з метою припинення порушення та забезпечення 

виконання нею процесуальних обов’язків [103, c. 250]. Точки зору про потрійну 

правоохоронну суть заходів  адміністративного припинення дотримується в 

юридичній науці й М.Г. Шульга [289, c. 166]. Найбільш повно ефект, що 
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досягається застосуванням цих заходів, розкрив А.Т.Комзюк. Він виділив також  

такі рольові риси адміністративно-припинювальних заходів, як запобігання 

вчиненню нових правопорушень та відновлення попереднього, правомірного 

стану [95, c. 126].  

В.Т. Комзюк наводить таке визначення заходів адміністративного 

припинення порушень митних правил як юридичне вимушене переривання 

(припинення) діянь з ознаками адміністративного правопорушення, та в деяких 

випадках з кримінально-правовим характером, з метою запобігання шкідливих 

наслідків порушень митних правил, забезпечуючи провадження в справах про ці 

порушення та притягнення винних осіб до адміністративної, а у виключних 

випадках до кримінальної відповідальності [96]. 

У такий спосіб, заходи адміністративного припинення в галузі митної 

справи  застосовуються з метою: по-перше,  спеціально примусового зупинення 

порушень митних правил та митних злочинів; по-друге, забезпечення 

можливості прийняття об’єктивного та пропорційного скоєному порушенню 

митних правил рішення уповноваженими органами державної влади (керівником 

митного органу, суддею); по-третє, унеможливлення виникнення шкідливих 

наслідків від конкретних протиправних діянь для митної системи держави, прав, 

та законних інтересів інших громадян України, що може бути викликано 

неправомірним провадженням зовнішньоекономічної діяльності; по-четверте, 

створення умов для компенсації матеріальних збитків та іншої шкоди, що 

породжена митним правопорушенням; по-п’яте, відновлення, нормалізації 

організованого  стану суспільних митних відносин.     

Отже, до адміністративних процедур протидії порушенням митних правил 

доцільно віднести: 

- процедури формування державної політики протидії правопорушенням у 

митній сфері; 

- процедури виявлення, припинення, попередження порушень митних 

правил митними органами; 

- провадження у справах про порушення митних правил. 
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В межах процедур виявлення, припинення, попередження порушень 

митних правил можна виділити два підвиди процедур: а) процедури 

застосування заходів запобігання порушенням митних правил (заходи, що 

спрямовані на нейтралізацію, локалізацію та усунення причин і умов, які 

спричиняють вчинення правопорушення у сфері митної справи); б) процедури 

застосування заходів припинення порушень митних правил. 

 

 

2.3. Місце адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

у системі адміністративно-правової протидії порушенням 

 

Адміністративна відповідальність є найчастіше застосовуваним видом 

юридичної відповідальності й серйозним заходом адміністративно-правового 

примусу. У теперішній час, у зв’язку з переходом на ринкові відносини, 

скороченням об’єктів державної власності, створенням великої кількості 

недержавних підприємств, установ і організацій, суттєво поширилася сфера 

застосування адміністративної відповідальності шляхом збільшення 

законодавцем кількості адміністративних правопорушень і розширення переліку 

суб’єктів її застосування. Увагу вітчизняного законодавця і широкого кола 

науковців привертає проблематика адміністративної відповідальності тому, що  

проступки є найпоширенішим видом деліктів, а отже, становлять комплексне 

негативне соціальне явище.  [273, с. 69-70]. 

Норми, які регламентують відносини в сфері застосування 

адміністративної відповідальності, є окремим інститутом адміністративного 

права. Чисельні зміни в тексті діючого Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, на жаль, не створюють потужний, логічний та ефективний 

кодифікований акт, а часто ведуть до невідповідності і суперечливості його 

положень між собою й з іншими нормативно-правовими документами, про що 

зазначали В. Б. Авер’янов, Н. В. Гришина, Д. М. Лук’янець, Т. О. Коломоєць, Н. 

В. Хорощак, А. М. Ярмак та ін. [7, с. 356].  
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Жоден нормативно-правовий акт також не дає прямого визначення 

адміністративної відповідальності. Згідно з положеннями пункту 22 частини 1 

статті 92 Конституції України [101] адміністративну відповідальність слід 

визначати як один із основних видів юридичної відповідальності в Україні. Це  

наслідок невиконання чи неналежного виконання суб’єктом правовідносин норм 

законодавства, що тягне невідворотне реагування держави, і відповідальність 

встановлюється виключно законами України. Аналізуючи положення статті 23 

Кодексу України про адміністративні правопорушення [85] (далі – КУпАП) – 

ключового кодифікованого нормативно-правового акта в галузі 

адміністративного права, робимо висновок про опосередковане визначення 

змісту адміністративної відповідальності як міри, що використовується для 

виховання особи в манері дотримання законів України, дотримання правил 

співжиття, та попередження нових правопорушень з боку правопорушника та 

інших осіб [273, с.70]. 

Юридична енциклопедія України в статті «Адміністративна 

відповідальність» як і КУпАП, обмежилася з цього приводу тільки твердженням, 

що адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності 

громадян та посадових осіб за адміністративні правопорушення, вчинені ними 

[26]. Відсутнє чітке визначення адміністративної відповідальності із прямим 

посиланням на конкретний нормативно-правовий акт. Останнім часом 

починають з’являтися інші визначення адміністративної відповідальності, які 

повністю змінюють її вектор з «обов’язку громадянина» на «обов’язок 

держави»: «...ґрунтуючись на науковому аналізі існуючих у вітчизняному 

правовому полі концепцій адміністративної відповідальності та норм 

законодавчих актів, визначено сутність адміністративної відповідальності у 

сфері державного управління, яка полягає у відповідальності органів державного 

управління перед громадянином у контексті повного та всебічного захисту прав 

громадян посадовими особами у сфері державного управління» [125]. 
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Діюче українське законодавство не визначає поняття адміністративної 

відповідальності, тому теорія адміністративного права налічує багато підходів 

на це соціально-правове явище [92, с. 332]. 

Досліджуючи правову природу адміністративної відповідальності, 

професор В. К. Колпаков зазначає, що це наділене примусом, з дотриманням 

встановленого порядку, застосування уповноваженим суб’єктом заходів впливу, 

передбачених законодавством за вчинені адміністративного правопорушення, 

відповідальність, яка була виконана правопорушником [89, с. 76]. З погляду С. 

Г. Стеценко, «адміністративна  відповідальність є видом юридичної 

відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб, які вчинили адміністративні 

проступки, особливих санкцій – адміністративних стягнень» [250, с. 223]. Д. М. 

Лук’янець висловлює думку, що «увесь арсенал ідей адміністративно-деліктних 

відносин базується на розумінні подвійної природи юридичної відповідальності 

як обов’язку, з одного боку, та покарання – з іншого». Як вважає Д. М. 

Лук’янець, адміністративна відповідальність є механізм адміністративної 

реалізації санкції правової норми, що набуває форму стягнення [120, с. 9, 19-20, 

23]. В. Б. Aвep’янoв під адміністративною відповідальністю розуміє як вид 

юридичної відповідальності, яка представляє собою систему адміністративних 

правовідносин, що виникають внаслідок застосування компетентними органами 

(посадовими особами) відносно осіб, котрі вчинили адміністративне 

правопорушення, за нормами адміністративного права спеціальних санкцій – 

адміністративних стягнень [7, с. 434-435]. Т. O. Коломієць зазначає, що 

адміністративна відповідальність являє собою вид правової відповідальності, 

особливою формою негативної реакції зі сторони держави в особі її 

компетентним органів на протиправні прояви (передусім, адміністративні 

проступки), відповідно до якої особи, що скоїли ці проступки, мають 

відповідати перед компетентним органом держави за свої незаконні дії та нести 

за це адміністративні санкції у формі та порядку, встановлених законом [12, 

с. 17]. А. І. Миколенко зауважує: «адміністративна відповідальність є одним з 

різновидів юридичної відповідальності, яка передбачена діючим 
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адміністративним законодавством, що виникає внаслідок скоєння 

адміністративного правопорушення та складається з накладання у специфічному 

процесуальному порядку на винних осіб адміністративних санкцій та заходів 

впливу стосовно неповнолітніх, органами адміністративної юрисдикції 

(органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судами 

загальної юрисдикції і їх посадовими особами), за допомогою чого реалізується 

обов’язок винної особи у скоєнні адміністративного правопорушення, зазнати 

передбачені чинними законами матеріальних, моральних та організаційних 

обмежень» [129, с. 19]. 

Ми не будемо продовжувати перелік різних поглядів науковців щодо 

визначення адміністративної відповідальності. Одні науковці під 

адміністративною відповідальністю мають на увазі накладення адміністративних 

стягнень, інші розкривають її зміст з позицій сукупності правовідносин, які 

виникають з приводу накладення цих стягнень уповноваженими органами. 

Зауважимо тільки, що в будь-якому випадку більшість з цих визначень-формул 

засновані на законі й навряд чи враховують аксіоми та постулати теорії права 

[273, с. 72-73]. 

Досліджуючи особливості відповідальності в митній справі, В. В. Ченцов 

зазначає, що адміністративна відповідальність за порушення митних правил є 

галузевим видом адміністративної відповідальності, специфічною формою 

негативної реакції з боку держави в якості компетентних органів, митних і 

судових, до певної категорії незаконних порушень митних правил, відповідно до 

якої винні особи у вчиненні правопорушень, мають нести відповідальність за 

свої незаконні дії та каратися адміністративними стягненнями за це [4, с. 18]. 

Розглядаючи адміністративну діяльність митних органів в області митної 

політики, провідний науковець у галузі митного права Д. В. Приймаченко 

вказує, що функції митних органів є, зокрема, результатом ділення змісту їхньої 

діяльності на відносно однорідні, взаємопов’язані сфери впливу. Вони є 

уособленням мети цього виду органу виконавчої влади [181, с. 32]. 
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Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 

вважається галузевим різновидом адміністративної відповідальності, особливою 

формою негативної реакції з боку держави в особі її уповноважених органів 

(митних і судових) на певну категорію неправомірних дій (порушень митних 

правил), відповідно до якої особи, які є винними у скоєнні правопорушень, 

мають відповідати за свої протиправні дії і брати на себе адміністративні 

стягнення [4, с. 18]. 

Аналіз наукових підходів, присвячених питанню адміністративної 

відповідальності, дає змогу зрозуміти, що адміністративну відповідальність слід 

розглядати: по-перше, як вид юридичної відповідальності;  по-друге, як інститут 

адміністративного права; по-третє, як реакцію держави, що знаходить свій прояв 

в діяльності уповноважених органів щодо накладення стягнення за вчинений 

суб’єктом адміністративний проступок. Характеристика підстав 

адміністративної відповідальності – це одна з головних матеріально-

адміністративних гарантій законності притягнення громадян України до 

адміністративної відповідальності [73, с. 38]. У цьому аспекті можна погодитись 

з В. К. Колпаковим, що реальна адміністративна відповідальність виникає при 

наявності нормативних, фактичних та документальних підстав. Нормативні 

підстави включають норми, які визначають діяння у якості проступків, 

примусові заходи за скоєнні складу проступків, суб’єкти відповідальності і 

юрисдикції; формують правила, згідно з якими вводяться та виконуються 

стягнення, забезпечується сприяння законності, права учасників провадження та 

ін. Юридичні факти, пов’язані з правопорушенням, включаються до фактичних 

підстав. Перш за все, це стосується факту вчинення правопорушення та факту 

здійснення заходів відповідальності. Крім того, вони включають факти 

затримання, огляду, пред’явлення заяв, визнання фактичних даних як доказів та 

ін. Наявність документів, що оформлені згідно з встановленими вимогами є 

документальними підставами [273, с. 74]. 

 Категорія «підстава» означає причину, достатній привід, що виправдовує 

щось. Саме в юридичному сенсі підстава позначає юридичний наслідок скоєння 



136 
 

проступку, покладаючи на особу обов’язок нести відповідальність за порушення 

правової заборони перед державою й нести санкції, передбачені законом [8, 

с. 81]. В теорії адміністративного права немає чіткої позиції стосовно 

визначення питання підстав адміністративної відповідальності. Деякі науковці 

стверджують, що під підставами адміністративної відповідальності слід 

розуміти наявність складу проступку в діях особи, інші у якості підстав 

розуміють об’єктивно неправомірне діяння, скоєння адміністративного 

правопорушення – суспільно-небезпечної, протиправної, винної дії чи 

бездіяльності, що порушує адміністративне законодавство [17, с. 160]. 

 В. К.  Колпаков у теорії адміністративного права виділяє такі підстави 

адміністративної відповідальності, які нерозривно пов’язані між собою і 

наявність яких є обов’язковою для настання для особи адміністративної 

відповідальності: 

– фактичні (скоєння особою специфічного виду правопорушення – 

адміністративного (іншими словами, наявність ознак такого правопорушення); 

– юридичні (наявність юридичного складу правопорушення в діях особи, 

тобто суб’єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони); 

– процесуальні (наявні процесуальні норми, що забезпечують настання для 

винних осіб адміністративної відповідальності) [91, с. 334]. 

Відмічаємо такі ознаки адміністративної відповідальності [89, с. 84]: 

1) адміністративна відповідальність можлива лише через скоєння 

адміністративного правопорушення; 

2) адміністративна відповідальність є застосуванням адміністративних 

стягнень до винних осіб (на підставі ст. 23 КУпАП);   

3) призначенням адміністративної відповідальності є: виховання особи 

додержуватись законів, поважати правила співжиття; попередження нових 

правопорушень; 

4) право притягати до адміністративної відповідальності надається 

багатьом суб’єктам, включаючи органи державної виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, суди; 
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5) акт про притягнення до адміністративної відповідальності може бути 

прийнятись: індивідуально (судді і посадові особи спеціальних органів); 

колегіально через голосування (виконавчі комітети та адміністративні комісії);  

6) законодавство встановлює спеціальний порядок накладання  

адміністративної відповідальності (складання протоколу, збір та оцінка доказів, 

винесення постанови та ін.); 

7) норми, які регулюють адміністративну відповідальність, міститься в 

актах різної юридичної природи: кодексах; законах; правилах. Правила можуть 

бути затверджені Кабінетом Міністрів, органами виконавчої влади, встановлені 

рішеннями місцевих рад;  

8) відсутність службових відносин між органами (посадовими особами), 

які притягують до адміністративної відповідальності, та правопорушниками [89, 

с. 84].  

В.Я. Настюк виділяє такі основні ознаки адміністративної відповідальності 

за порушення митних правил [150, с. 69]: 

– адміністративно-карані порушення митних правил у порівнянні з іншими 

адміністративними правопорушеннями, регламентовані тільки Митним 

кодексом України (глава 68); 

– набуває більш конкретні цілі – вона орієнтована на відносини в галузі 

української митної справи, охорону і захист митних правил, виховання 

дотримуватись цих правил і правовідносин, регульованих ними в області митної 

справи України усіма учасниками митних відносин; 

– настає лише тоді, коли правопорушник викритий на території іншої 

держави й, за наявності державних договорів між митними органами сусідніх 

держав, щодо спільного контролю; 

– в результаті аварії чи форс-мажорних обставин відповідальності не 

виникає за скоєння тільки певних проступків, встановлених Митним кодексом 

України, якщо такі факти підтверджені відповідними документами; 
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– застосовчими суб’єктами адміністративної відповідальності є система 

органів доходів і зборів, серед яких повноваження накладати стягнення чітко 

окреслені, й суди; 

– у разі порушення митних правил вживаються тільки три різновиди 

адміністративних стягнень – попередження, штраф, конфіскація; 

– предмети порушення митних правил конфіскуються незалежно від того, 

чи перебувають ці товари або транспортні засоби у власності особи, котра скоїла 

правопорушення [134, с. 69]. 

Окремо треба сказати, що ці ознаки не тільки відрізняють її від 

кримінальної чи цивільної відповідальності, a дають можливість стверджувати 

про особливу адміністративну відповідальність за порушення митних правил у 

системі загальної адміністративної відповідальності.   

 Тому, для ініціювання реальної відповідальності потрібно, щоб існувала 

нормативна, фактична та процесуальна підстава, і в такому порядку. Найперше, 

має бути наявна норма митного права, яка встановлює обов’язок та санкцію за 

невиконання. Далі може бути фактична підстава, тобто протиправне діяння. За 

наявності норми та діяння, яке її порушує, компетентний орган у передбаченому 

порядку законом наділяється правом призначення покарання за порушення 

митних правил внаслідок винесення постанови про накладення 

адміністративного стягнення [135, с. 211-212]. 

Адміністративна відповідальність в сфері митних відносин має ряд 

специфічних характеристик, що відрізняють її від інших видів юридичної 

відповідальності. Зокрема, вона виникає, зазвичай, щодо особливого виду 

правопорушень – порушення митних правил. Іноді її заходи можуть бути 

застосовані в разі звільнення від кримінальної відповідальності, іншими 

словами, за дії, що мають ознаки злочинів, які не утворюють велику суспільну 

небезпеку (ч. 3 ст. 467 МКУ). Адміністративна відповідальність за порушення 

митних правил відображається в настанні для правопорушників конкретних 

видів адміністративних стягнень, виняткових змістовно та тих, що мають 

відмінності від заходів кримінального покарання і дисциплінарного впливу. 
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Адміністративні стягнення накладаються багатьма державними органами і 

посадовими особами, включаючи митні органи України, яким надається це 

право законом. Хоча в деяких випадках місцеві суди застосовують 

адміністративні стягнення, адміністративна відповідальність є позасудовим 

видом юридичної відповідальності. Службових відносин немає між органами 

(посадовими особами), які накладають адміністративні стягнення, та 

правопорушниками. Механізм настання адміністративної відповідальності є 

специфічним, він має суттєву різницю з кримінальним та цивільним процесами, 

а також з дисциплінарним провадженням. Адміністративна відповідальність за 

порушення митних правил і контрабанду регулюється адміністративним, 

кримінальним й митним законодавством України, до яких входять вичерпні 

переліки адміністративних правопорушень, адміністративних санкцій і 

компетентних органів, що їх застосовують, детально регламентують даний вид 

провадження й разом складають його нормативну основу [55, с. 104]. 

Фактичною підставою адміністративної відповідальності у цій сфері є не 

загальне адміністративне правопорушення, закріплене у ст. 9 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, a порушення митних правил, визначене у 

ст. 458, за вчинення якого тим самим Митним кодексом України встановлено 

покарання у вигляді адміністративних стягнень. Документальною 

(процесуальною) підставою є протокол про порушення митних правил, 

зазначений у ст. 494 Митного кодексу України, та постанова про порушення 

митних правил, про яку йдеться у ст. 527 Митного кодексу України. 

Щодо того, що  адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері державної митної справи регулюється окремим актом, є різні позиції 

вчених. Наприклад, М.О.Кравець у своєму дисертаційному дослідженні на тему 

«Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил» відстоює 

точку зору  про необхідність включення норм, що регулюють адміністративну 

відповідальність за правопорушення у сфері державної митної справи, до 

єдиного законодавчого акта, покликаного встановити адміністративну 

відповідальність за вчинення усіх адміністративних проступків [106, с. 17]. Слід 
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зауважити, що Митний кодекс України ретельно регулює адміністративну 

відповідальність в зазначеній галузі, окреслюючи підстави, склад суб’єктів, 

специфіку провадження в справах про порушення митних правил та ін.  

Слід підкреслити, що адміністративна відповідальність за порушення 

митних правил здійснює наступні функції: превентивну (попереджувальну), 

здійснення якої направлена на заохочення суб’єктів митних правовідносин 

додержуватись митного законодавства, профілактику скоєння правопорушень 

наступному особою, котра раніше вже скоїла порушення митних норм і 

ліквідація причин та умов, які сприяють скоєнню правопорушень й 

попередження скоєння митних правопорушень іншими особами; охоронну, що 

означає витіснення і усунення суспільних відносин, що не відповідають митним 

правовим нормам; репресивну (каральну), що проявляться у тих невигідних 

наслідках, що передбачені санкцією норм митного права й які має зазнати особа 

у результаті вчиненого нею проступку митних правил та ін. [104, с. 30].  

Для адміністративних стягнень характерною є наявність наступних ознак: 

1) це засіб практичного здійснення адміністративної відповідальності, що має 

місце при вчиненні особою недотримання митних правил; 2) це різновид заходів 

адміністративного примусу, які мають різницю від останніх своїм 

функціональним та цільовим підходом; 3) вони мають чітко каральний характер, 

оскільки їх застосування тягне за собою настання несприятливих наслідків для 

правопорушника за скоєне діяння і його результати; 4) перелік адміністративних 

стягнень за порушення митних правил має вичерпний характер; 5) кожне 

стягнення накладається на основі спеціального індивідуального правового акта, 

що іменується постановою про накладення адміністративного стягнення; 6) вид 

й обсяг обмежень, що є змістом адміністративних стягнень, передбачаються 

управомоченими на те посадовими особами митних органів чи суддею, 

враховуючи характер скоєного правопорушення, особи правопорушника, 

ступеня його вини, майнового положення, обставин, які пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність; 7) виховна дія від їх використання є 

найефективнішою, так як досягається просто, швидко й наочно [273, с. 79-80].  
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Дослідження ознак стягнень, накладених за порушення митних правил, 

надає змогу для формулювання такого визначення адміністративного стягнення 

як встановленої державою міри відповідальності за вчинення правопорушення. 

Вони використовуються у випадках, коли компетентні органи, вже не можуть у 

інший спосіб чинити вплив на порушників митних законів, запобігти та 

припинити вчинене ними порушення митних правил [61]. Адміністративне 

стягнення є мірою покарання, призначеного керівником (заступником) митного 

органу або суддею особі, винній у порушенні митних правил [46]. 

Згідно з діючими законами до адміністративних стягнень, що 

встановлюються за порушення митних правил відносять [135]: 1) попередження 

(ст.463 МКУ) – застосовується в якості основного виду покарання за незначні 

порушення в сфері митної справи до винних осіб у перший раз [135]; 2) штраф 

(ст.464 МКУ) є адміністративним стягненням, що має майновий аспект, та 

складається із стягнення з винної особи певної суми грошей у дохід держави з 

порушення митно-правової норми [135]; 3) Конфіскація (ст.465 МКУ) – це 

примусове вилучення майна, транспортних засобів, і безоплатна передача їх у 

державну власність. Таке стягнення застосовується тільки відповідно до 

судового рішення у випадках, обсязі і порядку, передбачених МК й іншими 

законами України. Конфіскація товарів та транспортних засобів вживається у 

незалежності від того, чи належать ці товари, транспортні засоби особі, яка 

скоїла правопорушення [135]. 

Ст. 461 МК викладає адміністративні стягнення відповідним способом, що 

відображає їх зростання від незначних (попередження) до більш значних 

(конфіскація) стягнень. Стягнення за порушення митних правил поділяються на 

основні та додаткові. Попередження та штраф застосовуються в якості основних 

стягнень. Конфіскація може бути як основним, так і додатковим стягненням 

(частини 1 і 2 статті 462 МКУ). У той же час, якщо стаття, яка встановлює 

адміністративну відповідальність за порушення митних правил, передбачає 

основне та додаткове адміністративне стягнення, не слід застосовувати тільки 

додаткове адміністративне стягнення без основного. Останнє правило не 
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поширюється тільки в одному випадку, коли особа, щодо якої закрите 

кримінальне провадження, притягується до відповідальності, але в її діях є 

ознаки порушення митних правил [273, с. 82-83]. 

Стаття 522 МКУ викладена у новій редакції, де ми бачимо чітке 

розмежування статей і уповноважених органів розглядати справи про 

порушення митних правил по цим статтям, а також доповнені суди, які мають 

право розглядати відповідні справи:  

1. Справи про порушення митних правил, закріплені статтями 468, 469, 

частинами першою – п’ятою статті 470, статтями 474, 475, 477-480, частинами 

першою – п’ятою статті 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються 

митними органами. 

2. Справи про порушення митних правил, передбачені частиною шостою 

статті 470, статтями 471-473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482-484 

цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені 

особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у 

місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями) [138; 273, с. 83].  

Ст. 213 КУпАП «Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення» визначає, що притягати до 

адміністративної відповідальності є можливість у багатьох суб’єктів, зокрема, 

органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суди. 

Службових відносин між органами, що управомочені на накладення 

адміністративних стягнень, та правопорушниками не існує. Механізм настання 

адміністративної відповідальності є специфічним, він має суттєву різницю з 

кримінальним та цивільним процесами, а також з дисциплінарним 

провадженням.  

Аналіз положень КУпАП та практики його застосування засвідчує 

недосконалість окремих його статей, щодо процедури закриття  провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, зокрема у разі закінчення строків 

накладення адміністративних стягнень, передбачених статтею 38 КУпАП і, як 
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наслідок, непритягнення особи до відповідальності за вчинене адміністративне 

правопорушення [273, с. 83-84]. 

При закінченні строків, зафіксованих статтею 38 КУпАП, на момент 

розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, стає неможливим 

притягнути особу до адміністративної відповідальності за неправомірне діяння, 

так як враховуючи пункт 7 частини першої статті 247 КУпАП, провадження про 

адміністративне правопорушення не може бути ініційоване, а вже таке, що було 

відкрите, підлягає закриттю. 

При цьому наголошуємо, на відміну від двомісячного строку притягнення 

до адміністративної відповідальності, коли справу розглядає відповідний суб’єкт 

владних повноважень, і тримісячного строку, коли таку справу розглядає суд 

(стаття 38 КУпАП ), справи щодо порушення митних правил згідно з статті 522 

МКУ розглядають митні органи чи суди (судді), тобто незалежно від суб`єкта, 

який розглядає справу та приймає по ній рішення, у статті 467 МКУ 

передбачений лише один строк – адміністративне стягнення може накладатись 

за порушення митних правил не пізніше шести місяців від дня виявлення 

правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про 

порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом [273, 

с. 84]. 

При закритті кримінального провадження, однак при наявності в діях 

порушника ознак адміністративного порушення, адміністративне стягнення 

може накладатись не пізніш, ніж через місяць від дня ухвалення рішення про 

закриття кримінального провадження (стаття 38 КУпАП ). Коли закривається 

кримінальне провадження, однак за наявності у діях винної особи ознак 

порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних 

правил накладаються не пізніш ніж три місяця від дня рішення про закриття 

кримінального провадження, проте не пізніше ніж через два роки після скоєння 

правопорушення (стаття 467 МКУ) [273, с. 84]. 

Вирішення питання  про збільшення строків накладення адміністративного 

стягнення в КУпАП і про можливість передачі справ про адміністративні 
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правопорушення з одного суду до іншого для їх розгляду, виключить змогу 

умисного уникнення адміністративної відповідальності [273, с. 84-85]. 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення охорони митного 

правопорядку, що втілюється за допомогою інституту адміністративної 

відповідальності, проявляється самостійно, індивідуально, поряд з іншими 

засобами правового захисту. Крім того, слід вказати, що адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил є юридичним обов’язком 

громадянина чи конкретної посадової особи, що визначається митним 

законодавством, та полягає в усвідомленні своїх винних, протиправних діянь у 

сфері захисту митного правового порядку й на підставі достатніх умов нести 

покарання у формі адміністративного стягнення, що накладається органом 

митного контролю чи судовим органом. Це визначення породжує, що об’єктом 

адміністративно-правового захисту у цьому разі є індивідуалізований, 

специфічний та замкнутий у властиві межі соціально-економічних відносин 

[134, с. 112]. 

Зазначимо, що стягнення за порушення митних правил накладається в 

межах, передбачених Митним кодексом України. Потреби індивідуалізації, 

персоніфікації відповідальності встановлюють, що під час розгляду органом 

митного контролю матеріалів щодо вчинення митного проступку мають бути 

враховані усі обставини справи, ті, що пом’якшують, й ті, що обтяжують 

відповідальність, та особа правопорушника, його вина і матеріальне положення. 

КУпАП у ст. 34 встановлює пом’якшуючі обставини. Ці приписи повністю 

застосовуються й до митних правопорушень: 1) щире розкаяння винного; 

2) попередження винним шкідливих наслідків проступку; 3) добровільне 

відшкодування збитків чи усунення завданої шкоди; 4) скоєння проступку у 

стані сильного душевного хвилювання чи при збігу тяжких особистих сімейних 

обставин; 5) скоєння проступку неповнолітньою особою; 6) скоєння порушення 

жінкою у стані вагітності чи жінкою, що має дитину до 1 року. Пом’якшуючі 

обставини вказують про меншу ступінь небезпеки правопорушника. Слід мати 
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на увазі, що факти, що пом’якшують чи усувають відповідальність, мають 

зворотну силу та застосовуються до правопорушень, скоєних до їх прийняття. 

З метою забезпечення законності законодавством передбачено в ст. 35 

КУпАП обтяжуючі обставини за вчинення адміністративного правопорушення. 

Наприклад: 1) продовження незаконної дії, не дивлячись на вимогу 

уповноважених осіб зупинити її; 2) повторне упродовж року скоєння 

аналогічного правопорушення, за яке особа вже піддавалась адміністративному 

стягненню; 3) скоєння проступку особою, котра раніше вчинила злочин; 4) 

залучення неповнолітніх до правопорушення; 5) скоєння проступку при 

стихійному лихі чи в інших надзвичайних ситуаціях; 6) скоєння 

правопорушення в нетверезому стані. В цьому випадку орган (посадова особа), 

що накладає адміністративне стягнення, враховуючи характер адміністративного 

проступку може не визнати цю обставину як обтяжуюча. У порівнянні з 

переліком пом’якшуючих обставин, даний перелік є вичерпним. 

Проблемою, що виявляється при здійсненні аналізу норм, що 

встановлюють підстави та порядок притягнення до відповідальності за 

порушення митних правил, є порушення прав громадян в Україні. При 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення органи, повноважні 

складати протоколи й вести розгляд справ про адміністративні правопорушення, 

допускають численні порушення вимог Кодексу України про адміністративні 

правопорушення: 

  -  порушення вимог, що пред’являються до змісту протоколів і постанов у 

справах про адміністративні правопорушення (ст.256, 281, 283 КУпАП); 

-  до порядку розгляду та оголошення постанови по справі (ст.279, 285 

КУпАП);  

- до строків розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст.277 

КУпАП) [85]. 

Найбільша кількість таких порушень зустрічається в матеріалах митних і 

податкових органів, органів Державної міграційної служби тощо. Наприклад: 
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- у 2017 р. митниці передали 7 791 справ про порушення митних правил до 

суду сумою 1,5 млрд. грн. За результатами розгляду справ про порушення 

митних правил судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді 

штрафу та конфіскації сумою 835 млн. грн. Сума конфіскованих товарів склала 

433 млн. грн., сума накладених судом стягнень у вигляді штрафу склала 401 млн. 

грн. Аналіз підстав для закриття справ про порушення митних правил свідчить, 

що переважну більшість справ закрито на підставі відсутності події та складу 

правопорушення (640 справ на суму 661 млн. грн.) та у зв'язку з закінченням на 

момент розгляду справ строків накладення стягнень (305 справ на суму 125 млн. 

грн.); 

 - у 2018 р. митниці передали 6 238 справ до суду справи щодо порушення 

митних правил сумою 2,5 млрд. грн. На підставі результатів розгляду справ про 

порушення митних правил суд постановив накласти штрафи і конфіскації сумою 

484 млн. грн. Сума конфіскованих товарів склала 269 млн. грн. та зменшилась на 

38%. Сума накладених судом стягнень у вигляді штрафу склала 214 млн. грн.  та 

зменшилась на 46%. Аналіз підстав для закриття справ про порушення митних 

правил свідчить, що переважна більшість справ закрито на підставі відсутності 

події та складу правопорушення (501 справа на суму 576 млн. грн.) та у зв'язку з 

закінченням на момент розгляду справ строків накладення стягнень (321 справа 

на суму 171 млн. грн.) [249]. 

Актуальним є питання вдосконалення порядку вручення протоколів про 

адміністративне правопорушення та судових повісток. Вирішення цього питання 

унеможливить зловживання процесуальними правами з боку недобросовісних 

учасників процесу через неявку в судові засідання. Це призводить до 

затягування судового розгляду, спливу строків накладення адміністративних 

стягнень і, як наслідок до уникнення адміністративної відповідальності. Стаття 

494 МКУ доповнена  новими частинами 9 і 10 такого змісту: «Якщо особа, щодо 

щодо якої складено протокол про порушення митних правил, не була присутня 

під час його складання, відповідний запис робиться у протоколі, що 

підписується посадовою особою органу митного контролю, котра склала 
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протокол, і свідками, за їх наявності, після чого один екземпляр упродовж трьох 

робочих днів відправляється особі, котра притягується до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, за сповіщеною нею чи наявною в 

органу митного контролю адресою (місце проживання чи місце фактичного 

перебування). Протокол визнається врученим, зокрема у випадку, якщо особа, 

для якої настає адміністративна відповідальність за порушення митних правил, 

не знаходилась за адресою або місцем проживання чи фактичного перебування, 

про яку було повідомлено митні органи, є недостовірною» [138]. 

За зазначеними вище позиціями, митне законодавство не передбачає 

багатьох технологічних аспектів, пов’язаних зі складом митного делікту, тому 

воно закріплює їх вирішення за нормами адміністративного права, як-от, 

Кодексом України про адміністративні правопорушення і Цивільним кодексом 

України. Це відноситься і відповідальності за порушення митних правил через 

форс-мажорні обставини. Наприклад, згідно з ст. 460 МКУ «Особливості 

відповідальності за деякі види порушень митних правил», скоєння порушень 

митних правил, зафіксованих ч.3 ст. 469, ст. 470, ч. 3 ст. 478, ст. 481 МК, у 

результаті аварії, дії обставин непереборної сили чи протиправних дій третіх 

осіб, про що свідчить відповідна документація. Зроблені в митному 

декларуванні помилки, що не спричинили незаконне звільнення від митних 

зборів чи зменшення їх суми, порушення заходів тарифного та/або нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо зазначені помилки носять 

не систематичний характер, не тягнуть за собою адміністративну 

відповідальність [273, с. 88]. 

В. Дорогих у статті «Порушення митних правил» розглядає організаційно-

правове забезпечення настання для винних осіб адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил в Україні, досліджує порядок 

застосування різних видів стягнень та провадження у справах про порушення 

митних правил. Автор зазначає, що як один з ефективних засобів забезпечення 

митної політики України, зміцнення верховенства права, підвищення захисту 

прав та свобод громадян постає відповідальність за порушення митних правил. 
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Накладення адміністративних стягнень має суттєвий превентивний ефект не 

тільки на порушників митних правил, а й на інших осіб, посилює рівень їх 

правосвідомості, культивує негативне відношення до осіб, що порушили закон. 

Вивчення законодавства, що регламентує відповідальність за порушення митних 

правил, та вивчення практики його застосування свідчать про недосконалість 

деяких правових норм; діяльність адміністративних та судових органів, 

включаючи митні органи, потребує подальшого удосконалення [66]. 

Отже, необхідність посилення боротьби зі злочинністю і порушенням 

норм, передбачених митними правилами, підвищенні ролі всіх видів 

відповідальності в цьому процесі обумовлює актуальність та важливість 

ретельного і поглибленого комплексного вивчення широкого арсеналу питань, 

що стосуються практичної діяльності митних органів України відносно 

реалізації норм відповідальності за порушення норм митного законодавства за 

сучасних умов [241, с. 115]. На нашу думку, для вдосконалення законодавства 

про адміністративну відповідальність існує необхідність у розробленні єдиного 

Кодексу про адміністративні проступки, який встановлюватиме, й зокрема, 

особливе регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил. У зв’язку з цим потрібно погодитися із Н. В. Гришиною, яка зазначає, 

що існування інших нормативних актів, що містять ці норми, на практиці 

означає утворення разом з Кодексом України про адміністративні 

правопорушення самостійної правової основи адміністративної 

відповідальності. КУпАП України, як вже було зазначено, передбачає наявність 

такої бази тільки як тимчасово чинні нормативно-правові акти доки не будуть 

внесені зміни та доповнення до Кодексу. Прийняття нормативно-правових актів, 

в яких містяться норми про адміністративну відповідальність за конкретні 

правопорушення, фактично, знецінює статус КУпАП як єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акта з цього питання, ставить під сумнів необхідність 

його існування в його сучасній формі. На наш погляд, подібна практика є 

непотрібною процедурою, яка ускладнює нормотворчий процес й породжує 
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невиправдне збільшення системи правового регулювання адміністративної 

відповідальності [54, с. 209]. 

Отже, у системі адміністративно-правових заходів протидії порушенням 

митних правил адміністративній відповідальності належить  особливе місце. На 

відміну від заходів адміністративного запобігання та припинення порушень 

митних правил, її застосування може мати місце тільки по завершенню 

відповідної протиправної поведінки, після проведення всебічного і повного 

розслідування обставин вчинення конкретного митного правопорушення, а 

також виключно до винних у ньому дієздатних осіб. Вона є реакцією держави на 

факт адміністративно-правового делікту в галузі митної справи, негативного 

відношення правопорушника до митних правових регуляторів [273, с. 73]. 

Дослідження ознак адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил дозволяє нам виявити три підстави, наявність яких може спричинити 

такий вид відповідальності: нормативна підстава, що є системою правових норм, 

які регламентують адміністративну відповідальність; фактична підстава, тобто 

протиправне, винне діяння особи, яка порушує правові норми в галузі митної 

справи, інакше говорячи, це порушення митних правил; процесуальна підстава – 

правозастосовний акт компетентного органу про накладення стягнення на 

конкретну особу за порушення митних правил [273, с. 76-77]. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

 

У широкому значенні  суб’єктом протидії порушенням митних правил 

визначено уповноважений орган державної влади, який наділений 

компетенцією, наявність якої дозволяє йому бути учасником правовідносин 

щодо протидії порушенням митних правил. 

Суб`єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

запропоновано класифікувати 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, 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).  

Адміністративна правосуб`єктність посадової особи як суб`єкта 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил визначається як 

носія прав та юридичних обов`язків, похідних від компетенції відповідного 

митного чи іншого державного органу, завдання і функції якого у сфері протидії 

порушенням митних правил реалізуються. Тож адміністративна 

правосуб`єктність митного органу чи 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.  

У широкому значенні адміністративну процедуру протидії порушення 

митних правил визначено як порядок формування державної політики 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. 

Адміністративну процедуру протидії порушення митних правил у 

вузькому значенні визначено як урегульований нормами адміністративного та 

митного законодавства порядок діяльності уповноважених суб`єктів протидії 

щодо запобігання, недопущення та припинення порушень митних правил, 

виявлення причин та умов вчинення порушень. Серед ознак такої процедури 

виділено: публічність, нормативність, індивідуалізація за суб’єктами, 

безспірність, структурованість, особлива спрямованість, процедурна 

завершеність. 
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Визначено 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. 

У системі адміністративно-правових заходів запобігання та протидії 

порушенням митних правил адміністративній відповідальності відводиться 

специфічне місце. Попри заходам адміністративного запобігання і припинення 

порушень митних правил, її застосування може бути лише по завершенню 

певної незаконної поведінки, після проведення усебічного та повного 

розслідування обставин скоєння конкретного митного правопорушення, та 

винятково до винних у ньому дієздатних осіб. Вона являє собою реакцію 

держави на факт адміністративно-правового порушення в митних справах, 

негативного ставлення правопорушника до митних правових регуляторів. 

Для адміністративних стягнень характерна наявність таких рис: 1) 

стягнення – це засіб практичного здійснення адміністративної відповідальності, 

що має місце при порушенні особою митних правил; 2) вони є різновидом 

заходів адміністративного примусу, які відрізняються від останніх своїм 

функціональним та цілеспрямованим підходом; 3) вони мають явно каральний 

характер, оскільки їх використання передбачає настання несприятливих 

наслідків для злочинця за вчинення діяння та його результати; 4) перелік 

адміністративних стягнень за порушення митних правил є вичерпним; 5) усі 

стягнення накладаються на основі спеціального індивідуального правового акту: 

постанови про накладення адміністративного стягнення; 6) вид і обсяг 

обмежень, що складають зміст адміністративних стягнень, визначаються 

компетентними посадовими особами митних органів або суддею, враховуючи 

характер скоєного правопорушника, ступеня його вини, матеріального стану, 

пом’якшуючих та обтяжуючих обставин; 7) виховна дія від його використання є 

найефективніша, оскільки досягається просто, швидко та зрозуміло. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРОЦЕДУР ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ 

ПРАВИЛ 

 

 

3.1. Досвід зарубіжних країн щодо організації протидії порушенням 

митних правил та шляхи його впровадження в Україні 

 

Головною умовою для ефективного функціонування держави на сьогодні є 

гарантування усіх прав і свобод громадян, безпеки у всіх сферах внутрішньої i 

зовнішньої політики, профілактика будь-яким правопорушенням, та виявлення 

та ліквідація причин їх виникнення. Забезпечення митної безпеки – це ключова 

мета митних органів будь-якої держави, що встановлює, що вони мають 

забезпечувати надходження мита й інших митних зборів до бюджету держави, 

здійснювати захист вітчизняного виробника, протидіяти імпорту до країни 

заборонених і небезпечних товарів, забезпечувати додержання митного 

законодавства та ін. [71]. 

Дії злочинних груп, які займаються кримінальним бізнесом шляхом 

організації контрабанди великих партій товарів стають все більш активнішими 

та витонченими. Контрабандні групи характеризуються високим рівнем 

організації, ґрунтовною підготовкою, гнучкою системою форм і методів своєї 

злочинної діяльності. Відомим є те, що контрабандна сфера фактично 

контролюється організованими злочинними групами, що мають тісні міжнародні 

і міжрегіональні зв’язки [72, c. 107].  

Як правило, за допомогою митного регулювання будь-яка розвинута 

держава створює механізм, який пов’язує економічні інтереси національного 

господарства та завдання його оптимального розвитку із процесами, що 

відбуваються у світовій економіці. Україна не повинна бути винятком у цьому 

плані [161, с. 54]. Держави  зацікавлені в координації діяльності своїх митних 

адміністрацій щодо подолання організованих злочинних угруповань уникнути 
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встановленого порядку переміщення товарів через їх митні кордони. Питання 

європейської інтеграції для нашої країни набули додаткової актуальності після 

підписання в 2014 р. Угоди про асоціацію Україна – ЄС, яка вимагає 

удосконалити адаптацію законодавства України до європейських норм і 

стандартів і в сфері міжнародного митного співробітництва [83, с. 51; 274, 

с. 116]. 

Тому виникає необхідність дослідження позитивного зарубіжного досвіду 

діяльності митних органів в процесі запобігання та протидії порушенням митних 

правил. Більшість країн світу вивчають зарубіжний досвід і впроваджують  його 

позитивні сторони для вдосконалення в своїй країні, а також утримуються від 

використання методів та підходів, які себе не виправдали. 

Результативною є практика боротьби з контрабандою та порушеннями 

митних правил в країнах-членах ЄС. Слід сказати, що єдиного розуміння 

поглядів цих суб'єктів на підставі відповідальності за скоєння злочину, 

встановлених Митним кодексом ЄС, порядку її застосування, досі не існує. 

Кожен з них по-різному розцінює ступінь соціальної безпеки контрабанди. 

Кримінальне законодавство значного кола держав, що належать до ЄС, не 

знають такого складу злочину як «контрабанда», тому відповідальність за 

значну кількість митних правопорушень правоохоронні органи цих держав 

кваліфікують за іншими статтями кримінального законодавства. [147, c. 90]. 

Досвід функціонування в цьому контексті правоохоронних органів 

зарубіжних держав є свідченням того, що саме вдосконалення нормативно-

правового забезпечення протидії цьому явищу й ефективна система протидії 

йому на національному та міжнародному рівнях – це одна з основних умов 

плідного вирішення вказаної проблеми. Необхідно також зауважити, що в 

багатьох країнах світу для реалізації конкретних заходів були розроблені, 

прийняті й діють спеціальні закони для запобігання контрабанді і порушенням 

митних правил [29, c. 37].  

Досвід та практика ЄС, розвинена нормативно-правова база, створені в ЄС 

механізми i форми боротьби з митними порушеннями i контрабандою є чудовим 
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прикладом регіональної взаємодії між країнами. Обсяг прав митних органів, 

підстави i порядок здійснення конкретних дій при проведенні митного контролю 

визначаються Митним кодексом i Регламентом Комісії ЄС по його застосуванню 

[279, c. 3].          

В багатьох країнах світу митні кодекси базуються на єдиній правовій 

основі – положеннях Кіотської конвенції, інших міжнародних митних договорах 

й рамкових стандартах ВМО. В результаті, митна справа в цих країнах має 

схожу організаційно-правову базу, хоча із урахуванням їх особливостей, через 

певні, проте не принципові питання й відмінності в національному законодавстві 

[49, с. 127].  

Разом з тим національні особливості митних служб полягають саме у 

специфічних функціях, повноваженнях. В процесі дослідження організаційно-

штатної структури, порядку управління та функціонування митних органів 

зарубіжних країн необхідно зауважити на відсутності єдиної моделі організації 

їх діяльності. Окремі експерти з митної справи наголошують, що не існує двох 

абсолютно схожих митних адміністрацій. Незважаючи на однотипність завдань 

та уніфікацію функцій митних органів, діяльність даних структур у кожній 

країні має свої особливості, що залежать від порядку державного управління, 

оскільки є складовою частиною державного механізму. Те, що становить 

основний вид діяльності для однієї митної служби, може бути поза зоною 

повноважень іншої. Варто зазначити, що структура митних служб в країнах-

членах ЄС дещо відрізняється, проте їх головні завдання спрямовані на 

забезпечення дотримання митного законодавства та забезпечення економічної 

безпеки відповідної держави, що включає в себе боротьбу з порушеннями 

митних правил та контрабандою.  

В основному, управління митними службами в кожній державі світу 

структурно складається з вертикальної організації за трьома рівнями, що 

включає: найвищий рівень – центральне управління, яке несе загальну 

відповідальність за управління митними органами по всій території держави; 

середній рівень – регіональні управління, що керують митницями в конкретному 
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регіоні; нижчий рівень представлений місцевими підрозділами (митницями), які 

прямо реалізують митний контроль і оформлення товарів, транспортних засобів і 

фізичних осіб. Розподіл повноважень, прав та відповідальність між цими 

рівнями базується на підставі точного розділення функцій центрального 

управління і оперативної роботи на місцях [280]. 

Наприклад, організація митної служби США, подібно до України, є 

відповідною світовій моделі. Митна служба США є державним органом, що 

регулює ввезення та вивезення товарів на територію США, управляє та 

контролює прибуття й виїзд осіб та товарів з митної території США. Митна 

служба США представляє собою незалежний державний орган, який 

знаходиться під юрисдикцією Міністерства фінансів. Структура митної служби 

США представлена центральними та регіональними ланками. Центральна 

управлінська ланка – штаб-квартира – утворюється з таких служб: міжнародних 

відносин; інспекції і контролю; комерційних операцій; розслідувань, служба 

генерального юрисконсульта і генерального контролера. Центральне управління 

є відповідальним за розроблення операційного здійснення митної політики, 

доведення цієї політики на місцеві підрозділи і роз’яснення її принципів 

учасникам зовнішньоекономічної діяльності, та запровадження ефективних 

управлінських методів її реалізації. Власне цей рівень сприяє створенню 

ефективних механізмів поточного контролю за здійсненням митної політики; 

стратегічних та оперативних планів, які чітко визначають цілі організації взагалі 

та регіонально; розробленню критеріїв ефективності, організаційних заходів зі 

створення дієвої служби внутрішнього аудиту; здійсненню розробки і 

управління реалізацією інформаційно-комунікативної політики всередині і за 

межами митної служби, контролює скарги. Основні функції митної служби 

США представлені: визначенням суми митних платежів, митних зборів, 

передбачених законодавчими актами; митним контролем імпорту та експорту; 

наглядом за державними кордонами; контролем за транспортними засобами, 

контейнерами для руху товарів; контролем над пасажирами; адміністративним 

урегулюванням порушень митних правил, апеляційних скарг; підготовкою 
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проектів митного законодавства; участь в роботі міжнародних митних 

організацій. Ключові цінності, які є запорукою успішності митної служби, 

представлені колективною діяльністю, яка виявляє ініціативність та талант усіх 

службових осіб митниці; професіоналізмом співробітників митниці; рівнем 

можливості, шо є відображенням різноманітності системи зайнятості США в 

управління; якість обслуговування. На практиці митна служба США виконує 

принципи взаємної довіри та співпраці митниці з торговим співтовариством, що 

забезпечуючи вільне переміщення товарів та послуг, осіб, які перебувають під 

ефективним контролем митниці [280]. 

Головне завдання митних органів – захист кордонів Сполучених Штатів 

Америки та забезпечення дотримання законності при ввезенні товарів до країни. 

Оскільки захист кордонів стосується національних економічних інтересів, 

Конгрес США постійно надає працівникам митниці широкі повноваження щодо 

проведення обшуків на кордоні. У межах цих повноважень, якими наділені 

виключно працівники митних органів, припустимий обшук осіб, транспортних 

засобів, багажу, вантажів і товарів без пред’явлення ордера на обшук і 

незалежно від того, чи є підозра на здійснення дій, які підлягають 

переслідуванню за законом. Право на обшуки на кордоні, на носіння зброї та на 

здійснення попередніх арештів за фактом порушення закону свідчить, що 

працівники митних органів наділені найширшими виконавчими 

повноваженнями в США. Крім того, вони мають право зупиняти машини і 

підніматися на борт корабля чи літака без ордера на обшук для здійснення 

митного огляду та прикордонного контролю. Чиновники митних органів до того 

ж мають право, за умови наявності відповідних судових постанов, 

прослуховувати засоби зв’язку, проводити таємні операції слідкування і 

контролю та запрошувати відповідних осіб для надання свідчень. Всі товари і 

транспортні засоби, задіяні в нелегальних митних операціях, можуть бути 

конфісковані. Працівники митних органів можуть здійснювати конфіскацію без 

судового дозволу [232].    
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Визначальні рішення з митних питань в Німеччині, як і в будь-якій області 

державного управління, визначаються найвищими органами державної влади – 

парламентом та уряд (як органами загальної компетенції). Парламент 

затверджує Митний тариф, гарантує митну та торгову єдність держави, 

діяльність митної охорони. Головна митна служба Німеччини знаходиться в 

підпорядкування Міністерства фінансів Німеччини. Митні служби управляються 

чотирьома рівнями. Федеральне міністерство фінансів, до складу якого входить 

Митно-криміналістське відомство (яке розслідує порушення митного 

законодавства ЄС) та Управління федеральною монополією на продукти 

винокуріння (контролює виробництво цієї продукції в країні та стягує акцизи на 

імпорт алкогольних напоїв) здійснює загальне керівництво роботою митних 

органів. Митні комісаріати спільно з прикордонниками та поліцією 

контролюють кордони Німеччини, зокрема, контроль та нагляд за переміщенням 

транспорту тапересування фізичних осіб. Функції німецьких митних органів 

синтезують в собі діяльність податкової поліції, автомобільної інспекції та 

прикордонних військ. В Німеччині у складі Управління митного збору, податків 

на споживання монополії діють три підрозділи: 1. Організація та управління 

митницями; 2. Митної політики; 3. Податків на споживання та монополії. 

Основні фінансові дирекції ділять митний збір та збори, що були стягнуті, у 

тому числі й акцизи, ПДВ та податки з користувачів автобанів, за бюджетами, та 

збирають статистичні дані про зовнішньоторговельний оборот держав. Провідні 

митниці призначені для митного контролю та оформлення товарів та 

транспортних засобів. Їм підпорядковані: митні пости, оперативно-розшукові 

митниці та митні комісаріати. Виявлення порушень митних правил відбувається 

оперативно-розшуковими митницями, які здійснюють правоохоронну функцію 

митного відомства Німеччини. У разі виявлення митного правопорушення 

зазначені митниці заводять справи щодо порушення митних правил. 

Оперативно-розшукові митниці сприяють передачі цих справ до прокуратури 

при наявності ознак злочину. У тих випадках, які не потребують спеціального 
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розслідування, оперативно-розшукові митниці мають право постановляти 

ухвали у справах по порушення митних правил [27].  

Міністерство фінансів здійснює загальне керівництво митницями у 

Фінляндії, до складу якого включений Генеральний директор митної служби. 

Він розробляє економічну політику Уряду й далі контролює її впровадження. 

Міністерство веде розробку державних річних проектів з використанням 

фінансових ресурсів, бюджетування та управління фінансами країни загалом. 

Національний митний департамент Фінляндії несе відповідальність за роботу 

центральної адміністрації фінської митниці. Провідними її завданнями є 

гарантування однорідності митної діяльності та безперервності процедур, що 

повністю є відповідним національному законодавству. Національний митний 

департамент планує теж пришвидшення прогресу й удосконалення роботи 

митної служби держави, митних агентств консультантів й інших організацій. 

Для управління митними службами на місцях фінська територія має ділення на 

сім митних регіонів. Регіональні митниці підпорядковуються національному 

митному департаменту, проте не наділені правами на ухвалення управлінських 

рішень в регіоні. Директор регіональної митниці персонально відповідає за 

роботу підлеглих йому служб. Єдина система митних процедур та справляння 

митних платежів, встановлених Національним митним актом, застосовується на 

усій території. Структура митних органів Фінляндії утворюється з: 1. 

Центрального адміністративного об’єднання митних служб; 2. Регіонального 

митного управління; 3. Митної лабораторії – науково-експертного підрозділу, 

який обслуговує всю країну.  

Міжнародна неурядова організація по боротьбі з контрабандою та 

митними правопорушеннями «Трансперенсі Інтернешнл» саме Фінляндію 

визначила однією з країн з найменшим рівнем контрабанди поміж 133 країн 

світу. Як член Європейського Союзу Фінляндію є учасницею всіх ключових 

нормативних атків Євросоюзу щодо боротьби з організованою злочинністю. 

Проте імплементація європейського законодавства в національну правову 

систему здійснюється цією країною з великою обережністю. Основоположним 
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принципом даного процесу є органічний зв'язок фінського національного 

законодавства з європейським із мінімальними можливими змінами 

попереднього [33, c. 187].  

Фінська правова система характеризується не законами, які 

використовують термін «боротьба», щоб визначити певний вид злочину. 

Законодавець Фінляндії встановив принципи попередження і застереження 

скоєння злочинів у кожному нормативно-правовому акті, які передбачають 

конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. Відповідно до положень 

фінського кримінального кодексу, за дії, які можна кваліфікувати як 

«контрабанду» і «правопорушення», передбачені санкції від штрафу до 

ув’язнення терміном до чотирьох років, враховуючи ступінь суспільної 

небезпеки злочину. 

Італійський Департамент митниць та непрямих податків утворений з трьох 

центральних управлінь: 1. Центрального управління із загальних питань, 

персоналу, інформації й технічних служб; 2. Центрального управління митної 

служби; 3. Центрального управління непрямих податків на продукцію та 

споживання. Департамент очолює генеральний директор, який є також 

директором Центрального управління митної служби. Служби центральних 

управлінь розділені на адміністративні та технічні інспекції, чисельність яких 

має не перевищувати п’ятнадцяти. Генеральний директор департаменту 

управляє підпорядкованими службами та гарантує виконання директив 

Міністерства фінансів та рішень Адміністративної ради. Центральні директори 

реалізують оперативне управління підлеглими службами й, понад того, 

координують роботу інспекцій, управляють регіональними відділеннями для 

забезпечення єдиного управління; аналізують діяльність підпорядкованих служб 

задля зростання ефективності їх діяльності, гармонізації та спрощенню митних 

операцій та ін. Центральне управління департаменту виконує програму 

професійної підготовки кадрового ресурсу, для якої утворено центральну 

податкову школу, інститути загальних досліджень, регіональні курси з питань 

підготовки та перепідготовки кадрів. В Італії регіональні митні управління 



160 
 

керують митною службою на місцях. Функції регіональних управлінь полягають 

в управлінні, координації, нагляду та контролю за територіальними митними 

органами; забезпеченні виконання розпоряджень вищих органів й інших 

нормативних документів з митної справи; здійсненні контролю над 

проходженням цивільної служби в митних органах регіону; забезпеченні 

матеріального та технічного оснащення регіональних митних органів тощо. 

Окружне управління в Італії є керівним органом на рівні митного округу. 

Окружне управління очолює директор однієї з митниць, які належать до зони 

діяльності зазначеного управління. Італійська митниця є оперативним 

виконавчим органом, що на основі діючих норм права несе відповідальність за 

здійснення процедур щодо митного оформлення і контролю фізичних осіб, 

товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон 

країни, а також здійснення нагляду за цими операціями. Митниці собі 

підпорядковують: митні відділення, митні пости, пункти огляду, технічні та 

фінансові служби. Фінансові й технічні служби є відповідальними за операції 

щодо нарахування та збір непрямих податків, надають консультації, проводять 

перевірки, контролюють питання оподаткування, надають висновки щодо 

фінансової діяльності митниць, та консультують інші державні органи та їх 

посадовців, підприємства, організації та громадян [116, c. 187].  

У Бельгії в сфері боротьби з контрабандою і порушеннями митних норм 

вони не тільки йдуть традиційному репресивному шляху – встановлення 

кримінальної відповідальності за діяння, пов’язані з контрабандою, та 

потурбувалися з недопущення їх. Таким чином, ця проблема відобразилась в 

межах реформи COPERNIC (оновлення державного управління), включаючи 

реформу галузі фінансового контролю. Бельгія надала розширене поняття 

контрабанди і порушення митних правил щодо зловживання владою, не 

обмежуючись тільки кримінальним значенням, а й залишила місце для таких 

понять, як роз’яснення норм (правил, стандартів), їх нагадування, що призвело 

розробку кодексу поведінки (деонтології) [252, c. 10].  
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На окрему увагу заслуговує досвід діяльності митних органів Литовської 

Республіки у сфері запобігання та протидії порушенням митних правил. 

Організаційно митна система  Литви охоплює  центральну  митну службу Митну 

кримінальну службу Центр підготовки митних працівників Митну лабораторію 

Центр митно-інформаційної системи три територіальні митні служби та 44 

митних постів. Робота митних органів Литви реалізовується відповідно до 

Стратегії розвитку литовської митниці на 2016-2020 рр. Місія литовської 

митниці полягає у забезпеченні законної безпечної чесної та безперебійної 

міжнародної торгівлі у державі. Метою роботи митних органів Литви є 

забезпечення надійного захисту суспільства ринку навколишнього середовища 

та фінансових інтересів Литовської Республіки та ЄС у сфері міжнародної 

торговлі імплементації митної політики ЄС спільної торгівлі та інших спільних 

політик Союзу пов’язаних із міжнародною торгівлею.У своїй роботі митні 

органи Литви орієнтуються на такі цінності як: повага до кожної особи і 

держави; професіоналізм; партнерство. При цьому довгострокові стратегічні цілі 

литовської митниці пов’язані із забезпеченням належної та оптимальної для 

клієнтів реалізації митних процедур посиленням боротьби із нечесною та  

незаконною міжнародною торгівлею злочинністю та загрозами національній і 

міжнародній безпеці розширенням інституційних компетенцій митних органів 

[127]. 

Результати вивчення європейського досвіду демонструють, що на сьогодні 

у 13 країнах ЄС служби, що забезпечують фінансову безпеку, входять до складу 

фіскальних органів, у 14 – до складу правоохоронних органів. У складі 

фіскальних органів, таких як податкова, митна служба, міністерство фінансів, 

орган з фінансової безпеки діє в Австрії, Великій Британії, Греції, Естонії, 

Ірландії, Іспанії, Кіпрі, Латвії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Польщі, 

Швеції. У складі правоохоронних органів – поліції, прокуратури, або як окремий 

правоохоронний орган діє у таких країнах Євросоюзу, як Бельгія, Болгарія, 

Данія, Литва, Люксембург, Італія, Мальта, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія [234]. 
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Існуюча в Україні модель, за якою компетенцією щодо забезпечення  

фінансової безпеки наділені органи державної податкової (фіскальної) служби, 

діє у таких країнах ЄС, як Австрія, Велика Британія, Греція, Ірландія, Іспанія, 

Нідерланди, Німеччина, Португалія, Швейцарія, Швеція; інших країнах – 

Австралії, Індії, Канаді, Новій Зеландії, Південній Кореї,  Південно-

Африканській Республіці, США, Чилі [234]. 

 Розвинені країни, наприклад Німеччина, Велика Британія, США, Японія 

та інші, спрямовують національні митні органи передусім на боротьбу з 

наркобізнесом, незаконними операціями зі зброєю та іншими злочинними 

проявами. Перший їхній обов’язок – правоохоронна робота. Українське 

законодавство також не залишає без уваги цей важливий напрямок діяльності 

митних органів, але сучасна ситуація в країні фактично висуває на перший план 

економічну діяльність. Велика кількість порушень митних правил свідчить про 

недостатній рівень забезпечення митної безпеки України. Тому комплексне 

розв’язання проблем забезпечення митної безпеки України можливе лише за 

умови вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності здійснення державної митної справи, складовими яких є 

профілактична діяльність щодо недопущення контрабанди і порушень митних 

правил та ефективний митний контроль. В країнах ЄС широко використовується 

практика проведення перевірок не тільки в момент перетину митного кордону та 

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

митних процедур товарів і транспортних засобів.   

Згідно з ст. 565 МКУ безпосереднім чином узгодження порядку здійснення 

державної митної справи в пунктах пропуску через державний кордон 

відбувається в рамках співробітництва органів доходів і зборів України з 

відповідними органами сусідніх країн. Напрями такого співробітництва 

включають заходи з питань: здійснення спільного митного контролю, 

погодження часу та процедур митного контролю, взаємне визнання документації 

та ін. Результати такого узгодження встановлюються організаційними актами 

митних органів сусідніх країн.   
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Професор К. К. Сандровський виділяв такі основні форми співробітництва 

України з іноземними державами й міжнародними організаціями з митних 

питань: участь у багатосторонніх договорах; членство в міжнародних митних 

організаціях; укладення двосторонніх договорів про співробітництво і 

взаємодопомогу; фактичне дотримання загальноприйнятих норм і стандартів 

міжнародного митного права; забезпечення виконання зобов’язань існуючих 

міжнародних договорів [237, с. 271–272].  

Справжнім штабом співробітництва держав i міжнародних організацій у 

правотворчій і правозастосовній діяльності у сфері міжнародних відносин, як 

зазначає С. В. Ківалов, є Всесвітня митна організація (ВМО). Вона формує та 

представляє державам-членам різні пропозиції та рекомендації за усіма 

напрямками діяльності у митній сфері. Вона координує роботу національних 

митних служб у рамках наявних багатосторонніх договорів у цій сфері, більшу 

частину яких укладено саме під егідою ВМО [81]. Відповідні рекомендації ВМО 

безпосередньо впливають на організацію митного контролю і митного 

оформлення товарів та транспортних засобів. 

За висновком А. І. Кредісова, І. Г. Бережнюка сучасна ВМО – це єдина 

міжнародна організація, що має компетенцію в питаннях митної справи і може 

по-справжньому називатися «голосом міжнародного митного співтовариства» 

[108, с. 169]. Крім того, ВМО є єдиною міжнародною міжурядовою організацією 

світового масштабу створеною спеціально для організації міжнародного 

співробітництва в галузі митної справи та є інституційною основою такого 

співробітництва [155; 274]. 

ВМО є незалежним міжурядовим органом, чиєю місією є підвищення 

ефективності діяльності митних органів, встановлення, підтримання та 

впровадження міжнародних інструментів для гармонізації та єдиного 

застосування спрощених та ефективних митних систем та процедур, які керують 

рухом товарів, людей та транспортних засобів через митні кордони. Ця 

організація є форумом, де делегати з країн – учасниць можуть обговорювати 

митні питання на рівноправній основі. Кожна країна має одного представника та 
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один голос. ВМО пропонує своїм членам широкий вибір Конвенцій та інших 

міжнародних інструментів. Члени ВМО також можуть скористатися з технічної 

допомоги та навчальних послуг, що їх пропонує Секретаріат, або які 

пропонуються з його залученням. Україна приєдналась до 5 конвенцій, які 

розроблені і адмініструються ВМО, а також до 2 конвенцій, які розроблені 

іншими організаціями, але також адмініструються ВМО [77].  

Наприклад, в  рамках ЄС діє відповідна угода під назвою Конвенція про 

взаємну допомогу та співробітництво між митними адміністраціями, яка 

спрямована на врегулювання спільних дій щодо забезпечення дотримання 

митного законодавства. Згідно з цією Конвенцією, держави члени ЄС 

забезпечують взаємну допомогу та співробітництво між митними 

адміністраціями з метою: попередження та розслідування порушень 

національного митного законодавства; покарання за порушення митного 

законодавства ЄС та національного митного законодавства. З метою 

забезпечення такого співробітництва створено координаційній орган, який 

складається з представників митних адміністрацій всіх країн-членів та 

відповідальний за отримання прохань про надання взаємної допомоги та 

координацію такої допомоги. На підставі цієї Конвенції держави члени ЄС 

укладають угоди про обмін посадовими особами митних органів, 

відповідальними за розслідування порушень митного законодавства [179, с. 8]. 

Ще однією формою взаємної допомоги є транскордонне співробітництво між 

митними адміністраціями, яке передбачає допомогу шляхом направлення 

співробітників митних органів однієї держави до іншої та надання 

організаційної підтримки. Таке транскордонне співробітництво здійснюється для 

попередження, розслідування та покарання правопорушень, пов’язаних із: 

контрабандою наркотиків, психотропних речовин, зброї, військового 

спорядження, культурних цінностей, небезпечних та токсичних речовин, 

ядерних матеріалів тощо; контрабандою комерційних товарів та товарів 

заборонених до ввезення на митну територію Співтовариства. Кожен член ЄС 
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може надавати допомогу іншим сторонам даної Конвенції або за власною 

ініціативою, або на прохання іншої сторони [179, с. 8].  

Термін «взаємодія» застосовується в Митному кодексі України для 

позначення відносин митних органів України з митними й іншими 

повноважними органами зарубіжних держав, та з міжнародними організаціями 

щодо провадження у справах про контрабанду і порушення митних правил, 

однак, вивчаючи найменування та зміст міжнародних договорів, бачимо, що 

зазначений термін вживається аби позначити відносини названих суб’єктів щодо 

абсолютно інших питань: процесу митного оформлення переміщуваних 

вантажів та багажу, зіставлення митних статистичних даних торгівлі, контролю 

митної ціни товарів та ін. Для позначення відносин між державами з питань, 

пов’язаних із провадженням про контрабанду і порушення митних правил, 

вживаються наступні поняття: адміністративна допомога, адміністративна 

взаємодопомога, взаємна адміністративна допомога, взаємодопомога.  

Взаємна адміністративна допомога (ВАД), обмін інформацією з 

уповноваженими органами іноземних держав – це способи запобігання та 

виявлення митних правопорушень. На практиці українських митних органів 

зустрічається найпоширеніша форма взаємної адміністративної допомоги як 

інформаційний обмін, які відбувається внаслідок направлення запитів митної 

адміністрації України до відповідної митної адміністрації іноземної держави чи 

надання інформації. 

Вважаємо за потрібне розглянути зміст поняття «запит». Одним із 

варіантів доступу до інформації відповідно до ст.5 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» є надання інформації за запитами на неї, а згідно з ч. 1 

ст. 19 запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що перебуває в його володінні [189]. Таким чином, 

можемо припустити, що направлення запиту митним органом є зверненням до 

відповідного державного органу, установи, організації або уповноваженого 

органу іноземної держави надати інформацію, що перебуває у його володінні. 
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Діяльність митних органів з надання ВАД у формі інформаційного обміну 

охоплює: 1) надсилання запитів, попереджувальної інформації до митних 

органів зарубіжних країн; 2) надання відповіді на отримані запити; 3) 

опрацювання попереджувальної інформації, відповідей на запити, отримані від 

іноземних митних органів. З метою впорядкування процедури надсилання 

запитів Державної митної служби України до митних служб зарубіжних країн, 

щоб отримати необхідну інформацію або допомогу у розслідуванні справ про 

порушення митних правил чи повідомленні ці служби про ймовірні порушення 

на території відповідних держав було затверджено Порядок направлення запитів 

Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх 

інформування (далі – Порядок направлення запитів) [202], який і деталізує 

процедуру направлення запитів.  

Будь-яке міжнародне співробітництво повинно базуватися на нормах не 

тільки міжнародного права, а й на нормах чинного національного законодавства. 

Сьогодні сформувалася розгорнута нормативно-правова база, яка слугує митним 

органам опорою для встановлення та налагодження міжнародних зв’язків з 

митними органами різних країн та міжнародними організаціями стосовно митної 

справи. До цієї бази відносять Конституцію України, яка у ст. 9 передбачає, що 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [102]. Також 

можна віднести Закон України «Про міжнародні договори України», який 

установлює порядок укладання міжнародних договорів, їх дотримання та 

виконання, процедуру припинення та зупинення міжнародних договорів, і 

контроль за виконанням цього закону [214], Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення робочих зустрічей керівника 

митниці та його заступників з представниками митного органу суміжної 

іноземної держави» [204].  

Окрім нормативно-правової складової існує масив дво- та багатосторонніх 

міжнародних договорів України з питань державної митної справи.  
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Митна служба зарубіжних країн – добре організований державний 

механізм, заснований на відповідальності за дотримання встановлених правил,  

уніфікованих процедурах і документах, сучасних інформаційних технологіях. 

Законодавство кожної країни або певного союзу країн мають свої приписи 

відносно протидії та запобіганню порушенням митних правил,  виконання яких 

покладено на митні органи.  

Для більшості сучасних країн характерним є те, що митні органи діють у 

структурі міністерства фінансів. Це підвищує ефективність діяльності митних 

органів та зменшує вплив на них з боку центральних органів державної влади. З 

митної практики цих країн Україні варто запозичити узаконення 

правоохоронного статусу митних органів, що дозволить упроваджувати 

розвідувальну та агентурну роботу. Цілком доречною вважається враховувати і 

запозичувати кращий досвід зарубіжних країн, оскільки це позитивно вплине на 

ефективність діяльності Державної митної служби України. 

 

 

3.2. Вплив міжнародних стандартів митної діяльності на протидію 

порушенням митних правил 

 

За словами С. М. Перепьолкіна, «спільна діяльність держав з вирішення 

митних питань, пов’язаних з інтеграцією, стала настільки складною й 

інтенсивною, що з’явилась потреба у постійному наданні допомоги державам у 

координації їх дій чи в організації їх спільної діяльності… Це змусило 

європейські держави перейти від поодинокого міжнародного митного 

співробітництва, яке розвивалось в основному на двосторонній основі, без 

відчутних довгострокових наслідків, до співробітництва на колективній 

багатосторонній основі. Було прийнято рішення про запуск міжнародного 

митного співробітництва на постійній багатосторонній основі в межах 

міжнародної міжурядової митної організації…» [164, с. 43]. Однак актуальним 

на сьогодні є питання впливу інтеграційних процесів на безпосередню зміну та 
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становлення митного законодавства, здійснення митної справи, формування 

державної митної політики України та приведення митного законодавства до 

міжнародних стандартів [274]. 

На організацію тісної співпраці для недопущення значних порушень 

митних правил, у тому числі на міжнародному рівні, зауважував З. О. Буричко. 

Він підкреслював, що кількість тих митних служб, зокрема за межами 

Євросоюзу, з якими укладаються угоди про співробітництво, постійно зростає. 

Таке співробітництво стало неминучим саме в напрямі боротьби з контрабандою 

наркотиків, зброї, сигарет, а також із махінаціями у зв’язку з наданням субсидій 

на експорт сільськогосподарських  товарів з території Євроринку [132, с. 115]. 

Боротьба з митними правопорушеннями потребує особливих засобів, заходів та 

прийомів, які виходять за рамки національної юрисдикції [64, с. 3; 274]. 

Універсальним міжнародним договором в митній сфері є Конвенція про 

спрощення та гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото) 1973 р., яку 

разом з її численними Додатками можна без перебільшення вважати своєрідним 

кодексом поведінки держав у їхніх митних відносинах один з одним [143]. 

Згідно Конвенції Кіото кожна з договірних сторін приймає на себе зобов’язання 

сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур і з цією метою 

дотримуватися положень Міжнародної Конвенції та стандартних правил з 

перехідним терміном і правил, які рекомендуються в додатках Конвенції. Однак 

ніщо не перешкоджає Договірній Стороні надавати більш сприятливі умови, ніж 

це в них передбачено, і кожної з Договірних Сторін рекомендується по 

можливості ширше надавати такі сприятливі умови. Відповідно до ст. 3 

Конвенції, договірним сторонам рекомендується створювати сприятливі умови й 

не перешкоджати застосуванню національного законодавства в установленні 

заборон та обмежень до товарів, які підлягають митному контролю [274].  

Безпосередній розвиток співробітництва в сфері боротьби з митними 

правопорушеннями між митними адміністраціями країн-членів ЄС враховує 

чинні для них положення міжнародного багатостороннього договору – 

Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 
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розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства 1977 р. 

(Конвенція Найробі). Вона поширена на усі види комерційного шахрайства, в 

тому числі, порушення прав інтелектуальної власності, незаконний рух 

наркотиків, психотропних речовин і сировини для їх виробництва, зброї, 

ядерних матеріалів, токсичних речовин, культурних цінностей, рослин і тварин, 

захищених міжнародною спільнотою [142]. Конвенція Найробі має на меті 

розвиток співпраці між митними адміністраціями для протидії порушенням 

митного законодавства [274]. 

Важливість вищезазначених міжнародних Конвенцій для міжнародного 

співробітництва в галузі боротьби з митними порушеннями є безспірною. Проте 

варто зауважити, що кожен з цих міжнародних догорів має власну сферу 

регулювання: Конвенція Найробі наголошує на необхідності віднайти загальне 

розуміння поняття «контрабанда» та основних способів протидії цьому явищу; 

Кіотська Конвенція зазначила необхідність боротьби з усім спектром митних 

правопорушень, таким чином зосередившись на протидії митним 

правопорушенням, які не підпадають під кримінальну юрисдикцію [64, с. 7; 

274].  

Важливим документом, який врегульовує співробітництво в сфері 

боротьби з митними правопорушеннями виступає Міжнародна Конвенція про 

адміністративну допомогу у сфері митних відносин від 27.06.2003 р. 

(Йоганнесбурзька Конвенція) [141]. Згідно з її положеннями, правоохоронні 

органи держав-учасниць Конвенції мають зобов’язання в наданні допомоги при 

запобіганні, розслідуванні і припиненні митних правопорушень. Для цього 

держава зобов’язана створити контактні пункти в межах національної системи, 

що будуть відповідальними за співпрацю. Через них надсилається запит про 

допомогу. Така співпраця не може вступати у протиріччя з іншими 

міжнародними зобов’язаннями деяких держав. На жаль, як власне сама 

Міжнародна конвенція про взаємодопомогу в митних справах від 27 червня 2003 

р. через відсутність достатньої кількості ратифікаційних грамот ще не набула 

чинності, так і Україна донині не висловила офіційної згоди приєднатися до 
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складу її Договірних Сторін, хоча використовує окремі положення останньої під 

час укладення двосторонніх угод з питань митної справи [274]. 

Зауважимо, що участь у конвенціях передбачає не лише використання 

положень цих конвенцій, a й відповідне закріплення їх норм в національному 

законодавстві. Після прийняття відповідного нормативно-правового акта, яким 

висловлюється згода на участь України в конвенції та використання її положень, 

центральні органи виконавчої влади повинні адаптувати свої нормативні акти до 

положень конвенції, оскільки норми міжнародного права, на використання яких 

Україною надано згоду, мають вищу юридичну силу, аніж акти законодавства 

України [274].  

Слід виділити й те, що положення Міжнародної конвенції про 

адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні й припиненні митних 

правопорушень часто використовуються у двосторонніх міжнародних угодах, 

предметом яких є об’єднання зусиль договірних сторін у боротьбі з 

міжнародною злочинністю, у тому числі з контрабандою і порушеннями 

митного законодавства. Конвенцією також передбачено обмін оперативною 

інформацією не лише про вже скоєні порушення митного законодавства, a й про 

ті, що плануються [274]. 

Чабах О.М. звертає увагу на той факт, що ключовим елементом успіху 

європейської інтеграції України є досягнення певного рівня гармонізації 

українського законодавства з правовими стандартами Європейського Союзу. 

Наближення українського законодавства до сучасної європейської правової 

системи сприяє розвитку політичної, підприємницької, соціальної, культурної 

активності громадян України, економічному розвитку держави в межах 

Євросоюзу і забезпечуватиме послідовне зростання благополуччя громадян [274; 

278, с. 47].  

У Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 

2004 р. № 1629-IV зазначено, що адаптація українського законодавства до 

законодавства Європейського Союзу є однією з основних складових 
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інтеграційного процесу України у Європейський Союз, що є пріоритетом 

зовнішньої політики України. Це процес гармонізації законодавства України й 

інших нормативно-правових актів з «acquis communautaire» [191].  

Уперше поняття «acquis communautaire» вжито в проекті Договору про 

Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. Однак дотепер зміст його не розкрито в 

жодному з правових актів, що регулюють адаптацію законодавства України до 

права Європейського Союзу. Труднощі, пов’язані з точним перекладом поняття 

«acquis communautaire» іншими мовами держав-членів Європейського Союзу, 

змусили інститути Європейського Союзу віддати перевагу французькому 

варіанту, який буквально означає «те, що досягнуто в межах Співтовариства». 

На думку Петрова Р.А., «acquis communautaire» є складним та 

диференційованим поняттям, де складність визначається широтою його 

істотного змісту, що символізує результат європейської інтеграції загалом та в 

окремих сферах Європейського Союзу, а диференційованість проявляється у 

зміні обсягу поняття, враховуючи сферу застосування інститутів Європейського 

Союзу. В області внутрішньої політики Європейського Союзу обсяг acquis 

communautaire включає все те, чого досягли Співтовариство і Союз, та є 

основою правової системи Європейського Союзу й інституційної системи – 

специфічна «правова спадщина» Європейського Союзу, компоненти якої 

(правила, норми та принципи) не можуть оскаржуватись або бути анульованими 

без шкоди наднаціональному та міжурядовому характеру Європейського Союзу. 

В сфері співпраці з країнами, які подають заявки на членство або привілейоване 

партнерство з Європейським Союзом, acquis communautaire – це усе, що було 

досягнуто в пріоритетних сферах на момент вступу країни-кандидата до 

Європейського Союзу. В юридичному сенсі поняття «acquis communautaire» 

ідентичне поняттю «правова система» [167, с. 145; 274] 

Професор К. К. Сандровський виділяв такі основні форми співробітництва 

України з іноземними державами й міжнародними організаціями з митних 

питань: участь у багатосторонніх договорах; членство в міжнародних митних 

організаціях; укладення двосторонніх договорів про співробітництво і 
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взаємодопомогу; фактичне дотримання загальноприйнятих норм і стандартів 

міжнародного митного права; забезпечення виконання зобов’язань існуючих 

міжнародних договорів [237, с. 271–272]. 

Більшість конвенцій у галузі міжнародного митного співробітництва за 

об’єктом правового регулювання – це вузько спеціалізовані (галузеві) 

міжнародні договори, призначені для регламентації конкретного виду відносин 

або групи однорідних, пов’язаних між собою відносин у галузі митного 

регулювання [164, с. 99] Правовою основою співробітництва у сфері боротьби з 

митними правопорушеннями в ЄС є, перш за все, «первинне» право ЄС, 

джерелами якого виступають статутні договори, що закріплюють поняття і 

принципи митного союзу країн ЄС. Важливість відокремлення актів 

«первинного» права зводиться до того, що вони володіють вищою юридичною 

силою по відношенню до всіх інших норм ЄС. До основних фундаментальних 

актів «первинного» права ЄС, що містять норми митного права, відносять 

Договір про функціонування ЄС (Римський договір 1957 р.) та Договір про 

Європейський Союз (Маахстриський договір 1992 р.). Відповідно до Римського 

договору 1957 р. було створено митний союз, який фактично став ключовим у 

формуванні Європейського Союзу. Окремі статті Римського договору 

стосуються питань митного співробітництва та протидії митним 

правопорушенням (ст.135, ст.280) [274]. 

З моменту здобуття незалежності Україна приєдналася до різних 

міжнародних договорів і конвенцій в галузі митного права. Україна взяла курс 

на зміцнення зв’язків із митними службами інших держав має стабільний 

характер. Про активність на цьому важливому напряму свідчить перелік низки 

країн. Такі угоди, зокрема підписано з Грузією, Чеською Республікою, 

Республікою Азербайджан, Фінляндією, Французькою Республікою підписання 

угод про взаємну допомогу з митними структурами або урядами, Китайською 

Народною Республікою, зі Сполученим Королівством Великобританії і 

Північної Ірландії. Досягнуто домовленостей щодо поріднення окремих 

українських митниць з митними установами Австрії, Бельгії, ФРН. Зміцнюються 
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зв’язки із митними службами сусідніх держав: Білорусії, Польщі, Угорщини, 

Словаччини, Молдови, Румунії [274]. 

На рівні двосторонніх домовленостей Україна наділена досить широкою 

договірно-правовою базою (понад 150 договорів), що складається з ряду 

міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод, протоколів і меморандумів із 

питань державної митної справи (наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Республіки Австрія про адміністративну допомогу та 

співробітництво в митних справах 2000 р., Угода між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Республіки Словенія про взаємну адміністративну допомогу в 

митних справах 2004 р., Угода між Україною та Королівством Нідерланди про 

взаємну адміністративну допомогу в митних справах 2006 р., Протокол із 

Митним департаментом Республіки Молдова про узгодження форми і реквізитів 

інформації, яка передається між Державною митною службою України і 

Митним департаментом Республіки Молдова 2004 р., Меморандум між 

Державною митною службою України і Митним директоратом Словацької 

Республіки щодо практичної реалізації положень Угоди між Україною і 

Словацькою Республікою про співробітництво та взаємодопомогу в галузі 

митної справи від 4 квітня 2001 р. тощо) [139]. 

Безумовно, кожна така угода має свої характерні риси, але головною їх 

метою є взаємодія митних органів країн-сторін угоди. Роль таких міжнародних 

договорів України нині набуває дедалі вагомішого значення, адже співпраця у 

сфері митної справи, фактично, є стимулятором розвитку національного митного 

законодавства. Національне митне законодавство повинно враховувати не лише 

конкретні особливості держави, але й керуватися розвитком міжнародного 

співтовариства в цілому. Діяльність митних органів будь-якої держави має свої 

особливості, які пояснюються властивостями і історичною практикою 

зовнішньоекономічних зв’язків держав, традиціями господарського управління 

та зовнішньоекономічної діяльності, організацією системи органів виконавчої 

влади та ін. [274]. 
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Як приклад таких угод можна навести Угоду між Урядом України і 

Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу в митних питаннях від 

19.05.1995 р. [186].  За цією Угодою договірні сторони домовилися про 

співробітництво та надання взаємної допомоги з метою: (a) запобігання, 

розслідування і припинення порушень митного законодавства; (b) забезпечення 

належного застосування та додержання митного законодавства; (c) створення 

умов вдосконалення пасажирського та вантажного сполучення через спільний 

державний кордон; (d) надання документів і рішень. Безумовно, кожна така 

угода має свої характерні риси, але головною їх метою є взаємодія митних 

органів країн-сторін угоди. Роль таких міжнародних договорів України нині 

набуває дедалі вагомішого значення, адже співпраця у сфері митної справи, 

фактично, є стимулятором розвитку національного митного законодавства [274]. 

Чинні угоди ЄС з країнами (про асоціацію або про партнерство й 

співробітництво, залежно від країни), містять всі необхідні положення і 

вичерпно окреслюють характер співпраці. Угоди про сусідство не мають на меті 

замінити вже чинні. Вони можуть стати актуальними на пізніших стадіях, коли 

ЄС і сусідня країна досягнуть такого етапу в стосунках, коли вони захочуть 

розширити рамки чинних угод. Угоди про сусідство можуть набувати різних 

форм, але вони в будь-якому разі означатимуть нові правові обов’язки. Їхній 

зміст, як і термін укладання, залежатимуть від конкретної ситуації та політичної 

волі відповідної країни [274; 287, с. 8].  

На основі аналізу права ЄС і митної статистики науковці виокремили 

найчастіше скоювані митні правопорушення, на боротьбу з якими скеровують 

свої зусилля держави – члени ЄС і негативні наслідки скоєння яких істотно 

відчуває економіка ЄС. Адміністративно-правове співробітництво в цих сферах 

має пріоритетне для ЄС значення, особливо щодо узгодження методів відбору і 

збирання митної та поліцейської інформації. До них належать: ввезення 

фінансових ресурсів до ЄС; боротьба з незаконним обігом наркотиків; боротьба 

з піратством та іншими порушеннями прав інтелектуальної власності [274]. 
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Важливою правовою підставою спільної протидії контрабанді держав за 

участю України є двосторонні та багатосторонні угоди про взаємодопомогу в 

митних справах. Україна або в особі КМУ, або ДФС бере участь у цих угодах. 

Наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про 

взаємодопомогу в митних справах (дата підписання: 19.06.2000 р.; дата 

затвердження: 06.05.2001 р.; дата набрання чинності для України: 23.12.2001 р.), 

в якій зазначається, що оскільки порушення митного законодавства завдають 

шкоди економічним, фінансовим, соціальним, культурним і торгівельним 

інтересам України і Румунії, тому сторони визнали на необхідне визначити 

основні напрямки цієї взаємодопомоги. Розвиваючи їх, центральні органи 

виконавчої влади, на які покладені повноваження щодо здійснення митного та 

прикордонного контролю, уклали з відповідними органами Румунії угоди, що 

передбачили конкретні організаційні та технологічні операції по боротьбі з 

контрабандою та порушеннями митних правил (спільний митний контроль, 

засоби обміну оперативною інформацією) [274].  

На наш погляд, Уряд України повинен вжити заходів, щоб почати 

переговори про укладення відповідних угод із країнами, з якими такі угоди ще 

не укладені (і в цьому є необхідність), чи для продовження терміну дії угод, які 

вже були укладені [274].  

Зокрема, Кабінет Міністрів України і Уряд Турецької Республіки, під 

своїм позитивним досвідом співпраці, що будується на принципах за Договором 

про дружбу та співробітництво між Україною та Турецькою Республікою від 

04.05.1992 року, Спільному Комюніке від 22.05.1998 року та Спільній заяві 

Президентів України та Турецької Республіки від 18.06.2003 року, вирішили 

поглибити свою співпрацю через Спільний план дій між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Турецької Республіки з розширеного співробітництва від 

02.04.2004 року [247].  

Досить важливими також є: Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємну допомогу в митних справах, 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про взаємодопомогу в 
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митних справах, Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грецької 

Республіки про співробітництво в митних справах, Угода між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Ліванської Республіки про співробітництво в 

митних справах, тощо. 

Оцінюючи перспективи розвитку взаємовідносин і співпраці України з 

країнами ЄС, можна дійти висновку, що ключовим питанням вибору 

інтеграційного спрямування будь-якої країни, в тому числі України, є якість 

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

угод. Хоча міжнародним договорам і приділено важливе місце в системі 

законодавства України з питань митної справи, але реалізація їх положень як на 

внутрішньодержавному, так і міждержавному рівнях не завжди достатньо 

ефективна [274]. 

З метою одержання потрібної інформації або допомоги під час 

розслідування справ про порушення митних правил чи надання інформації цим 

службам щодо можливих правопорушень на території певних держав, Наказом 

Державної митної служби України від 6 липня 2005 року № 639 затверджено 

Порядок направлення запитів Державної митної служби України до митних 

служб іноземних держав або їх інформування, який застосовується при потребі 

здійснення запитів до митних служб іноземних держав у таких випадках: а) 

здійснення митним органом України провадження в справі про порушення 

митних правил, у ході якого з'ясовано, що потрібну інформацію можна отримати 

лише від митної служби іноземної держави; б) наявності в митного органу 

України обґрунтованої підозри в можливості вчинення порушення митних 

правил, яку можна підтвердити або спростувати лише шляхом отримання 

інформації від митної служби іноземної держави; в) потреби отримання, 

підтвердження або спростування з метою забезпечення дотримання митного 

законодавства України даних, зазначених у поданих митному органу України 

документах про товари (їх кількість, вартість, походження тощо), переміщувані 

через митний кордон України, для проведення їх митного оформлення; г) 

наявності в митного органу України інформації про вчинення або підготовку 
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суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності митного правопорушення за 

кордоном [274].  

Направлення запитів про надання взаємної адміністративної допомоги у 

митних справах здійснюється у порядку взаємодії органів Державної фіскальної 

служби України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних 

держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил за наявності відповідної угоди чи 

домовленостей з відповідною митною службою іноземної країни Зокрема, на 

виконання Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної 

Республіки (далі – КНР) про взаємодопомогу у митних справах від 22 грудня 

1997 року (далі – Угода), митними органами України здійснюється направлення 

запитів до Китайської Народної Республіки. Співробітництво у митній сфері між 

Україною та КНР перш за все, обумовлено тим, що Китайська Народна 

Республіка є одним із найбільших торговельних партнерів України [58]. Однак, 

ще невирішеним залишається питання налагодження співпраці з митними 

органами КНР, оскільки продовжує мати місце факт одностороннього 

невиконання китайською стороною положень вищевказаної Угоди в частині 

надання взаємної адміністративної допомоги у проведенні перевірок законності 

зовнішньоекономічних операцій. Так, протягом 2013- 2016 років від митних 

органів КНР не отримано жодної відповіді на понад 500 запитів про надання 

адміністративної допомоги у проведенні перевірок законності 

зовнішньоекономічних операцій та здійсненні проваджень у справах про 

порушення митних правил, направлених українською стороною у зазначений 

період. Таким чином, на сьогоднішній день перспектива отримання від митних 

органів КНР інформації та документів, що можуть бути використані митницями 

ДФС для викриття та фіксування митних правопорушень, є малоймовірною. В 

результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок, що при 

ініціюванні запитів до митних органів іноземних держав про надання 

адміністративної допомоги у сфері протидії, виявлення та розслідування митних 

правопорушень одну із головних ролей відіграє не тільки наявність відповідної 
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міжнародної угоди, укладеної державами у митній сфері, а й безумовне 

виконання сторонами положень, регламентованих вказаною угодою [274]. 

Цілком погоджуємося з думкою, що забезпечення державами ефективної 

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил безпосередньо 

залежить від сформованих національного й міжнародного рівнів організації та 

координації участі національних митних органів у взаємодії з питань щодо 

надання взаємної адміністративної допомоги, нормативних та інституційних 

засад (структурних елементів) такої діяльності [109, с. 28–29; 274]. 

Правову основу надання взаємної допомоги в митних та податкових 

справах також складають відповідні акти національного законодавства, 

багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, зокрема: Міжнародна 

конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та 

припиненні порушень митного законодавства від 9 червня 1977 р.; Конвенція 

про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах від 25 січня 1988 

р.; Угода між Естонською Національною Податковою радою та Державною 

податковою адміністрацією України про взаємну адміністративну допомогу від 

15 травня 2001 р.; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво та взаємну 

адміністративну допомогу в митних справах від 22 березня 2010 р.; Угода між 

Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну 

допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних 

правопорушень від 24 квітня 2012 р. тощо [274]. 

Цілком можна погодитися з С. М. Перепьолкіним, що процеси правової 

конвергенції національних митних систем держав більш ефективні тоді, коли 

вони здійснюються на основі спеціально укладених двосторонніх i 

багатосторонніх міжнародних угод, а в окремих випадках i на основі актів, 

прийнятих у рамках міжнародних організацій, тобто за рахунок розроблення 

«єдиних стандартів» поведінки в галузі митного регулювання. Призначеннями 

таких стандартів стають фактичне оформлення i регламентація митних 

правовідносин між учасниками митного простору з питань удосконалення 
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організації та управління в митних органах, підвищення рівня погодженості й 

уніфікації національних митних систем, гармонізації та спрощення митних 

процедур, боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил тощо [165, с. 

92; 274]. 

Оскільки Україна зараз є учасницею великої кількості міжнародних угод і 

договорів, що це, у свою чергу, закликає законодавчу і виконавчу влади 

реформувати митну систему, впроваджувати нові форми й методи юридичної 

діяльності, та реалізовувати нові форми інформаційно-організаційного 

співробітництва між державами. Міжнародне співробітництво повинно бути 

егалітарним, без втручання у внутрішні справи, без загрози чи застосування 

сили. Певні форми співробітництва, його сфери та обсяги перебувають у 

залежності від самих держав, їх потреб та фінансових ресурсів, внутрішніх 

законів та міжнародних зобов’язань [274]. 

Підсумовуючи вище викладене, можна запропонувати такі шляхи 

удосконалення співробітництва України з міжнародними митними організаціями 

універсального характеру в сучасних умовах, які полягають: у ратифікації угод, 

що реалізують двосторонні та багатосторонні міжнародні відносини України в 

митній сфері; у обміні досвідом та вивченні досвіду реформування митних 

органів зарубіжних країн кордонів; у залученні технічної допомоги з боку 

іноземних держав; у співробітництві з міжнародними організаціями; у 

співробітництві з посольствами зарубіжних країн в рамках діяльності 

міжнародних організацій [274]. 

ЄС в 2016 році піддав зміні окремі митні правила. Так, перехід до єдиної 

митної системи буде поступовим та буде тривати до 2020 року. На той час 

перехідний період повинен завершитись та має бути створена ІТ-

інфраструктура, що включатиме єдину бази даних для обміну інформацією для 

країн-учасниць ЄС. Подальші перспективні напрямки вдосконалення взаємодії 

вітчизняних митних органів з митними органами зарубіжних держав: 1) обмін 

інформацією з питань, пов’язаних з провадженням у справах про контрабанду та 

порушення митних правил на автоматизованій основі, за умови створення на 
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базі ВМО центральної автоматизованої інформаційної системи; 2) надсилання 

запитів на допомогу як у письмовому, так і в електронному вигляді, що суттєво 

зменшить втрату часу на отримання та опрацювання відповіді; 3) запровадження 

поряд з обміном інформацією таких форм взаємодії митних органів держав: 

“право переслідування”, “нагляд по інший бік кордону”, “таємне (приховане) 

розслідування”, “спільні групи для контролю та розслідування” [274]. 

 

 

3.3. Актуальні питання вдосконалення адміністративних процедур 

протидії порушенням митних правил 

 

Враховуючи обгрунтований підхід щодо визначення  основною метою 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил в Україні -  

мінімізацію випадків вчинення порушень митних правил, попередження 

вчинення таких правопорушень, пріоритет пошуку шляхів вдосконалення 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил надано 

правовому регулюванню процедур застосування митними органами заходів 

попередження, аналітично-пошукових заходів та заходів припинення таких 

порушень.  

Розглянемо, у першу чергу, більш детально актуальні питання 

застосування митними органами заходів адміністративного попередження, 

насамперед – перевірки документів й інформації, поданих до митного органу 

при переміщенні товарів, транспортних засобів з комерційною метою через 

митний кордон України (ст.337 МК України). 

Важливу роль при проведенні документального контролю відіграє 

вивчення відомостей про переміщувані товари до того, як з’явиться можливість 

їх фізичного контролю [69]. З цією метою використовується такий документ 

контролю доставки вантажів, як попередня декларація (далі – ПД). Попередня 

декларація надає можливість митним органам визначити доцільність 

застосування митного огляду товарів ще до того, як вони перетнуть кордон. 
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Після надходження товарів для контролю митні органи мають можливість 

порівняти дані, наведені у ПД, з даними фактично наданих документів на 

вантаж. Наявність розбіжностей у даних є індикатором можливого 

правопорушення. Вивчення митних декларацій (далі – МД), контракту та 

товаротранспортних документів здійснюється з метою визначення відповідності 

даних про експортера, імпортера, перевізника, товари (їх кількість, вартість, 

класифікація за УКТ ЗЕД), відповідність умов переміщення товару заходам 

тарифного та нетарифного регулювання. До товаротранспортних документів 

відносяться книжки МДП, CMR, залізничні накладні, авіанакладні, коносаменти 

тощо, а до товаросупровідних інвойси (фактури, рахунки-фактури), пакувальні 

листи, специфікації. При цьому варто враховувати, що найчастіше 

підроблюються інвойси та завантажувальні листи [70, с. 220]  

Підробленими слід вважати фальсифіковані документи та автентичні 

документи, що містять неправдиву інформацію або певні зміни, що 

спотворюють зміст інформації про факти, що вони посвідчують, та документи з 

фальсифікованими штампами печаток, відбитками, підписами та ін. (п.6 

постанови пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 № 8 «Про судову 

практику у справах про контрабанду та порушення митних правил») [223].  

Слід вказати, що законодавець в МК України 2012 р. детально встановив 

не лише методи перевірки документів й інформації, необхідних для митного 

контролю, а й надав винятковий перелік документів та відомостей, що 

надаються до митного органу за видом транспорту (ст.ст. 334-335 МК України), 

що становить позитивний момент при здійсненні митного контролю.    

Незаконно отримані документи відносять документи, що особа одержала 

при відсутності правової основи чи з порушенням встановленого порядку. 

Документами, в яких є неправдиві відомості, це ті, в яких інформація про 

характер угоди, назви, комплексу, ваги, кількості або вартості товарів, про їх 

відправника або отримувача, про державу, з якої вони експортовані або в яку 

переміщені, не є дійсністю (п.6 постанови пленуму Верховного Суду України 
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від 03.06.2005 № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та 

порушення митних правил») [223].   

Якщо розглядати систему управління ризиками та її значення у 

адміністративно-правовій протидії порушенням митних правил, то слід 

підкреслити, насамперед, превентивний характер функціонування такої системи 

та забезпечуючий щодо визначення форм і об’єму митного контролю, що 

достатні для додержання вимог законів України щодо митної справи держави. 

Так, за результатами узагальнення практики застосування положень 

Митного кодексу України адміністративними судами в редакції від 13 березня 

2012 року, зазначається, що «поглиблена перевірка документів, доданих до 

митної декларації, на предмет їх достовірності та правильності визначення 

митної вартості товару здійснюється виключно при спрацюванні системи 

управління ризиками або у випадках, які визначаються митниками на основі 

власного досвіду чи інтуїції» [265]. 

Першим етапом для визначення критеріїв ризику є встановлення 

конкретного товару, який, на думку митних органів, з високим ступенем 

ймовірності може стати безпосереднім предметом митного правопорушення. З 

огляду на це, можливі об’єкти правопорушень поділяють на три основні групи, а 

саме: товари, цінності; наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори; 

зброя та боєприпаси, сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, 

історичні та культурні цінності. Другим етапом підготовки до здійснення аналізу 

є визначення напрямку переміщення цих товарів через митний кордон: ввезення, 

вивезення, транзит. Критерії ризику виділяються залежно від того, яка саме 

група підлягає аналізу [136; 70, с. 221]. Проведені вченими дослідження 

особливостей застосування системи управління ризиками дозволили вказати про 

те, що загальна кількість таких критеріїв може сягати декількох десятків, і буде 

змінюватись залежно від конкретного предмета пошуку. При цьому відзначено 

наступні переваги застосування оцінки ризиків, які, на думку вчених, є 

достатньо очевидними: концентрація зусиль на конкретних цілях, уникнення 

розпорошення зусиль інспекторського складу;  інформація може накопичуватись 
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протягом тривалого часу, при цьому чим більше інформації зібрано, тим 

більшою є ймовірність виявлення митного правопорушення [70, с. 222; 136]. 

Наступною формою митного контролю є митний огляд, що складається з 

огляду і переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

огляду й переогляду ручної поклажі і багажу, особистого огляду громадян. Н.М. 

Дукова вчасно зазначила, що у МК України (це був МК України 2002 р.), 

«митний огляд» – це збірне поняття, що включає в себе огляд, переогляд товарів, 

транспортних засобів, багажу, особистий огляд громадян. Проте самого поняття 

«митний огляд» законодавець не розголосив [68, с. 100]. 

Проте, ситуація в новому МК України не змінилася. Власне тому ми 

вважаємо за необхідне внести зміни до статті 4 МК України «Визначення 

основних термінів і понять», де б знайшло своє закріплення законодавче 

визначення поняття «митний огляд» і що означає здійснення уповноваженими 

посадовими особами митних органів дій з фактичної перевірки товарів і 

транспортних засобів, осіб для встановлення законності їх розташування і 

переміщення через митний кордон України, запобігання прихованому 

переміщенню товарів, та визначенню у встановленій формі найменування і коду 

товару відповідно до УКТЗЕД, їх вартості і кількості. 

МК України у ст.ст. 338, 339 визначає механізм здійснення огляду і 

переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу. Слід 

зазначити, що вчені не мають єдиної думки з приводу віднесення зазначених 

форм митного контролю до певних заходів адміністративного примусу. Так, І.М. 

Сорокун включає огляд, переогляд вантажів і транспортних засобів у запобіжні 

заходи [246, с. 13], Т.Ф. Янчук відносить ці форми митного контролю до заходів 

адміністративного припинення [294, с. 12]. 

На наш погляд, ці форми митного контролю переважно спочатку 

використовують митні органи у якості заходу адміністративного попередження. 

Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 339 МК України «якщо існують підстави вважати, що в 

ручній поклажі чи багажі громадянина переміщуються через митний кордон 

України, включаючи транзит, підпадають товари до обліку й певним видам 
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контролю, або товарів, митне оформлення яких підлягає сплаті митного 

платежу, та товари, рух яких через митний кордон України заборонений чи 

обмежений, митний орган вправі провести огляд, а при необхідності – і 

переогляд ручної поклажі і багажу з їх розпакуванням» [138]. І в разі виявлення, 

до прикладу, товарів, рух яких через митний кордон України заборонений чи 

обмежений, ця форма контролю вже є адміністративним припиненням. Іншими 

словами, огляд спочатку використовується у якості заходу адміністративного 

попередження, проте через виявлення правопорушення митний огляд варто 

кваліфікувати заходами адміністративного припинення. Це має відношення до 

огляду і переогляду товарів, транспортних засобів у випадках, встановлених ч. 

2-4 ст. 338 МК України.  

Нововведенням в МК України постає ч.2 ст.338, що встановлює 

класифікацію огляду товарів, комерційних транспортних засобів: 

ідентифікаційний огляд (без відкриття місць упаковки й не обстежуючи 

транспортний засіб); частковий (з відкриттям до 20 відсотків місць упаковки  та 

вибіркове обстеження транспортного засобу); повний (з розкриттям до 100 

відсотків місць упаковки і поглиблене обстеження транспортного засобу) [138]. 

Частиною 2 ст.341 МК України встановлює, що облік товарів, транспортних 

засобів, які перетинають митний кордон України, відбувається за митними 

деклараціями на товари й національних реєстраційних документів транспортних 

засобів [138].  

Тобто, за своїм характером, це форма статистичного спостереження і 

накопичення потрібної інформації, що застосовується для: реєстрації факту 

переміщення митним кордоном; формування, узагальнення і оброблення 

зібраних відомостей; застосування інформації для митних операцій і 

забезпечення інформаційних потреб користувачів третіх осіб в межах їх 

повноважень. Понад того, ч. 4 ст.341 МК України передбачає, що «порядок 

реєстрації митними органами товарів, транспортних засобів, що перетинають 

митний кордон України, і форми документів для здійснення обліку, включаючи 
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електронну форму, визначаються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів» [138].  

Тим не менш, дотепер Міністерство фінансів України не розробило і не 

прийняло такий нормативний акт. Отже, існує загальна норма, що передбачена 

МК України, проте необхідно формально закріпити конкретні процедури.  

Звернення до практики Європейського суду з прав людини підкреслює 

необхідність встановлення однозначно виписаної процедури, за допомогою 

якою владний суб`єкт реалізує свої повноваження. Так,  пунктом 84 рішення від 

26 жовтня 2000 року у справі «Гасан і Чауш проти Болгарії» (заява № 30985/96) 

Європейський суд з прав людини зазначив, що «межі наданих компетентним 

органам дискреційних повноважень мають бути абсолютно чітко визначені в 

законодавстві» [97]. 

Проведення усного опитування громадян та посадових осіб підприємств є 

одержання посадовою особою органу митного контролю відповідної інформації, 

яка є становить значення для митного контролю, від осіб, у володінні яких 

знаходиться така інформація. Крім того, як передбачено у ч.3 ст.342 МК 

України, при необхідності в ході усного опитування має бути складений 

протокол.  

Отже, постає питання про необхідність юридичної оцінки усного 

опитування, враховуючи, що завершенням відповідних процедур є 

процесуальний документ. 

Вчені відносять усне опитування до фактичного виду митного контролю, 

який здійснюється поряд із документальним контролем. Протокол усного 

опитування формлюється з метою закріплення та надання офіційного характеру 

отриманим відомостям [153, с. 429]. Вчені рекомендують розглядати дану 

частину винятково в значенні, що в тому випадку, коли в процесі усного 

опитування одержана інформація, що є необхідною митного контролю, даний 

факт не вимагає закріплення в протоколі опитування, що підписує опитувана 

особа. В тому випадку, якщо усне опитування не містить такої інформації, а 

деякі питання під посадової особи були з’ясовані з приводу товарів, 
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транспортних засобів або документів на них, складати протокол не потрібно [94, 

с. 138]. За такої форми митного контролю посадовець митного органу має 

можливість одержувати інформацію про: кількісні характеристики (зокрема 

стосовно наявності або відсутності товару, коли є виникає сумнів в заяві 

громадянина або посадової особи підприємства); вартісні характеристики; якісні 

характеристики в аспекті компетенції митних органів. 

Серед заходів адміністративного попередження, який застосовується 

митними органами, слід виділити огляд територій і приміщень складів 

тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів 

безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, або 

провадиться діяльність, контроль якої покладений на митні органи, що 

передбачено ст. 343 МК України. Ця форма митного контролю використовується 

для:  

1) проведення перевірки правомірності ввезення товарів, комерційних 

транспортних засобів на митну територію України, додержання процедури їх 

ввезення та точності розрахунку і повноти сплати митних зборів;  

2) дотримання відповідності фактичної кількості імпортованих товарів, 

комерційних транспортних засобів інформації, зазначеній в митній декларації;  

3) перевірки додержання правил діяльності, контроль за якими покладений 

на митні органи.  

Наступне адміністративне попередження встановлюється в ст. 344 МК 

України, яка передбачає перевірку обліку товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, які перетинають митний кордон України та/або 

знаходяться під митним контролем. У ч. 2 цієї статті передбачається, що така 

перевірка проводиться щодо:  

1) підприємств, які провадять митно-посередницьку діяльність, та 

діяльність, пов’язану з відкриттям і експлуатацією магазину безмитної торгівлі, 

відкриттям і експлуатацією митного складу, відкриттям і функціонуванням 

вільної митної зони комерційного чи сервісного типу, відкриттям і 
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експлуатацією складу тимчасового зберігання, відкриттям та експлуатацією 

вантажного митного комплексу; 2) підприємств, до яких вживаються спеціальні 

спрощення; 3) підприємств, які провадять операції з товарами, що підпадають 

під митний режим, який передбачає облік зазначених товарів [138].  

Стосовно п. 1 ч. 2 цієї статті слід вказати, що розділ XV МК України 

регламентує здійснення митного контролю окремих видів діяльності 

підприємств, який містить окремі статті, які передбачають облік товарів. 

Зокрема, п. 4 ч. 1 ст. 422 МК України встановлює облік товарів, що надходять в 

магазин безмитної торгівлі, ст. 428 МК України присвячена обліку товарів на 

митному складі, ст. 435 МК України регулює облік товарів, які перебувають у 

вільній митній зон, ст. 440 МК України має на меті забезпечення схоронності 

товарів, поміщених на склад тимчасового зберігання, п. 6 ч. 1 ст. 446 МК 

України регулює облік товарів, транспортних засобів у вантажному митному 

комплексі [138].   

Черговим заходом адміністративного попередження є проведення 

документальних перевірок (митний аудит який передбачений ст.ст. 345-355 МК 

України. Митний аудит – форма митного контролю шляхом проведення в 

установленому законодавством порядку на місці документальних (планових, 

позапланових) і документальних невиїзних перевірок платників податків аби 

перевірити додержання ними законодавчих вимог у митній справі. Враховуючи, 

що документальні перевірки проводяться після випуску товарів, таку форму 

митного контролю також називають «постаудит». 

Документальна перевірка являє собою комплекс заходів, за якими органи 

доходів і зборів пересвідчуються у достовірності заповнення митних декларацій, 

декларацій митної вартості й в точності даних, зазначених у них, правомірності 

ввезення (пересилання) товарів на митну територію України чи на вільну митну 

зону, вивезення (відправлення) товарів за межі митної території України чи за 

межі вільної митної зони, та в своєчасності, правдивості, повноти розрахунку і 

оплати митних платежів. Ці документальні перевірки проводять органи доходів і 

зборів, враховуючи строки давності, передбачені Податковим кодексом України. 
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Причому, документальні перевірки діляться на виїзні (планові чи позапланові) 

та невиїзні, що встановлюють: 1) точність визначення податкової бази, 

своєчасність, достовірність, повноту нарахування і сплати митних платежів; 

2) обґрунтованість і правомірність надання (одержання) пільг та звільнення від 

сплати податків; 3) точність класифікації відповідно до УКТЗЕД товарів, які 

підлягають митному оформленню; 4) дотримання фактичного використання 

товарів, що переміщуються через митний кордон України із заявленою метою 

такого переміщення або дотримання фінансових та бухгалтерських документів, 

звітів, договорів (контрактів), іншої документації підприємства, що 

перевіряється, інформації, вказаній в митній декларації, декларації митної 

вартості, за якими здійснено митне оформлення товарів за відповідним митним 

режимом; 5) законність переміщення товарів митним кордоном України, 

включаючи ввезення товарів на вільну митну зону чи їх вивезення з неї. 

Головні вимоги до процедури фіксації результатів проведення 

документальних перевірок затверджені наказом Міністерства фінансів України 

від 20.08.2015 № 727 [203].  

Слід зазначити, що при виявленні органами митного контролю внаслідок 

проведення документальної перевірки порушення митного законодавства даний 

захід адміністративного попередження переходить у захід адміністративного 

припинення. 

Наступним заходом адміністративного попередження є направлення 

запитів до інших органів держави, установ і організацій, компетентних органів 

зарубіжних держав з метою встановлення достовірності документів, які були 

подані митному органу, що є нововведенням та закріплений у п. 8 ч. 1 ст. 336 

МК України. Треба звернути увагу, що ряд двосторонніх міжнародних договорів 

врегульовує це питання. Зокрема, одні з них: Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Македонія про співробітництво в митних справах 

[208]; Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про 

взаємодопомогу в митних справах [206]; Угода між Урядом України і Урядом 

Чеської Республіки щодо взаємної допомоги у митних питаннях [209]; Угода 
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між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про 

співробітництво і взаємну допомогу в митних справах [207]. 

За незначними виключеннями, майже всі угоди мають однаковий зміст й 

містять таке: на запит митного органу однієї із Договірних Сторін запитуваний 

митний орган іншої Договірної Сторони забезпечує всією необхідною 

інформацією для надання можливості запитуючій Договірній Стороні правильно 

застосувати митне законодавство, зокрема в частині інформації про дії, викриті 

або ті, що готуються, що порушують чи здатні порушити зазначене 

законодавство. Не існує ніяких сумнівів, що й така форма митного контролю 

спочатку використовується в якості заходу адміністративного попередження, 

проте при підтвердженні підроблення документів, які були подані до митного 

органу для митного контролю і здійснення митного оформлення даний захід стає 

вже заходом адміністративного припинення порушення митних норм. 

Заходи адміністративного попередження також мають включати гарантії 

забезпечення дотримання зобов’язань перед митними органами, яким 

адресований розділ Х МК України (ст.ст. 305-317 щодо юридичних осіб) і ст.ст. 

379, 381 МК України (по відношенню до фізичних осіб). У випадках, 

передбачених МК України, дотримання зобов’язань осіб, породжені митними 

процедурами, гарантуються через надання митним органам забезпечення сплати 

митних платежів такими способами: 1) фінансовими гарантіями (мають форму 

документу, чи грошової застави); 2) гарантія на умовах Митної конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції 

МДП) 1975 року; 3) гарантія на підставі Конвенції про тимчасове ввезення 

(Стамбул, 1990 рік) із використанням книжки (карнету) А.Т.А.  

Отже, ознаки виділення заходів адміністративного попередження, що 

застосовуються митними органами у своїй діяльності, є такі:  

1) мета: забезпечити законність порядку переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, осіб через митний кордон 

України; 2) можуть бути застосовані до переміщення товарів, транспортних 

засобів через митний кордон України, під час такого переміщення, чи після 
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переміщення через митний державний кордон; 3) фактичні основи застосування 

заходів визначаються митно-правовими нормами; 4) супроводжені обмеженням 

прав та свобод фізичних й юридичних осіб; 5) для застосування таких заходів 

необхідне документальне оформлення; 6) такі заходи не передбачають 

юридичних наслідків, що виникають при виявленні порушень митних правил і 

вжиття інших примусових заходів; 7) застосовуються при відсутності порушень 

митних правил чи інших шкідливих наслідків, які можуть настати, якщо їх 

настанню не запобігти; 8) деякі з цих заходів можуть відноситись і до заходів 

адміністративного припинення, якщо є відповідні підстави; 9) їх застосування 

законом належить до юрисдикції ДМС України.  

Під час аналітично-пошукових заходів митні органи використовують такі 

відкриті джерела інформації: 1) документи (митні, транспортні, комерційні) й 

інші матеріали, дані суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, декларантами, 

митними брокерами, підприємствами-перевізниками, виробниками 

переміщуваних товарів; 2) галузеві нормативно-правові акти митної служби 

України; інформаційно-аналітичне забезпечення поточної діяльності митних 

органів (зокрема, використання можливостей ЄАІС Державної митної служби 

України, програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006» та іншого 

програмного забезпечення); 3) заяви, повідомлення громадян і посадових осіб 

підприємств, установ, організацій; 4) матеріали засобів масової інформації 

(преса, телебачення, виступи офіційних посадових осіб органів державної влади 

та місцевого самоврядування); 5) матеріали і дані правоохоронних органів 

України та зарубіжних країн як щодо конкретного суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності, так і стосовно загального стану боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил тощо.   

Як приклад можна розкрити основні напрями аналітично-пошукових 

заходів під час імпорту товарів на митну територію України: 1) вивчення 

відомостей про переміщуваний товар (попит внутрішнього ринку України на 

дану категорію товарів; наявність вітчизняних аналогів товарів та рівень їх цін 

порівняно з імпортованою продукцією; країна походження товарів; їх опис, 
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кількісні та якісні показники; заявлений код переміщуваного товару згідно з 

УКТЗЕД; рівень тарифного/нетарифного навантаження/регулювання; наявність 

особливих умов зберігання, транспортування товарів тощо); 2) установлення 

аналогічності переміщення товарів (невідповідність категорії товарів основному 

профілю діяльності підприємства-експортера; різні дані експортера про країну 

походження, відправлення та реєстрації; безпосереднє відправлення товарів 

здійснюється з країни, в якій товар виготовлено, однак підприємством-

посередником, фірмою, що надає посередницькі послуги; економічна 

доцільність використання даного маршруту тощо); 3) аналіз митних, 

комерційних і транспортних документів на переміщувані товари (відповідність 

поданих документів установленим формам або таким, що застосовуються в 

міжнародній торговельній практиці; виконання документа мовою, 

нетрадиційною для країни експорту; наявність у документі виправлень, 

підчисток, дописок, травлень, граматичних помилок; наявність відбитків 

митних, контрольних органів інших країн; дотримання хронології датування 

документів тощо); 4) перевірка учасників зовнішньоекономічної операції 

(продавець, покупець, відправник, одержувач, комісіонер, комітент, експедитор 

тощо) на причетність до вчинення порушень митного законодавства; перевірка 

статусу експортера; підприємство зареєстровано в офшорній зоні; наявність 

проміжного відправника та (або) одержувача; строк акредитації в митних 

органах України; зазначення на тарі або пакуванні товару підприємства-

резидента, посилання на якого відсутнє в товаросупровідних документах тощо; 

5) аналіз виду транспорту, яким переміщуються товари, усне опитування водія, 

експедитора тощо; 6) системний аналіз, який включає в себе встановлення 

кількості поставок партій товарів між контрагентами, можливе використання 

послуг одного підприємства-перевізника, водія тощо; 7) перехресний аналіз 

відомостей митного контролю та митного оформлення застосовується у випадку 

встановлення фактів митного оформлення ідентичних (аналогічних) або 

подібних товарів різними митними органами.  

До заходів адміністративного припинення належать: 
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1) загальні заходи адміністративного припинення:  

а) призупинення дії сертифікату, дозволу; б) усунення порушень 

ліцензійних умов; в) призупинення митного оформлення товарів, до яких 

включені об’єкти права інтелектуальної власності; г) проведення разом з 

митними органами сусідніх держав сумісних заходів, що направлені на 

протидію, виявлення та припинення контрабандних дій і порушень митних 

правил. Загальні заходи розроблені з метою установлення вимог та обмежень 

щодо діяльності осіб, які здійснюють підконтрольну законом діяльність в межах 

компетенції митних органів, спонукання цих осіб припинити протиправні дії та 

додержувати законів у митній сфері. Зазначені заходи (в залежності від їх виду) 

можуть бути застосовані до юридичних та фізичних осіб;  

2) спеціальні заходи адміністративного припинення: а) застосування 

фізичної сили; б) застосування спеціальних засобів; в) застосування 

вогнепальної зброї. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 582 Митного кодексу України 

посадові особи органів доходів і зборів при здійсненні службових обов’язків 

наділяються правом на застосування фізичної сили з метою припинити 

порушення митних правил, затримати осіб, що їх скоїли, подолати супротив 

законним розпорядженням чи вимогам посадових осіб митних органів [138].  

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 583 Митного кодексу України посадові особи митних 

органів у процесі здійснення службових обов’язків вправі вживати наручники, 

гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання аби відкрити приміщення, 

засоби для примусової зупинки транспортних засобів й інші спеціальні засоби з 

метою затримання винних осіб, їх доставлення до службового приміщення 

митного органу, якщо ці особи пручаються й чинять іншу протидію чи можуть 

спричинити шкоди оточуючим або самому собі [138]. Спеціальні заходи 

припинення застосовують посадові особи митних органів винятково щодо 

фізичних осіб й мають на меті застосування засобів безпосереднього фізичного 

впливу на припинення протиправної поведінки осіб у спеціальних випадках, 

коли іншими заходами цього досягти не видається можливим;       

3) процесуальні заходи адміністративного припинення:  
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а) адміністративне затримання; б)особистий огляд; в) огляд та переогляд 

товарів; г) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів; д) 

митне обстеження; е) доставлення правопорушника до службового приміщення 

митного органу. 

Усі заходи адміністративного примусу (зокрема, заходи адміністративного 

попередження та заходи адміністративного припинення) – це засоби прямого 

юридично-владного впливу митних органів (посадових осіб) на осіб, які 

порушують митне законодавство, і водночас кожна група заходів наділена 

своїми особливостями.  

Деякі заходи адміністративного примусу можуть застосовуватися 

одночасно і як адміністративно-запобіжні, і як заходи адміністративного 

припинення,  можуть мати двояке призначення, носять проміжний характер, і до 

них, зокрема, можна віднести різні види огляду, обстеження, зупинення 

транспортних засобів, анулювання дозволів та вилучення зброї в окремих осіб, 

індивідуальний адміністративний нагляд, заборона проведення певних робіт, 

тимчасове відсторонення від роботи тощо. Критерієм розмежування та 

визначення характеру того чи іншого заходу в окремих випадках має 

здебільшого бути мета його застосування та факт наявності чи відсутності 

протиправних дій з боку окремих осіб. У цьому контексті можна згадати й про 

попереджувальний ефект заходів припинення, у тому числі спеціальних силових 

заходів, щодо всіх осіб, обізнаних про факт застосування таких заходів. Певні 

випадки ефективного припинення доцільно широко оприлюднювати з 

одночасним коментарем, який має свідчити про законність та соціальну 

виправданість вжитих заходів. 

Окремі заходи адміністративного припинення, безпосередньо виконуючи 

функцію припинення певних протиправних дій, водночас є і засобом сприяння 

провадженню у справах про адміністративні правопорушення. Застосування цих 

заходів досить чітко унормоване відповідними правовими актами, зокрема 

Кодексом про адміністративні правопорушення (глава 20). Згідно з 

положеннями КпАП України до заходів забезпечення провадження у справах 
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про адміністративні правопорушення належить: доставлення порушника; 

адміністративне затримання; особистий огляд і огляд речей; вилучення речей і 

документів; відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та 

огляд їх на стан сп’яніння [31, с. 22]. 

Порушення митних правил може слугувати як підстава при застосуванні 

не лише провадження у справах про порушення митних правил, 

адміністративних стягнень, а й інших заходів адміністративного примусу, у тому 

числі, одного з заходів припинення (оскільки застосовується за наявності факту 

правопорушення) – адміністративного затримання. На практиці воно виконує 

функції спеціальної і загальної превенції (застереження скоєння нових 

правопорушень як самим порушником, так й іншими особами, які отримали 

інформацію про ефективну і законну діяльність правоохоронних органів). 

Розглянемо більш детально цей захід тому, що він має тісний зв'язок з іншими 

адміністративно-примусовими заходами, є доповненням й часто забезпечує 

можливість їх використання. Зокрема, за умов вчинення усіх правопорушень, до 

початку відповідних адміністративно-процесуальних дій (особистий огляд речей 

і документів, складання протоколу про адміністративне правопорушення, 

оформлення матеріалів про вилучення предметів тощо), компетентному органу 

або особі необхідно провести адміністративне затримання. Як самостійний захід 

адміністративного припинення адміністративне затримання припиняє 

протиправну поведінку, а також використовується для отримання інформації про 

особу правопорушника. Метою застосування  даного заходу є припинення 

правопорушень та забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, а підставою – адміністративне правопорушення. 

На думку Д. В. Приймаченка, вичерпний характер переліку процесуальних 

дій, встановлених ст. 508 МК України, вказує, що адміністративне затримання 

не слід розглядати як процесуальну дію. Це також свідчить про неможливість 

митних службовців в межах провадження у справах про порушення митних 

правил таких дій, як особистий огляд, огляд товарів, транспортних засобів, 

ручної поклажі і багажу [183, с. 21]. Вищезазначена позиція є вдалою в силу 
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положень п. 2 ч. 1 ст. 336 МК України, згідно з якими огляд речей і особистий 

огляд – це різновиди митного огляду як форми митного контролю.  

Ці види огляду проводиться в межах процедур контролю, і не пов’язані з 

юридичними конфліктами, у порівнянні з провадженням у справах про 

порушення митних правил, що є юрисдикційним. Понад того, сама підстава і 

призначення таких оглядів виключають здатність їх ідентифікації з 

процесуальними діями [112]. 

Слід підтримати науковий погляд дослідників щодо належності 

адміністративного затримання до процесуальних дій [272]. 

Наступним заходом адміністративного припинення визначено тимчасове 

вилучення речей і документів, що є засобом чи безпосереднім об’єктом 

проступку.  

Тимчасове вилучення речей і документів, що є знаряддям або 

безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлених під час затримання, 

особистого огляду або огляду речей, проводять посадові особи органів, 

повноважних затримувати в адміністративному порядку і проводять особистий 

огляд та огляд речей. Речі та документи, що були вилучені, зберігаються до 

розгляду справи у визначених органами місцях, що їх вилучили. Вилучення 

документів, що є доказами у справі про порушення митних правил, є 

самостійною процесуальною дією, з певними властивостями. Так, документи в 

електронному форматі, мають бути вилучені поряд з відповідними їх носіями. 

Зазначимо, що, попри відповідні зовнішні подібності витребування документів і 

їх тимчасового вилучення, ототожнення цих процесуальних дій є 

недопустимими, так як вони мають різне сутнісне навантаження й різний 

механізм.  

На основі вивчення приписів статей 510, 511 МК України ми виділимо їх 

непохитну відмінність. Витребування документів є обґрунтованою вимогою 

митного органу у передбаченій чинним законодавством формі про добровільне 

надання запитуваних документів, звичайно, у їх широкому значенні. Разом з тим 

тимчасове вилучення документів є процедурою їх вилучення в примусовому 
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порядку, встановленому законодавчими актами. Вилучення документів 

відбувається аби отримати докази у справі, в той час як витребування 

документів орієнтовані тільки на забезпечення розгляду справи. 

На підставі результатів вилучення документів, у присутності понятих осіб 

складається відповідний протокол, що має додатки, форму якого затверджена 

наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 р. № 652. Замість 

цього витребування документів не передбачає участі понятих осіб й 

здійснюється тільки на основі письмової вимоги компетентної посадової особи.  

Переважно вилучення документів повинно бути нерозривно пов’язане 

часом виявлення митного проступку і складення протоколу щодо цього, 

реалізація процесу витребування документів може мати віддаленість у часі від 

початку провадження у справі. Попри від витребування документів, їх 

вилучення є обов’язковим у разі порушення митних правил, встановлених 

статтями 471–473, 476, 482–484 МК України. Тимчасове вилучення документів 

може оскаржуватись, і подання скарги на рішення відносно цього не зупиняє 

його дію, тоді як витребування документів означає тільки обов’язок особи 

надавати запитувані документи строком п’яти днів й не дає їй при цьому ніяких 

прав. 

Слід звернути увагу, що тимчасове вилучення товарів, транспортних 

засобів та документів розглядається з двох аспектів: по-перше, це спосіб 

збереження матеріальних доказів у справі; по-друге, це засіб гарантування 

можливості застосування адміністративних стягнень, при їх накладенні. Згідно з 

ч. 4 ст. 511 МК України вилучені товари, транспортні засоби і документи мають 

бути перераховані в протоколі, складеному у випадках, передбачених Митним 

Кодексом, чи в доданому до нього описі з детальним позначенням кількості, 

міри, ваги і властивих ознак цих товарів, транспортних засобів і документів, та 

вартості товарів, транспортних засобів. Очевидним є, що майбутня доля 

вилучених речей вирішується у справі. Однак, ми не можемо ігнорувати той 

факт, що, як в МК України 1991 р. і 2002 р., у чинному законодавстві цього 

немає.  
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Митне обстеження – виходячи з аналізу законодавчих норм, може 

застосовуватись тільки щодо юридичних осіб. Така процесуальна дія має на меті 

виявлення товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, 

чи товарів із спеціально прилаштованими сховищами (тайниками), які 

вживались аби приховати безпосередні предмети порушення митних правил від 

митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для 

переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний 

кордон України, та документів й інформації, зокрема, тієї, що має електронний 

вигляд, потрібних для розгляду справи про порушення митних правил і їх 

тимчасового вилучення. Митне обстеження може бути проведено тільки при 

достатніх підставах, що це є необхідними товарами, документами, інформацією. 

що розміщується в конкретному місці. Однак перелік зазначених підстав є 

розпливчастим і абстрактним. Зазначена процесуальна дія повинна відбуватись у 

присутності посадових осіб певної юридичної особи, понятих осіб, та фахівців, 

чиї спеціальні знання можуть бути необхідними для її проведення. Митне 

обстеження супроводжується складенням певного протоколу, законодавчо 

встановленої форми.  

Враховуючи, що митне обстеження суттєво обмежує права суб’єктів, до 

яких воно використовується, на наш погляд, його правове регулювання має бути 

більш досконалою.  

Пропонуємо доповнити статтю 513 МК України новою частиною шостою 

такого змісту:  

«6. Митне обстеження здійснюється виключно за наявності 

вмотивованого письмового рішення керівника митного органу чи посадової 

особи, яка здійснює провадження у справі. Вказане рішення обов’язково 

оголошується керівникові відповідної юридичної особи або уповноваженій ним 

особі з роз’ясненням права на його оскарження, що не зупиняє його дії».  

Це дозволить обмежити ймовірні прояви свавілля митних органів, та 

забезпечить відповідні правові гарантії суб’єктам, відносно яких буде 

застосовуватись вказана процесуальна дія.  
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Здійснення експертизи у якості однієї з процесуальних дій має забезпечити 

одержання доказів, потрібних аби вирішити справу, для проведення якої 

потрібні спеціальні знання. Згідно з ч. 1 ст. 515 МК України подібна експертиза 

не є судовою. Право призначити експертизу надається посадовій особі митного 

органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, і 

здійснюється внаслідок винесення певної постанови. Вказана постанова повинна 

бути вмотивованою. У якості обов’язкових елементів постанови постають 

конкретні питання, які мають бути вирішені під час експертизи, та перелік 

наданих матеріалів. Зазначимо, що в перший раз особі, відносно якої відкрито 

справу про порушення митних правил, надається право на проведення 

незалежної експертизи. Перед призначенням такої експертизи має бути 

з’ясований професіоналізм і компетентність експерта або експертної установи у 

галузі спеціальних питань, щоб встановити їх можливість надати відповіді з 

питань, що мають бути з’ясованими, внаслідок надання документів, які свідчать 

про фаховість експерта у певній галузі. Разом з тим у ст. 273 КУпАП критерії 

такої оцінки законодавець не визначив, через це, вони є абстрактними.  

Залежно від характеристики товарів, що переміщуються через митний 

кордон, простий огляд інколи не дає бажаних результатів, оскільки для того, аби 

побачити різницю між товарами, що декларуються, та товарами, що 

переміщуються фактично, необхідно мати певні технічні засоби, володіти 

технологією та навичками їх застосування, мати спеціальні знання. Якщо значна 

кількість індикаторів ризику вказує на високу ймовірність вчинення митного 

правопорушення у вигляді недекларування, простим оглядом не обмежуються. 

До огляду залучаються фахівці відділів технічних засобів митного контролю та 

використовуються належні технічні засоби. 

Звернемо увагу на належне використання при прийнятті рішення про 

митний огляд наявних індикаторів ризиків, виходячи з практики застосування 

митного законодавства. 

1. Згідно з даними товаросупровідних документів та інформації, заявленій 

у МД, на митну територію України у режимі імпорту ввозяться комплектуючі до 
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комп’ютерів: мережеві плати та блоки живлення. У ході митного огляду, 

проведеного із залученням фахівців відділу технічних засобів митного 

контролю, встановлено, що насправді у транспортному засобі знаходяться 

материнські плати, процесори, відеоплати, мікросхеми оперативної пам’яті. 

Приводом для огляду послужило занадто загальне описання товарів у інвойсі 

(запчастини до комп’ютерів). 

2. Виходячи з наданих до митного оформлення документів та МД, 

митному оформленню підлягали імпортовані ламіновані плити ДСП. Проте 

пакування плит в оформлюваній поставці не відповідало звичайному – розмір 

плит не відповідав стандартному (був менше стандартного розміру нерозрізаних 

плит), плити різного розміру були окремо упаковані. У ході митного огляду було 

встановлено, що насправді у транспортному засобі знаходяться готові вироби з 

ДСП – меблі у розібраному вигляді. 

3. До митного контролю та оформлення були надані документи, які 

свідчили, що переміщенню підлягає брухт чорних металів. Зважаючи, що до 

вивезення брухту металів, залежно від їх типу, може застосовуватись цілий ряд 

заходів нетарифного регулювання (заборони, сертифікація, експортний 

контроль), митницею було прийнято рішення про проведення огляду. Проте в 

ході огляду однозначно встановити, що до вивезення заявлено саме брухт 

чорних металів, не вдалося. Були відібрані зразки товару, які направлено для 

вивчення до митної лабораторії. У результаті аналізу в митній лабораторії 

встановлено, що під виглядом брухту чорних металів переміщується брухт 

кольорових металів та легованої сталі. 

Відповідно до частини сьомої статті 1941 МК України з моменту 

пред'явлення митному органу товарів, що імпортується до митної території 

України на підставі загальної декларації прибуття (далі – ЗДП), така декларація є 

документом, який підтверджує факти, що мають правове значення, а перевізник 

несе адміністративну відповідальність згідно з цим Кодексом. Враховуючи 

вказану норму у разі з’явлення неправдивих відомостей у ЗДП виникає питання 

щодо фіксації вказаного факту. 
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Якщо за результатами проведених митних формальностей з товаром, який 

прибув в пункт пропуску, буде виявлено невідповідність даних, заявлених в 

поданих для митного контролю товаросупровідних документах з даними щодо 

фактично переміщуваного товару, у тому числі факт переміщення товару, 

відомості про який взагалі відсутні в поданих документах, розглядається 

питання про наявність ознак порушення митних правил, передбаченого статтею 

483 МК України, у тому числі у діях перевізника. 

Таким чином, реалізація зазначеної норми не потребує внесення змін до 

МК України. 

Однак, частиною 11 статті 1941 МК України, яка набирає чинності 

07.11.2020, передбачено, що відсутність на момент здійснення митних 

формальностей у пункті пропуску через державний кордон України загальної 

декларації прибуття на товари є підставою для відмови пропустити через митний 

кордон України товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що їх 

перевозять, та притягнення перевізника до адміністративної відповідальності 

відповідно до цього Кодексу. 

Статтею 1941 МК України встановлені строки подання загальної 

декларації прибуття. 

Разом із тим, чинним МК України відповідальність, за такий вид 

порушення митних правил як неподання документів для здійснення митних 

формальностей, не встановлена. Також не передбачена МК України 

відповідальність за несвоєчасне подання загальної декларації прибуття. 

Таким чином, реалізація цієї норми потребує внесення змін до МК 

України. 

Пропонується доповнити МК України уніфікованими нормами такого 

змісту: 

«Стаття 4701. Неподання загальної декларації прибуття в установлений 

законом строк 

1.Неподання митному органу загальної декларації прибуття або 

неподання у встановлений статтею 1942 цього Кодексу строк загальної 
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декларації прибуття, або подання такої декларації, заповненої не у повному 

обсязі - 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2.Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї 

статті, особою, яка протягом року притягалась до відповідальності за 

вчинення такого правопорушення, - 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян». 

Реалізація запропонованої норми дозволить притягувати перевізника до 

адміністративної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання ЗДП у 

разі якщо перевізник безпосередньо подає таку декларацію. 

Однак, частиною третьою статті 1941 МК України передбачено, що ЗДП 

може подаватися до митного органу іншою особою, яка діє від імені перевізника 

(далі – інша особа). Частиною сьомою цієї статті встановлено, що відомості, 

зазначені у ЗДП, можуть бути змінені особою, яка подала таку декларацію. 

Згідно з пунктом 37 статті 4 МК України, перевізником є особа, котра 

перевозить товари через митний кордон України та/або між митними органами 

на території України чи несе відповідальність за подібні перевезення. 

Правовий статус іншої особи, її права та обов’язки, умови її 

відповідальності (або взагалі відсутності відповідальності), вимоги до 

оформлення взаємовідносин між перевізником та іншою особою, МК України не 

визначено. 

Подання ЗДП іншою особою унеможливлює притягнення перевізника до 

адміністративної відповідальності, оскільки перевізником протиправні, винні 

(умисні або з необережності) не будуть вчинятись. 

Обов’язки перевізника, які б передбачали вчинення певних дій при 

поданні ЗДП іншою особою, МК України не встановлені, тому довести 

бездіяльність перевізника фактично не можливо. 
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Необхідно зазначити, що відсутність хоча б одного елементу складу 

адміністративного правопорушення виключає можливість притягнення винної 

особи до відповідальності. 

Таким чином, вказане унеможливлює притягнення до адміністративної 

відповідальності перевізника за неподання або несвоєчасне подання ЗДП (у разі 

якщо така декларація подавалась іншою особою), оскільки невизначеність 

суб’єкта адміністративної відповідальності та суб’єктивної сторони 

правопорушення, зумовить закриття справи про порушення митних правил, 

передбаченого запропонованою редакцією статті 4701 МК України як 

Держмитслужбою, так і судом при розгляді скарги правопорушника на 

відповідну постанову. 

У зв’язку із зазначеним, пропонується статтю 4 МК України доповнити 

пунктом 64 такого змісту: 

«64) уповноважена особа перевізника - особа, яка на підставі договору 

або належно оформленого доручення, виданого перевізником, наділена правом 

подавати загальну декларацію прибуття та вносити до неї зміни». 

Також, чинна редакція статті 1941  МК України не містить норм щодо 

відповідальності «іншої особи, що діє від імені перевізника». 

З огляду на викладене пропонується у частині одинадцятій статті 1941 МК 

України слова «та притягнення перевізника до адміністративної  

відповідальності відповідно до цього Кодексу» замінити словами «та 

притягнення перевізника або іншої особи, що діє від імені такого перевізника, до 

адміністративної відповідальності відповідно до цього Кодексу». 

Статтю 460 МК України необхідно доповнити частиною третьою такого 

змісту: 

 «3. За неподання у строки визначені статтею 1942 цього Кодексу 

загальної декларації прибуття перевізник, що переміщує товари, або інша 

особа, що діє від імені такого перевізника, несе відповідальність, передбачену 

цим Кодексом». 
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Висновки до Розділу 3 

 

 

Обґрунтовано напрямки вдосконалення адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил: а) інституційна реорганізація; б) організаційні 

заходи; в) ефективна взаємодія між суб’єктами протидії в Україні та між 

митними органами в Україні та країнами ЄС; г) подолання прогалин і колізій 

чинного законодавства. 

У напрямку 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, Бельгії, Італії, Великої Британії, 

Словаччини, США, Японії та інших) дозволило вказати про те, що Україні варто 

запозичити узаконення правоохоронного статусу митних органів, завдяки чому 

можливе упровадження розвідувальної та агентурної роботи.  

З метою покращання якості протидії порушенням митних правил в Україні 

першочергова увага митниць має приділятись: 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; 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; зіставленню 

статистичних даних Державної митної служби України  з даними митної служби 

країни місцезнаходження відправника (одержувача) товарів про походження, 

кількість, вартість товарів, експортованих з України та імпортованих у неї;  

вдосконалення інформаційних технологій; налагодженню на регіональному рівні 

дієвої та ефективної взаємодії митниць із правоохоронними органами. 

Підкреслено необхідність організації професійної підготовки у галузі 

державної митної справи, що є однією з умов компетентно, ефективно 
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реалізувати функцію забезпечення та захисту економічних інтересів держави, 

прав й законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання у митній сфері. 

У напрямку подолання прогалин і колізій чинного законодавства 

запропоновано конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавства та 

наведено їх редакцію, зокрема: зміни у ст. 4 МКУ «Визначення основних 

термінів і понять» щодо визначення поняття «митний огляд»; зміни до ст.513 

МКУ щодо удосконалення правового регулювання процедур митного 

обстеження; зміни до ст.ст.4, 194-1, 460 МКУ та доповнення МКУ новою 

статтею 470-1 щодо встановлення відповідальності за неподання документів для 

здійснення митних формальностей при оформленні загальної декларації 

прибуття. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо встановлення змістовних особливостей та 

шляхів вдосконалення адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, спираючись на результати критичного аналізу наукових підходів, 

чинного законодавства України та сучасного стану імплементації міжнародних 

стандартів митної діяльності, 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 виникли через це діяння. 

Негативний результат порушення митних правил може проявлятись як реально 

(зокрема, недонадходження коштів до державного бюджету внаслідок несплати 

митних платежів у строк, встановлений законом (ст.485 МКУ), так і у створенні 

умов для настання шкоди (зокрема, ввезення в Україну неякісних товарів, або 

товарів заборонених до ввезення в Україну (ст.483 МКУ). Суб’єктами 

порушення митних правил є громадяни, які на момент вчинення такого 

правопорушення досягли 16 років, a при вчиненні порушень митних правил 

підприємствами – посадові особи таких підприємств. Суб’єктивна сторона 

характеризується, переважно, умисною формою вини та корисливою метою. 

Доцільне приєднання до підходу І.Г. Бережнюк щодо додаткового елементу 

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

та транспортні засоби комерційного призначення. 

Зазначено, що найбільш поширений підхід до класифікації порушень 

митних правил, в якому критерієм виділено об’єкт посягання, потребує 

вдосконалення. Запропоновано наступні критерії (ознаки) класифікації: 1) 
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ознаки об’єктивної сторони; 2) залежно від суб’єктів порушення; 3) залежно від 

наявності шкідливих наслідків; 4) залежно від обчислення строків накладення 

адміністративних стягнень.  

2. Поняття адміністративно-правової протидії сформульоване у широкому 

значенні, 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 та митним законодавством обов`язкових правил поведінки у 

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, зокрема, настанням відповідальності.  

Доведено, що основною метою адміністративно-правової протидії 

порушенням митних правил в Україні є мінімізація випадків вчинення порушень 

митних правил, попередження та недопущення вчинення таких правопорушень. 

При цьому порушення митних правил в сучасних умовах доцільно розглядати як 

протиправне діяння, що спричинило конфлікт з приводу завдання одним із його 

учасників суттєвої шкоди державі, її інтересам у сфері реалізації митної 

політики та економічним інтересам, юридичним наслідком скоєння якого є 

застосування встановлених законом засобів адміністративно-правового 

реагування 

3. Принципами адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил  в Україні запропоновано 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. Загальні: верховенство права; законність; гласність; 

рівність. Спеціальні: невідворотність настання юридичної відповідальності за 

вчинення правопорушень у сфері митної справи; поєднання захисних та 

попереджувальних засобів протидії; забезпечення права на оскарження рішень 
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чи дій суб’єктів, які уповноваженні протидіяти порушенням митних правил; 

стимулювання;  імперативності; комплексності; системності; об’єктивності; 

наукової обґрунтованості; економічної доцільності; взаємодії органів державної 

влади з інститутами громадянського суспільства 

Перелік форм адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, поряд із правовими і організаційними (неправовими), доповнено 

формами, притаманними цілеспрямованій управлінській діяльності щодо 

протидії: інформаційна взаємодія, організація прийняття управлінських рішень, 

організація прийняття рішень, які не пов’язані із управлінською діяльністю у 

виділеному напрямку. 

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

визначено уповноважений орган державної влади, який наділений 

компетенцією, наявність якої дозволяє йому бути учасником правовідносин 

щодо протидії порушенням митних правил. 

Суб`єкти адміністративно-правової протидії порушенням митних правил 

запропоновано класифікувати на три групи:  а) суб`єкти загальної компетенції 

(Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші міністерства); 

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, 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).  

Адміністративна правосуб`єктність посадової особи як суб`єкта 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил визначається як 

носія прав та юридичних обов`язків, похідних від компетенції відповідного 

митного чи іншого державного органу, завдання і функції якого у сфері протидії 

порушенням митних правил реалізуються. Тож адміністративна 

правосуб`єктність митного органу чи іншого державного органу у відносинах 
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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 порушення 

митних правил визначено як порядок формування державної політики 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. 

Адміністративну процедуру протидії порушення митних правил у 

вузькому значенні визначено як урегульований нормами адміністративного та 

митного законодавства порядок діяльності уповноважених суб`єктів протидії 

щодо запобігання, недопущення та припинення порушень митних правил, 

виявлення причин та умов вчинення порушень. Серед ознак такої процедури 

виділено: публічність, нормативність, індивідуалізація за суб’єктами, 

безспірність, структурованість, особлива спрямованість, процедурна 

завершеність. 

Визначено 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 належить  

особливе місце На відміну від заходів адміністративного запобігання та 

припинення порушень митних правил, її застосування може мати місце тільки 

по завершенню відповідної протиправної поведінки, після проведення 

всебічного і повного розслідування обставин вчинення конкретного митного 

правопорушення, а також виключно до винних у ньому дієздатних осіб. Вона є 

реакцією держави на факт адміністративно-правового делікту в галузі митної 
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справи, негативного відношення правопорушника до митних правових 

регуляторів. 

Для адміністративних стягнень характерною є наявність наступних ознак: 

1) це засіб практичного здійснення адміністративної відповідальності, що має 

місце при вчиненні особою недотримання митних правил; 2) це різновид заходів 

адміністративного примусу, які мають різницю від останніх своїм 

функціональним та цільовим підходом; 3) вони мають чітко каральний характер, 

оскільки їх застосування тягне за собою настання несприятливих наслідків для 

правопорушника за скоєне діяння і його результати; 4) перелік адміністративних 

стягнень за порушення митних правил має вичерпний характер; 5) кожне 

стягнення накладається на основі спеціального індивідуального правового акта, 

що іменується постановою про накладення адміністративного стягнення; 6) вид 

й обсяг обмежень, що є змістом адміністративних стягнень, передбачаються 

управомоченими на те посадовими особами митних органів чи суддею, 

враховуючи характер скоєного правопорушення, особи правопорушника, 

ступеня його вини, майнового положення, обставин, які пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність; 7) виховна дія від їх використання є 

найефективнішою, так як досягається просто, швидко й наочно. 

7. Обґрунтовано напрямки вдосконалення адміністративно-правової 

протидії порушенням митних правил: а) інституційна реорганізація; б) 

організаційні заходи; в) ефективна взаємодія між суб’єктами протидії в Україні 

та між митними органами в Україні та країнами ЄС; г) подолання прогалин і 

колізій чинного законодавства. 

У напрямку 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, Бельгії, Італії, Великої Британії, 

Словаччини, США, Японії та інших) дозволило вказати про те, що Україні варто 

запозичити узаконення правоохоронного статусу митних органів, завдяки чому 

можливе упровадження розвідувальної та агентурної роботи.  
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З метою покращання якості протидії порушенням митних правил в Україні 

першочергова увага митниць має приділятись: 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; 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; зіставленню 

статистичних даних Державної митної служби України  з даними митної служби 

країни місцезнаходження відправника (одержувача) товарів про походження, 

кількість, вартість товарів, експортованих з України та імпортованих у неї;  

вдосконалення інформаційних технологій; налагодженню на регіональному рівні 

дієвої та ефективної взаємодії митниць із правоохоронними органами. 

Підкреслено необхідність організації професійної підготовки у галузі 

державної митної справи, що є однією з умов компетентно, ефективно 

реалізувати функцію забезпечення та захисту економічних інтересів держави, 

прав й законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання у митній сфері. 

У напрямку подолання прогалин і колізій чинного законодавства 

запропоновано конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавства та 

наведено їх редакцію, зокрема: зміни у ст. 4 МКУ «Визначення основних 

термінів і понять» щодо визначення поняття «митний огляд»; зміни до ст.513 

МКУ щодо удосконалення правового регулювання процедур митного 

обстеження; зміни до ст.ст.4, 194-1, 460 МКУ та доповнення МКУ новою 

статтею 470-1 щодо встановлення відповідальності за неподання документів для 

здійснення митних формальностей при оформленні загальної декларації 

прибуття. 
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