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АНОТАЦІЯ
Попівняк О.І. Адміністративно-правові засади забезпечення митної
безпеки правоохоронними та митними органами – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право» (081 – право). – Запорізький національний університет,
Запоріжжя, 2020.
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання щодо визначення сутності та змісту адміністративноправових засад забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними
органами, обґрунтовано напрямки і шляхи вдосконалення чинного
законодавства та правозастосовної діяльності правоохоронних та митних
органів щодо забезпечення митної безпеки.
Основна частина дисертації містить вступ, три розділи, що охоплюють
сім підрозділів, висновки, список використаних джерел, додатки.
У Розділі 1 «Теоретико-правові засади забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами у адміністративно-правовому
вимірі» здійснено огляд наукових досліджень щодо митної безпеки та її
адміністративно-правового

забезпечення,

виділено

відносини

щодо

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами та
здійснено

їх

характеристику

регулювання,

обґрунтовано

як

предмету

принципи

адміністративно-правового
адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами.
Виділено дві групи робіт, в яких пріоритет надано економічній та
фіскальній

функціям

або

правоохоронній

функції

забезпечувальної

діяльності уповноважених суб’єктів. Наголошено про відсутність усталеного
наукового підходу щодо розкриття сутності митного інтересу та відсутності
єдності наукових думок при визначенні поняття «забезпечення митної
безпеки». Наявність різних поглядів щодо сутності базових категорій
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уможливив застосування підходу «від загального до конкретного» для
визначення адміністративно-правових засад забезпечення митної безпеки,
виходячи,

насамперед,

зі

змісту

адміністративно-правових

відносин,

виділення митних правовідносин у сфері правозабезпечувальної діяльності та
характеристики митної безпеки із врахуванням існуючих загроз.
Наголошено,

що

адміністративно-правові

відносини

у

сфері

забезпечення митної безпеки виникають між учасниками митних відносин у
сфері державної митної справи та врегульовані адміністративно-правовими
нормами. Митні відносини як вид адміністративно-правових відносин
поділено на регулятивні та правоохоронні. Такий підхід уможливив
виділення управлінської (позитивної) та адміністративно-юрисдикційної
діяльності щодо забезпечення митної безпеки.
Поняття «забезпечення митної безпеки» запропоновано розглядати у
широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні забезпечення митної
безпеки стосується правового порядку у митній сфері, у вузькому –
регламентованої діючим законодавством діяльності уповноважених суб’єктів
її

забезпечення

юрисдикційну),

(управлінську
що

здійснюється

(позитивну)
у

межах

та

адміністративно-

адміністративно-правових

відносин, та має на меті створення належних умов для якісного та належного
рівня забезпечення митної безпеки. Сутність адміністративно-правового
забезпечення митної безпеки полягає у здійсненні такими суб’єктами за
допомогою наданих державою повноважень юридично значимих правових,
організаційних та інших дій, спрямованих на забезпечення учасниками
митних відносин виконання встановлених діючим законодавством правил у
сфері державної митної справи
Принципами адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
визначено об’єктивні взаємопов’язані та взаємообумовлені правові вимоги,
закріплені Конституцією та законодавством України, щодо порядку
здійснення правозабезпечувальної діяльності, спрямованої на виконання
учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної
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митної справи. Виділено вісім основних принципів адміністративноправового забезпечення митної безпеки.
У Розділі 2 «Юридична характеристика правоохоронних та митних
органів як суб’єктів забезпечення митної безпеки» обґрунтовано поняття та
здійснено систематизацію правоохоронних та митних органів як суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки, досліджено їх
адміністративну правосуб’єктність.
У

сфері

забезпечення

митної

безпеки

ознаками

митних

та

правоохоронних органів є їх цільове призначення щодо забезпечення
регулювання митних відносин, дотримання законності та правопорядку у цій
сфері, захисту громадян та держави від загроз, що можуть виникати у галузі
державної

митної

справи,

вони

мають

відповідні

компетенцію

та

повноваження для виконання покладених на них обов’язків та можуть їх
застосовувати з метою попередження та припинення порушень діючого
законодавства у митній сфері, відновлення порушених прав, виконання вимог
встановлених правових норм з боку юридичних та фізичних осіб. Така їх
діяльність у сфері забезпечення митної безпеки має носити цілісний
характер, де кожен із цих органів відповідає, в межах своєї компетенції та
наданих повноважень, за встановлений законодавством напрямок роботи.
Залежно від цільового призначення діяльності та обсягу виконуваних
завдань щодо забезпечення митної безпеки виділено основні і додаткові
суб’єкти забезпечення митної безпеки. Систематизація наявних завдань, що
стоять перед цими суб’єктами, визначення їх компетенції, аналіз результатів
їх діяльності за останні сім років, дозволила виявити відсутність координації
та взаємодії між ними, оскільки суб’єкти виконують виключно поставлені
перед ними завдання в межах їх власної вузької компетенції. Внаслідок
фрагментарності та відсутності системності, діяльність визначених суб’єктів
забезпечення митної безпеки носить ситуативний характер. З огляду на це
запропоновано створити єдиний центр координації суб’єктів забезпечення
митної безпеки.
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Визначено

та

проаналізовано

сутність

адміністративної

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки, сформовано та систематизовано
правоздатність,

адміністративну

її складові – адміністративну

дієздатність

та

адміністративну

деліктоздатність. Виявлено специфіку адміністративної правосуб’єктності
кожного суб’єкта адміністративно-правового забезпечення митної безпеки,
що виявляється у відмінностях їх завдань, функцій, прав та обов’язків, що
дозволяє брати участь в адміністративно-правових відносинах щодо
забезпечення митної безпеки, здійснювати управлінську (позитивну) та
адміністративно-юрисдикційну діяльність. Доведено, що адміністративна
правосуб’єктність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки становить основу їх адміністративно-правового статусу.
Дістало

подальшого

розвитку

визначення

адміністративної

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки як наявності у них прав та обов’язків, які дозволяють їм приймати
участь у відносинах, що виникають у митній сфері, здатності реалізовувати
ці права та обов’язки з метою дотримання всіма учасниками таких
адміністративно-правових відносин загальнообов’язкових правил у сфері
державної митної справи, та нести за свої дії відповідальність.
У Розділі 3 «Актуальні проблеми правозастосовної діяльності
правоохоронних та митних органів щодо забезпечення митної безпеки та
шляхи їх вирішення» досліджено міжнародний досвід забезпечення митної
безпеки та виявлено способи використання найкращих міжнародних практик
в Україні, обґрунтовано шляхи вдосконалення адміністративно-правового
забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами.
Піддано аналізу системи забезпечення митної безпеки як шлях
реагування на ризики, що виникають перед деякими провідними країнами
світу – США, Китаєм, Великою Британією, Євросоюзом, та наших сусідів Туреччиною, Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною,
Республікою Білорусь та Росією, здійснено систематизацію суб’єктів
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забезпечення митної безпеки у цих країнах з метою подальшого
відпрацювання моделі побудови митної безпеки України та суб’єктів
забезпечення митної безпеки, що найбільшою мірою відповідає ризикам, які
стоять перед нашої країною у теперішній час, та враховує її геополітичне
становище та національні інтереси.
Проведений аналіз довів, що правоохоронні та митні органи світу
виконують в основному або безпекову/правоохоронну функцію, або
фіскальну; у залежності від ризиків та загроз митній безпеці конкретної
країни чи союзу держав, їх геополітичного становища, формується система
забезпечення митної безпеки, що включає в себе насамперед адміністративну
підпорядкованість суб’єктів її забезпечення, їх мету та правовий статус;
функції, завдання та цілі суб’єктів забезпечення митної безпеки у деяких
провідних країнах світу є дотичними до українських. При реформуванні
суб’єктів забезпечення митної безпеки України можливо врахувати
передовий міжнародний досвід, проте слід прийняти до уваги сучасне
геополітичне становище країни, національні інтереси, чітко усвідомлювати
сучасні зовнішні ризики та загрози митній безпеці України. Роботу
правоохоронних та митних органів України, які відповідають за забезпечення
митної безпеки країни, у теперішній час необхідно зосередити саме на
безпековому/правоохоронному напрямку.
Враховуючі сучасні зовнішні ризики та загрози митній безпеці
України,

розгалуженість

виконуваних

правоохоронними

та

митними

органами нашої держави функцій у сфері забезпечення митної безпеки,
рекомендовано

зосередити

їх

діяльність

на

виконанні

безпекової/правоохоронної функції.
Визначено та піддано детальному аналізу чинники, які передували
зниженню рівня адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
України. Здійснено класифікацію загроз митній безпеці та виділено дві групи
загроз: фіскально-регулятивні та безпекові. Проведеним аналізом доведено
переважання у даний час безпекових загроз над фіскально-регулятивними.
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Запропоновано дві моделі подальшого формування правоохоронного
блоку митних органів з чітким визначенням його завдань, функцій та
компетенції у сфері забезпечення митної безпеки – як окремого підрозділу у
складі митних органів чи у складі нового окремого правоохоронного органу,
який займатиметься фінансовими розслідуваннями. Пропозиції щодо
удосконалення адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами згруповано у два напрямки –
загальний та адресний.
Ключові слова: адміністративно-правові засади, адміністративноправове забезпечення, митна безпека, митні органи, органи доходів і зборів,
правоохоронні

органи,

управлінська

діяльність,

адміністративно-

юрисдикційна діяльність.

SUMMARY
Popivniak O.I. Administrative and Legal Principles of Ensuring the
Customs Security by Law Enforcement and Customs Authorities - Qualified
scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for the degree of a Doctor of Philosophy (Ph.D) on the specialty
12.00.07 “Administrative law and process; finance law; information law” (081 law). - Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.
The thesis presents a theoretical generalization and new solution of the
scientific problem of determining the nature and content of administrative and
legal bases for ensuring the customs security by law enforcement and customs
authorities, justifies the directions and ways of improving the current legislation
and enforcement activities of law enforcement and customs authorities.
The main part of the thesis contains an introduction, three sections covering
seven subsections, conclusions, a list of sources, annexes.
Section 1 “Theoretical and Legal Basis of Administrative and Legal
Ensuring the Customs Security by Law Enforcement and Customs Authorities”
provides an overview of scientific research on customs security and its
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administrative and legal ensuring, highlights relations ensuring the customs
security by law enforcement and customs authorities and characterizes them as a
subject of administrative and legal regulation, justifies the principles of
administrative and legal ensuring the customs security by law enforcement and
customs authorities.
Two groups of scientific works are identified which prioritize the economic
and fiscal functions or law enforcement function of the security activities of
authorized subjects. It is emphasized that there is no established scientific approach
to disclosing the essence of customs interest and the lack of unity of scientific
opinions in defining the concept of "ensuring the customs security". Different
views on the essence of the basic categories make it possible to apply a “generalto-specific” approach to determine the administrative and legal bases of ensuring
the customs security. First of all such approach is based on the content of
administrative-legal relations, the highlight of customs legal relations in the field
of law enforcement activities and the characteristic of customs security with regard
of existing threats.
It is emphasized that administrative and legal relations in the field of
ensuring the customs security arise between the participants of customs relations in
the field of the state customs affairs and are regulated by administrative and legal
norms. Customs relations as a type of administrative and legal relations are divided
into regulatory and law enforcement. This approach made it possible to distinguish
administrative (positive) and administrative-jurisdictional activities on ensuring the
customs security.
The concept of “customs security” is proposed to be considered in a broad
and narrow sense. In the broad sense the customs security is related to the legal
order in the customs affairs.In the narrow sense it is related to the regulated by the
current legislation activity of the authorized subjects of ensuring the
customssecurity (administrative (positive) and administrative-jurisdictional), which
is carried out within the framework of administrative-legal relations and aims at
creating the right conditions for a quality and proper level of ensuring the customs
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security. The essence of administrative and legal ensuring the customs security lies
in the exercise of such subjects through the powers provided by the state legally
relevant legal, organizational and other actions aimed at ensuring fulfillment by the
participants of customs relations the rules established by the current legislation in
the field of the state customs affairs.
The principles of administrative and legal ensuring the customs security are
defined the objective interrelated and interdependent legal requirements, enshrined
in the Constitution and legislation of Ukraine, regarding the procedure of carrying
out enforcement activities aimed at the fulfillment by the participants of customs
relations compulsory rules in the field of state customs affairs. Eight basic
principles of administrative and legal ensuring the customs security are
highlighted.
Section 2 “Legal Characteristic of Law Enforcement and Customs
Authorities as Subjects of Ensuring the Customs Security” substantiates the
concept and systematizes law enforcement and customs authorities as subjects of
administrative and legal ensuring the customs security and researches their
administrative legal personality.
In the field of ensuring the customs security, the features of customs and
law enforcement authorities are their purpose for ensuring the regulation of
customs relations, the compliance with law and order in this field, the protection of
citizens and the state from the threats that may arise in the field of state customs
affairs. They have the relevant competence and authority for the fulfillment of the
duties assigned to them and they may use them with the purpose of preventing and
terminating violations of the current customs legislation, restoring violated rights,
meeting the requirements of the established legal norms by legal and natural
persons. These activities in the field of ensuring the customs security should be
holistic in nature, where each of these authorities is responsible, within the limits
of its own competence and the powers, for the direction established by the
legislation.
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Depending on the purpose of the activity and the scope of the tasks
performed in the field of ensuring the customs security, the main and additional
subjects of ensuring the customs security are distinguished. The systematization of
the existing tasks facing these authorities, the definition of their competence, the
analysis of the results of their activities over the last seven years revealed the lack
of coordination and interaction between them, since the subjects fulfill exclusively
the tasks assigned to them within their own narrow competence. Due to
fragmentation and the lack of systematic nature, the activities of the subjects of
ensuring the customs security are situational. In this regard it is proposed to create
a single coordination center for the subjects of ensuring the customs security.
The essence of administrative legal personality of the subjects of
administrative and legal ensuring the customs security is determined and analyzed,
its components - administrative legal capacity, administrative legal agency and
administrative delictual capacity are formed and systematized. The specificity of
the administrative legal personality of each subject of administrative and legal
ensuring the customs security is revealed, which is manifested in the differences of
their tasks, functions, rights and responsibilities, which allows to participate in
administrative and legal relations in the field of ensuring the customs security, to
carry out administrative (positive) and administrative-jurisdictional activities. It is
proved that the administrative legal personality of the subjects of the administrative
and legal ensuring the customs security is the basis of their administrative legal
status.
There has been further development of the definition of the administrative
legal personality of the subjects of the administrative and legal ensuring the
customs security as having the rights and duties that allow them to participate in
the relations arising in the field of customs affairs, the ability to exercise these
rights and duties with the aim of fulfillment by all participants of those
administrative and legal relations the compulsory rules in the field of state customs
affairs, and be responsible for their actions.
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Section 3 “Actual Problems of Enforcement by the Law Enforcement and
Customs Authorities Ensuring the Customs Security and the Ways of Solving
Them” researches the international experience of ensuring the customs security
and identifies the ways to apply the best international practices in Ukraine. It
outlines the ways to improve the administrative and legal ensuring the customs
security by the law enforcement and custom authorities.
Ensuring the customs security has been analyzed as a way of responding to
the risks faced by some of the leading countries in the world - the USA, China, the
United Kingdom, the European Union, and our neighbors - Turkey, Poland,
Romania, Moldova, Hungary, Slovakia, the Republic of Belarus and Russia. The
authorities ensuring the customs security in these countries have been systematized
for the further elaboration of the customs security construction model in Ukraine
and it sauthorities ensuring the customs security, which is most relevant to the risks
our country confronts at present time, and takes into account its geopolitical
position and national interests.
The analysis has proved that law enforcement and customs authorities in
the world perform mainly a security/law enforcement function, or a fiscal one.
Depending on the risks and threats to the customs security of a particular country
or union of states, their geopolitical position, a system of ensuring the customs
security is formed, which includes, first of all, the administrative subordination of
the subjects of its ensuring, their purpose and legal status. The functions, tasks and
objectives of the subjects of ensuring the customs security in some of the leading
countries of the world are relevant to Ukrainian ones. While reforming the
Ukrainian subjects of ensuring the customs security, the best international
experience may be taken into account, but special consideration should be given to
the current geopolitical position of the country, national interests, external risks
and threats to Ukraine's customs security. It is necessary to focus the work of law
enforcement and customs authorities of Ukraine, which are responsible for
ensuring the customs security of the country, in the direction of the security/law
enforcement.
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Taking into consideration the current external risks and threats to the
customs security of Ukraine, the extensiveness of the functions performed by law
enforcement and customs authorities of our country in the field of ensuring the
customs security, it is recommended to focus their activities on the security/law
enforcement function.
The factors that preceded the decrease of the level of administrative and
legal ensuring the customs security of Ukraine were identified and subjected to
detailed analysis. Customs security threats are classified into two groups: fiscal,
regulatory and security. The analysis has proved that security threats are currently
outweighed by fiscal and regulatory ones.
Two models of further formation of the law enforcement block of the
customs authorities are proposed, with a clear definition of its tasks, functions and
competence in the field of ensuring the customs security - as a separate division
within the customs authorities or as part of a new separate law enforcement agency
that will be engaged in financial investigations. Proposals for improving the
administrative and legal ensuring the customs security by the law enforcement and
customs authorities are grouped in two directions - general and targeted.
Keywords: administrative and legal bases, administrative and legal
ensuring, customs security, customs authorities, revenue and duties authorities, law
enforcement
activity.
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ВСТУП

Актуальність теми. Поняття митної безпеки більшістю науковців
розглядається як частина чи одна із складових економічної безпеки країни. У
свою чергу, митна безпека включає в себе не тільки зовнішньоекономічну
сферу, але й безпеку державного кордону.
У даний час наша держава знаходиться у досить непростому
геополітичному становищі - з одного боку набула чинності Угода про
асоціацію між Україною та ЄС, здійснюється гармонізація митних процедур
зі стандартами Європейського Союзу, надано безвізовий режим з країнами
ЄС. Проте з іншого боку на Сході України відбувається військовий конфлікт.
Вищезазначені

чинники

як

ніколи

сприяють

членам

міжнародних

організованих злочинних угруповань використовувати територію України
для транзиту та незаконного переміщення через її митний кордон великих
партій предметів контрабанди - наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, зброї, вибухівки, історичних та культурних цінностей, тощо.
Слід зазначити, що в силу свого географічного положення, наявності
морського кордону та розвиненої авіаційної інфраструктури наша держава і
так є досить привабливою для налагодження транзиту заборонених до обігу
товарів з країн Азії чи Латинської Америки до Європи. Міжнародна
організована

злочинність,

тероризм,

нелегальна

міграція

поступово

зачіпають територію нашої країни. Разом з тим, майже відсутні відомості про
виявлені великі партії контрабанди наркотиків та зброї, а також фінансові
трансакції, які "забезпечують" скоєння цих злочинів. Постійно оновлюються
і стають більш витонченими способи скоєння правопорушень. Поряд з цим,
неефективна система публічного адміністрування у сфері забезпечення
митної безпеки внаслідок сконцентрованості насамперед на виконанні її
фіскальної функції межує з подальшим падінням надходжень митних
платежів до державного бюджету, і як наслідок – поглиблюється економічна
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криза, знижується рівень життя населення, росте рівень корупції серед
співробітників уповноважених державою органів із забезпечення митної
безпеки.
З огляду на вищезазначені чинники, проблема забезпечення митної
безпеки постає як актуальна потреба сьогодення, що потребує державного
вирішення. Це, у свою чергу, обумовлює актуальність проблеми виділення
серед засобів забезпечення митної безпеки адміністративно-правових засобів,
які застосовуються правоохоронними та митними органами в сучасних
складних геополітичних умовах та умовах підвищеного рівня небезпеки, що
супроводжує

процеси

внутрішньодержавних

перетворень,

відповідно

стратегії незворотності європейського та євроатлантичного курсу України,
що закріплена у Преамбулі Конституції України.
Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять
праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях теорії права,
адміністративного й митного права, як С.М. Алфьорова, В.Б. Авер'янова,
Ю П. Битяка, І.Л. Бородіна, В.А. Бортника, В.В. Галунька, І.П. Голосніченка,
Є.В. Губського,

Н.І. Золотарьової,

С.В. Ківалова,

Л.В. Коваля,

О.Я. Зубрицької,

Я.Л. Іваненко,

Т.О. Коломоєць,

В.К. Колпакова,

О.В. Кузьменко, А.Т. Комзюка, В.Я. Настюка, Д.М. Овсянка, Н.С. Панової,
І.Б. Пробка, О.П. Рябченко, М.В. Стахурського, С.Г. Стеценка, О.В. Тильчик,
В.В. Тильчика,

К.О. Тимошенко,

Г.П. Тимченка,

Ю.А. Тихомирова,

В.В. Ченцова, Р.Б. Шишки, М.Г. Шульги, та ін.
Поглиблене вивчення проблеми митної безпеки визначило звернення
до наукових робіт таких дослідників: І.Г. Бережнюка, Л.О. Бицької,
А.О. Брачук,

А.А. Вірковської,

Н.І. Гавловської,

М.О. Губи,

А.Д. Войцещука,

Л.О. Врублевської,

А.І. Калініченко,

О.В. Комарова,

М.І. Кулєшиної, М.М. Левка, О.О. Недобєги, К.І. Новікової, І.В. Новосад,
Н.В. Осадчої, О.В. Осадчука, П.В. Пашка, П.Я. Пісного, М.М. Разумея,
Є.М. Рудніченка та ін. Значний науковий інтерес становлять роботи,
присвячені

адміністративно-правовому

регулюванню

у

митній

сфері
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(Н.І. Делічебан, Ю.В. Терещук, К.В. Червінко та ін.), міжнародно-правовим
аспектам

митної

А.В. Саварець,
статусу

безпеки

(Л.О. Алмаз,

С.В. Таранова,

правоохоронних

О.О. Гребенок,

Х.В. Чавс),

органів

С.П. Коляда,

адміністративно-правовому

(А.М. Бандурка,

К.Ф. Гуценко,

В.В. Зайченко, М.А. Ковальов, А.В. Лаптєва, В.Т. Маляренко, М.І. Мельник,
Т.Д. Момотенко, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк).
Проведений активний науковий пошук, присвячений проблемам
вдосконалення митно-правового регулювання в цілому та окремих його
аспектів, особливо у напрямку боротьби з порушеннями митних правил в
цілому та контрабанди, зокрема, становить теоретичне підґрунтя подальшої
характеристики адміністративно-правових засад забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами, які до теперішнього часу не
становили предмет окремого наукового аналізу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне

дослідження

підготовлено

та

здійснено

на

кафедрі

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної
фіскальної служби України, відповідно напрямів наукових досліджень,
спрямованих на виконання Стратегії у сфері протидії незаконному
виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, схваленої
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 570-р.
Наукове завдання виконаного дослідження ґрунтується на тематиці науководослідної роботи кафедри, де була підготовлена дисертація «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. Мета дисертаційної роботи

полягає в

тому, щоб спираючись на досягнення сучасної юридичної науки, норми
чинного законодавства і практику правозастосування, визначити особливості
адміністративно-правового регулювання відносин у сфері забезпечення
митної безпеки правоохоронними та митними органами та з урахуванням

20

отриманих результатів надати науково обґрунтовані пропозиції щодо
удосконалення чинного адміністративного законодавства.
Обрана

мета

дослідження

обумовила

постановку

і

вирішення

наступних задач:
- провести огляд наукових досліджень щодо митної безпеки та
обґрунтувати науковий підхід щодо розкриття сутності адміністративноправових засад забезпечення митної безпеки;
- встановити види діяльності щодо забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами, які здійснюються у межах
адміністративно-правових відносин, обґрунтувати їх ознаки;
- окреслити принципи адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки правоохоронними та митними органами та розкрити їх зміст;
- обґрунтувати поняття та здійснити систематизацію правоохоронних
та митних органів як суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
митної безпеки;
- розкрити сутність адміністративної правосуб’єктності суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки;
- дослідити міжнародний досвід забезпечення митної безпеки та
виділити способи використання найкращих міжнародних практик в Україні;
-

обґрунтувати

шляхи

вдосконалення

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері забезпечення
митної безпеки.
Предметом

дослідження

є

адміністративно-правові

засади

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами.
Методи дослідження. Методологію наукового аналізу проблеми
розкриття сутності адміністративно-правових засад забезпечення митної
безпеки правоохоронними та митними органами становить системний підхід,
який, у поєднанні із діалектикою дозволив забезпечити повноту теоретикоправового аналізу.
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Застосування

логіко-юридичного

методу,

методу

юридичної

компаративістики та наукового підходу «сходження від абстрактного до
конкретного» дозволило визначити поняття адміністративно-правового
забезпечення митної безпеки (підрозділ 1.1), здійснити характеристику сфери
забезпечення митної безпеки як предмету адміністративно-правового
регулювання (підрозділ 1.2). Системно-структурний метод та метод
класифікації покладено в основу характеристики правоохоронних та митних
органів як суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
(підрозділ 2.1). Використання методу системного аналізу у взаємозв’язку із
методами аналізу і синтезу стало методологічною основою визначення та
характеристики

адміністративної

правосуб’єктності

суб’єктів

адміністративно-правового забезпечення митної безпеки (підрозділ 2.2).
Порівняльно-правовий метод та метод правового моделювання покладено в
основу

аналізу

актуальних

проблем

правозастосовної

діяльності

правоохоронних та митних органів щодо забезпечення митної безпеки, а саме
- міжнародного досвіду та шляхів його використання в Україні, формування
пропозицій й рекомендацій організаційного та правового змісту щодо
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами (Розділ 3).
Нормативну

основу

дисертаційного

дослідження

становлять

Конституція України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною,
закони України, нормативні акти Президента та Кабінету Міністрів України,
акти центральних та місцевих органів виконавчої влади, що визначають
засади, зміст та особливості адміністративно-правових засад забезпечення
митної безпеки України.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять узагальнення
практичної діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки України, а
також довідкові видання та статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що
дисертаційна робота є одним з перших в Україні комплексних наукових
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досліджень адміністративно-правових засад забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами

за умов геополітичних змін в

Україні та її взаємовідносинах із країнами ЄС. За результатами дослідження
обґрунтовано наукові положення, що виносяться на захист, а саме:
уперше:
- на засадах застосування наукового підходу «від загального до
конкретного»
забезпечення

обґрунтовано
митної

поняття

безпеки,

що

адміністративно-правових
враховує

дуалістичний

засад

характер

цілеспрямованої діяльності уповноважених суб’єктів у взаємозв’язку та
взаємообумовленості

із

вирішенням

загальнодержавного

завдання

забезпечення правового порядку у митній сфері;
доведено

-

доцільність

систематизації

видів

діяльності

щодо

забезпечення митної безпеки із врахуванням їх адміністративно-правової
природи,

що

дозволило

виділити

управлінську

(позитивну)

та

адміністративно-юрисдикційну діяльність. Такий підхід випливає з наявності
регулятивних

і

правоохоронних

функцій,

які

реалізують

суб’єкти

забезпечення митної безпеки;
-

здійснено

систематизацію

сучасних

систем

адміністративно-

правового забезпечення митної безпеки провідних іноземних та сусідніх з
Україною країн (США, Китаю, Великої Британії, Євросоюзу, Туреччини,
Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини, Республіки Білорусь та
Росії). Критеріями систематизації виділено: суб’єкти забезпечення митної
безпеки, їх завдання, функції, компетенція;
- виділено чинники, які передували зниженню рівня адміністративноправового забезпечення митної безпеки України, здійснено класифікацію
загроз

митній

безпеці,

виходячи

з

необхідності

подолання

яких

запропоновано системні заходи щодо вдосконалення адміністративноправового забезпечення митної безпеки, які поділено на загальні та адресні.
удосконалено:

23

- положення щодо визначення митної безпеки, у якому, порівняно із
існуючими науковими поглядами та нормами чинного законодавства,
враховано цілеспрямований характер правозабезпечувальної діяльності
уповноважених суб’єктів щодо стану захищеності митних, економічних,
зовнішньоекономічних та інших інтересів у сфері державної митної справи;
- підхід щодо визначення принципів адміністративно-правового
забезпечення

митної

безпеки,

що

відображає

специфіку

предмету

адміністративно-правової діяльності уповноважених суб’єктів та її мету.
Застосування

такого

підходу

дозволило

виділити

вісім

принципів

адміністративно-правового забезпечення митної безпеки та зазначити про
відкритий характер цього переліку;
- обґрунтування ознак правоохоронних та митних органів як суб’єктів
адміністративно-правового

забезпечення

митної

безпеки,

серед

яких

ключовими ознаками виступає їх цільове призначення щодо забезпечення
регулювання митних відносин, дотримання законності та правопорядку у цій
сфері, захисту громадян та держави від загроз, що можуть виникати у галузі
державної митної справи. Серед ознак правоохоронних органів, у першу
чергу, виділено їх цільове призначення щодо запобігання та протидії
правопорушенням під час застосування митного законодавства. Митний
орган у частині виконання завдань щодо реалізації державної політики у
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного
законодавства віднесено до органів, які реалізують правоохоронну функцію
держави.
дістало подальшого розвитку:
- науковий підхід щодо визначення об’єкту митної безпеки шляхом
врахування,

на

відміну

від

існуючих

поглядів,

внутрішніх

загроз

(насамперед, корупції та військового конфлікту на Сході) та окремих
зовнішніх загроз (надання безвізового режиму з країнами ЄС, набуття
чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), а також існування
економічної, фіскальної та правоохоронної складових цього поняття;
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-

визначення

поняття

«забезпечення

митної

безпеки»,

яке

запропоновано розглядати у широкому та вузькому значеннях. У широкому
значенні забезпечення митної безпеки стосується правового порядку у митній
сфері, у вузькому – регламентовану діючим законодавством діяльність
уповноважених суб’єктів її забезпечення (управлінську (позитивну) та
адміністративно-юрисдикційну), що здійснюється у межах адміністративноправових відносин, та має на меті створення належних умов для якісного та
належного рівня забезпечення митної безпеки. Сутність адміністративноправового забезпечення митної безпеки полягає у здійсненні такими
суб’єктами за допомогою наданих державою повноважень юридично
значимих

правових,

організаційних

та

інших

дій, спрямованих

на

забезпечення учасниками митних відносин виконання встановлених діючим
законодавством правил у сфері державної митної справи;
- систематизація правоохоронних та митних органів як суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки. За критеріями
цільового призначення діяльності та обсягу виконуваних завдань щодо
забезпечення митної безпеки (застосовуються в комплексі) виділено дві
групи суб’єктів – основні і додаткові;
-

визначення

адміністративної

правосуб’єктності

суб’єктів

адміністративно-правового забезпечення митної безпеки із врахуванням
відносин у межах яких такі суб’єкти нею наділені. Виявлено відмінність
адміністративної

правосуб’єктності

основних

і

додаткових

суб’єктів

забезпечення митної безпеки, вказано на перевагу правоохоронних функцій
основних

суб’єктів

адміністративної

у

виділеній

правосуб’єктності

сфері

та

кожного

встановлено
з

основних

особливості
суб’єктів

забезпечення митної безпеки у межах реалізації правоохоронної функції;
- положення про способи використання найкращих міжнародних
практик забезпечення митної безпеки в Україні на підставі аналізу систем
забезпечення митної безпеки як шлях реагування на ризики, що виникають
перед деякими провідними країнами світу – США, Китаєм, Великою
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Британією, Євросоюзом, та сусідніх з Україною держав - Туреччиною,
Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Республікою
Білорусь та Росією.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
становлять науковий та практичний інтерес у наступних сферах:
- науково-дослідній – висновки і пропозиції теоретико-правового
характеру

спрятимуть

подальшим

науковим

пошуками

шляхів

вдосконалення адміністративно-правового регулювання відносин щодо
забезпечення митної безпеки;
- правотворчості
забезпечення

–

становлять

ефективності

основу

правового

визначення

регулювання

напрямків
діяльності

правоохоронних та митних органів у напрямку забезпечення митної безпеки;
- правозастосуванні – для гарантування законності реалізації прав та
виконання обов’язків правоохоронними та митними органами у митній сфері
за умови забезпечення її безпеки, визначення оптимальної структури системи
зазначених органів та ефективного розподілу компетенції між ними (акт
впровадження ДФС України від 07.03.2019 №842/99-99-21-02-03-18);
- навчальному процесі – для поглибленого викладання дисциплін
«Адміністративне право», «Адміністративне процесуальне право», «Митне
право».
Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано здобувачем
самостійно. Висновки та пропозиції, сформульовані у дисертаційному
дослідженні, які підтверджують її наукову новизну, ґрунтуються на власних
аналітичних розробках. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, ідеї
та розробки, які належать співавторам О.В. Тильчик, Ю.Ю. Рябченко, не
використовувались.
Апробація

результатів

дисертаційного

дослідження.

Основні

положення та висновки дисертаційного дослідження оприлюднено на
чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях: «Правоохоронні
та митні органи світу як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення
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митної безпеки: загальна характеристика» (м. Київ, 11-12 травня 2018 р.),
«Загрози митній безпеці: сучасний стан та питання класифікації» (м. Харків,
18-19 січня 2019 р.), «Безпекова складова у діяльності суб’єктів забезпечення
митної безпеки деяких іноземних країн» (м.Арад, Румунія, 25-26 січня 2019
р.), «Шляхи вдосконалення публічного адміністрування сферою забезпечення
митної безпеки в Україні на засадах впровадження досвіду митних органів
країн Європейського Союзу» (м.Харків, 11-12 квітня 2019 р.).
Публікації.

Основні

результати

дисертаційного

дослідження

відображено у одинадцяти публікаціях, з яких сім – наукові статті, чотири з
яких опубліковано у фахових наукових виданнях України, три – у зарубіжних
наукових виданнях, в тому числі одна – у науковому виданні, що входить до
наукометричної бази Web of Science, та чотирьох тезах доповідей на
міжнародних науково-практичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ
БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ТА МИТНИМИ ОРГАНАМИ У
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

1.1.

Огляд

наукових

досліджень

щодо

митної

безпеки

та

визначення адміністративно-правових засад її забезпечення
Формування митної безпеки України відбувалось під впливом
сукупності багатьох чинників, що мали як національний характер так й
міжнародні риси. Українська митниця розпочала свою роботу як частина
колишньої радянської системи, формувалась та розвивалась в умовах
ринкової економіки, ставши повноцінним суб’єктом забезпечення митної
безпеки України.
Поняття митної безпеки визначено Митним кодексом України, іншими
актами чинного законодавства, а також вітчизняними науковцями як стан
захищеності митних інтересів або економічних інтересів держави у митній
галузі. При цьому зазначається про взаємозв’язок між митною та
національною, зовнішньоекономічною та економічною безпекою.
Як свідчить аналіз досліджень, вивченням поняття та проблем митної
безпеки займались такі вітчизняні науковці як І.Г. Бережнюк, Л.О. Бицька,
А.О. Брачук, А.А. Вірковська, А.Д. Войцещук, Л.О. Врублевська, Н.І.
Гавловська, М.О. Губа, А.І. Калініченко, О.В. Комаров, М.І. Кулєшина, М.М.
Левко, О.О. Недобєга, К.І. Новікова, І.В. Новосад, Н.В. Осадча, О.В. Осадчук,
П.В. Пашко, П.Я. Пісной, Д.В. Пудрик, М.В. Разумей, Є.М. Рудніченко та
інші.
Окрім науковців, нормативне визначення поняття «митна безпека»
передбачене законодавством України та європейських держав. Зокрема,
відповідно до Митного кодексу України, митна безпека - це стан захищеності
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митних інтересів України (ст.6) [48], тобто національних інтересів,
забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснення державної
митної справи. Разом з тим, у Митному кодексі Європейського Союзу
основними завданнями митних адміністрацій визначено, серед інших,
забезпечення безпеки Європейського Союзу та його громадян, а також захист
навколишнього середовища, у тісній взаємодії з іншими органами влади (ст.2
глави 1 розділу 1) [187].
При формуванні поняття митної безпеки важливо приймати до уваги
визначення національної безпеки як висхідної категорії і суспільно-правового
явища, що безпосередньо пов’язане із митною безпекою У Законі України
«Про основи національної безпеки України» термін національної безпеки
визначено

як

захищеність

життєво

важливих

інтересів

людини

і

громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам, у тому числі – у сфері
податково-бюджетної та митної політики, при виникненні негативних
тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним
інтересам (ст.1) [103].
Таким чином можливо визначити різницю у підходах до визначення
поняття митної безпеки в українському та європейському законодавстві, а
також до понять митної та національної безпеки у вітчизняному
законодавстві. Якщо в українському законодавстві мова йде про стан
захищеності митних інтересів, то у європейському – про безпеку країн
Європи та її громадян.
Аналогічну ситуацію ми маємо у наукових поглядах щодо визначення
поняття «митна безпека». У даний час можливо виділити два основних
наукових підходи до формування цього поняття.
Зокрема, більша частина дослідників вважають митну безпеку
складовою економічної чи зовнішньоекономічної безпеки (І.Г. Бережнюк,
Л.О. Бицька, М.О. Губа, А.І. Калініченко, М.І. Кулєшина, М.М. Левко, О.О.
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Недобєга, К.І. Новікова, І.В. Новосад, П.В. Пашко, П.Я. Пісной, Д.В. Пудрик
та інші). Такий погляд обумовлений тим, що, на думку вказаних вчених,
митна безпека формує і забезпечує захист національних інтересів у
економічній чи зовнішньоекономічній сфері.
Зокрема,

П.В. Пашко та П.Я. Пісний вважають, що під митною

безпекою слід розуміти стан захищеності економічних інтересів держави в
митній галузі [68, с. 139]. При цьому вони наголошують, що визначення
понять митної безпеки та суміжних з нею категорій (митних небезпеки,
загрози, виклику, впливу, ризику та шкоди) обумовлює можливість більш
детального розкриття системи понять, пов’язаних з зовнішньоекономічною
та економічною безпекою, а також визначити чітку систему дій суб’єкта
забезпечення митної безпеки України – митної служби України та інших
державних органів у напрямі попередження та ліквідації причин виникнення
митних загроз [68, с. 143].
Як вважає П.В. Пашко, з одного боку, митна безпека випливає із
зовнішньоекономічної безпеки та є її складовою, з іншого боку - митна
безпека, яка забезпечується виконанням митної справи, перебуває на стику
силових і несилових складових національної безпеки й може бути виділена в
окреме поняття [63, с. 31]. Разом з тим, Пашко П.В. приходить до висновку,
що під митною безпекою можна вважати стан захищеності національних
інтересів, забезпечення та реалізацію яких покладено на митні органи країни
[66, с. 45].
На думку П.В. Пашка та І.Г. Бережнюка, метою системи митної
безпеки є досягнення стабільної роботи митної системи, належного рівня
сприяння зовнішньоекономічній діяльності, забезпечення зниження ризиків,
а також нейтралізації ризик-чинників, які безпосередньо впливають на стан
реалізації [67, с. 26].
У своєму дослідженні Л.О. Бицька приходить до висновку що митна
безпека є не лише складовою економічної безпеки держави, а тому при її
вдосконаленні необхідно застосовувати та переймати досвід функціонування
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митних систем світу, при цьому виділити захист національних інтересів як
пріоритетне завдання [10, с. 23].
М.О. Губа розглядає митну безпеку держави як стан захищеності
митних інтересів України, який забезпечується завдяки ефективній реалізації
державної податкової політики та політики в галузі державної митної справи,
характеризується надійним функціонуванням митної системи, безпечністю
митного

простору

країни,

відкритістю

національної

економіки

та

прийнятним рівнем експортно-імпортної залежності держави і ґрунтується на
врахуванні фіскально-регуляторних пріоритетів країни та інтересів платників
митних платежів [19, с. 20].
На думку М.М. Левка, митна безпека є сукупністю ефективних
економічних, правових, політичних та інших механізмів, спрямованих на
захист

інтересів

суб’єктів

господарювання

та

держави

в

зовнішньоекономічній сфері і, зокрема, у митній сфері [44, с. 101].
О.О. Недобєга та М.І. Кулєшина вважають що митна безпека є
невід’ємною складовою економічної безпеки в першу чергу завдяки
спрямованості на захист національних економічних інтересів та захист
національного виробника [56, с. 4].
У своїх наукових дослідженнях К.І. Новікова розглядає митну безпеку
як стан захищеності митних інтересів держави, який забезпечується
митними органами. На її думку, на даний час теоретико-методологічна база
дослідження механізмів забезпечення митної безпеки є недостатньо
розробленою та потребує подальшого доопрацювання. Тому необхідно
необхідне концептуальне визначення складових митної безпеки та розробка
шляхів її забезпечення шляхом розробки проекту Концепції митної безпеки
[57, с. 179].
На думку І.В. Новосад, митна безпека є невід’ємною складовою
економічної безпеки, що відіграє важливу роль у захисті національних
економічних інтересів у зовнішньоекономічній сфері [58, с. 154]. Науковець
дає визначення митної безпеки як стан захищеності національних інтересів
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України в митній галузі, який дає змогу за різних умов та незалежно від
загроз

забезпечити

ефективне

проведення

митного

оформлення,

регулювання, контролю та здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з
контрабандою та порушеннями митних правил [59, с. 21-22].
Д.В. Пудрик визначає митну безпеку як стан захищеності митних
інтересів від будь-яких загроз, що виникають у ході здійснення державної
митної справи [111, с. 107].
Вищенаведені наукові погляди дозволяють вказати про безпосередній
зв'язок зовнішньоекономічної, економічної та митної безпеки. Разом з тим,
позиція більшості науковців, яка передбачає розкриття змісту поняття митної
безпеки як складової економічної чи зовнішньоекономічної безпеки, не є
беззаперечною. За такого підходу, на нашу думку, «губиться» саме
безпековий аспект митної безпеки, її правоохоронна функція, натомість
економічна та фіскальна є головними функціями.
Інша частина дослідників вважає, що поняття митної безпеки включає в
себе забезпечення безпеки країни від загроз національним інтересам у сфері
митної політики (А.О. Брачук, Л,О. Врублевська, Н.І. Гавловської, А.І.
Калініченко,О.В. Осадчук, М.М.Разумей, Є.М. Рудніченко та інші). На думку
зазначених науковців, митна безпека повинна забезпечити безпеку громадян,
суспільства, держави від зовнішніх та внутрішніх загроз у митній сфері.
Зокрема, А.О. Брачук вважає, що митна безпека включає в себе
забезпечення безпеки при здійсненні міжнародної торгівлі та безпеку,
пов’язану з боротьбою проти контрабанди та порушенням митних правил.
При цьому, на її думку, митна безпека повинна забезпечити недопущення
контрабанди та порушення митних правил, створення умов сприяння
міжнародній торгівлі, прискорення та спрощення митних процедур,
подальше вдосконалення українського митного законодавства відповідно до
міжнародних та європейських стандартів, тощо [13, с. 159].
У своїх наукових дослідженнях Л.О.Врублевська приходить до
висновку, що головною метою митної безпеки є забезпечення захисту
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економічних інтересів країни, захищеність життєво важливих потреб,
інтересів і цінностей людини, населення, держави від внутрішніх та
зовнішніх загроз, джерелом яких є зовнішньоекономічні зв’язки [15, с. 34].
На думку Н.І. Гавловської, О.В. Осадчук та Є.М. Рудніченко, митна
безпека відіграє важливу роль в системі економічної безпеки держави в
цілому та фінансової безпеки зокрема, та є комплексом ефективних
економічних, правових, політичних заходів держави із захисту її інтересів та
населення у митній сфері [16, с. 53].
М.М. Разумей

розглядає митну безпеку як сукупність наступних

складових – експортна безпека, імпортна безпека та безпека, яка
забезпечується боротьбою з контрабандою та порушеннями митних правил
[112, с. 22].
Науковець А.І. Калініченко робить висновки про те, що завданням
митної політики у державній політиці національної безпеки є забезпечення
економічних інтересів та безпеки України, об’єктом митної безпеки є митні
інтереси держави, які забезпечують як зовнішньоекономічну так й митну
безпеку [30, с. 17].
Вищезазначені наукові погляди формують поняття митної безпеки
через боротьбу з її загрозами, якими є контрабанда, порушення митних
правил, зовнішньоекономічні зв’язки, тощо. На нашу думку, такий підхід
дещо «звужує» об’єктність поняття «митна безпека», оскільки зовсім не
приділяється належної уваги внутрішнім загрозам (насамперед, корупції та
військовому конфлікту на Сході), не враховуються деякі зовнішні (надання
безвізового режиму з країнами ЄС, набуття чинності Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС) та знижується рівень економічної та фіскальної
складових цього поняття.
У обох основних наукових підходах до формування цього поняття
досить часто використовується поняття національні, зовнішньоекономічні,
економічні, митні інтереси, тощо. Разом з тим, усталений науковий підхід
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щодо розкриття сутності митного інтересу відсутній, хоча це поняття

є

базовим при визначенні митної безпеки.
Зокрема, відповідно до Митного кодексу України, митні інтереси – це
національні інтереси України, забезпечення та реалізація яких досягається
шляхом здійснення державної митної справи (ст.6) [48].
Конституційний Суд України у одному із своїх рішень дає таке
визначення: «поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в
частині

першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та

інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права",
треба розуміти як прагнення до користування конкретним
та/або

нематеріальним

благом,

як

зумовлений

матеріальним

загальним

змістом

об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий
легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших
засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних
потреб, які не суперечать Конституції і законам України,

суспільним

інтересам,

та

справедливості,

добросовісності,

розумності

іншим

загальноправовим засадам» (п.1) [127].
У своїх наукових дослідженнях П.В. Пашко приходить до висновку, що
під митними інтересами держави слід розуміти специфічні національні
інтереси

держави,

забезпечення

та

реалізація

яких

досягаються

провадженням митної справи [63, с. 31]. На його думку, митні інтереси
забезпечують як митну так й зовнішньоекономічну безпеку. До митних
інтересів, які забезпечують зовнішньоекономічну безпеку, він відносить
підвищення рівня зовнішньоекономічного співробітництва, експортного
потенціалу, активізації розвитку економічних суб’єктів, збереження та
відтворення природних, трудових, енергетичних ресурсів, тощо. У сфері
забезпечення митної безпеки до митних інтересів він відносить фіскальні,
торгівельно-економічні, регулювальні, правоохоронні та інші питання [64,
с. 9].
На думку А.Д. Войцещука та А.А. Вірковської, сфера національних
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економічних інтересів перебуває під дією чинників та викликів не тільки
національного, але й глобального характеру. Саме тому митна складова цих
інтересів набуває актуальності, зважаючи на процеси гармонізації митних
процедур, спрощення тарифних умов переміщення товарів у контексті
глобальної лібералізації міжнародної торгівлі, та переорієнтація функцій
митної політики з фіскальної на регулювальну [14, с. 112].
Осадча Н.В. вважає, що митні інтереси держави слід визначати
поточним станом зовнішньоекономічних відносин, ступенем реалізації
установлених стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку,
задоволенням матеріальних потреб громадян і ступенем захисту культурного
середовища держави [61, с. 6].
Ураховуючи проведений аналіз, можливо констатувати, що науковці
намагаються цією категорією позначити необхідність врахування впливу
низки чинників геополітичного, економічного та іншого характеру на митну
безпеку, а також вказати про спроможність держави гарантувати безпечність
економічної діяльності шляхом здійснення митної справи та тими умовами
(зовнішньополітичними, міждержавними та внутрішніми), в яких така
економічна діяльність здійснюється.
Також окрім самого поняття митної безпеки, важливу роль відіграє
розуміння поняття забезпечення митної безпеки України.
Поняття «забезпечення митної безпеки» А.О. Брачук розглядає як
застосування сукупності засобів, методів та інструментів, здатних протидіяти
внутрішнім та зовнішнім загрозам під час здійснення державної митної
справи, забезпечити досягнення балансу між спрощенням митних процедур
та необхідним рівнем захищеності митних інтересів та надійності [13, с. 160].
На думку О.В. Комарова, поняття «забезпечення митної безпеки» слід
розглядати як здатність управлінських рішень в рамках створеної системи
захисту економічних інтересів держави, протидіяти можливим небезпекам у
митній галузі [36].
У своїх наукових дослідженнях І.В. Новосад приходить до висновку,
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що під забезпеченням митної безпеки слід розуміти упровадження в митній
справі сукупності заходів, здатних протидіяти внутрішнім і зовнішнім
загрозам та викликам у сфері зовнішньоекономічних відносин [58, с. 151].
Професор Пашко П.В. вважає, що поняття «забезпечення митної
безпеки» слід розглядати як здатність управлінських рішень в рамках
створеної системи захисту економічних інтересів держави, протидіяти
можливим небезпекам у митній галузі [63, с. 31]. Головною метою
забезпечення митної безпеки він вважає досягнення необхідного рівня
надійності митної системи [65, с. 183]. При цьому Пашко П.В. наголошує на
тому, що процес забезпечення митної безпеки напряму залежить від
організаційних, технологічних, економічних, трудових якостей митної
служби [63, с. 319].
Як вбачається із наведеного переліку поглядів та підходів, при
формуванні цього поняття позиції науковців теж дещо різняться. Одна група
дає нам розуміння сутності забезпечення митної безпеки як комплексу
заходів, здатних протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам під час
здійснення державної митної справи, інші ж – як досягнення необхідного
рівня надійності митної системи.
При формуванні поняття митної безпеки також слід враховувати
сучасні умови, в яких знаходиться Україна – військовий конфлікт на Сході,
надання безвізового режиму з країнами ЄС, набуття чинності Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Зміни у геополітичній обстановці у світі
змінюють підходи до визначення поняття національної безпеки. Саме тому,
Верховною Радою України 5 квітня 2018 року у першому читанні прийнято
проект Закону України «Про національну безпеку України». Відповідно до
положень

цього

законопроекту,

під

поняттям

національна

безпека

розуміється захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності,
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів
України (життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави) від
реальних та потенційних загроз. Можливо, було би доцільним теж змінити
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підходи до формування поняття митної безпеки.
Безпека як категорія сприймається у свідомості як забезпечувальна
функція держави щодо дотримання встановлених нею правил, що закріплені
у чинному законодавстві. Забезпечувальна щодо митної безпеки діяльність
уповноважених суб’єктів (органів публічної влади, в тому числі спеціально
уповноважених суб’єктів – Державної фіскальної служби України, згодом –
Державної митної служби України та Державної податкової служби України)
здійснюється у межах встановленої чинним законодавством компетенції
Зокрема, Положенням про Державну фіскальну службу України передбачено
компетенцію щодо реалізації державної податкової політики, державної
політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного
законодавства та інше (ст.1 Положення) [90]. Тобто ДФС України як один із
головних суб’єктів забезпечення митної безпеки реалізовує правила,
встановлені законодавчою владою, Кабінетом Міністрів та Міністерством
фінансів України. Фактично, Державна фіскальна служба України забезпечує
дотримання встановлених державою правил у зовнішньоекономічній,
правоохоронній, фіскальній, митній та багатьох інших сферах. Але до
компетенції

Державної

фіскальної

служби

України

не

належить

встановлення відповідних правил, що є компетенцією Міністерства фінансів
України як головного органу у системі центральних органів виконавчої
влади, який, зокрема, забезпечує формування та реалізацію єдиної державної
податкової та митної політики, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями

під

час

застосування

податкового

та

митного

законодавства (ст.1) [93].
Тобто забезпечення митної безпеки її суб’єктами є можливість цих
органів державної влади якісно та професійно дотримуватись тих функцій,
які на них покладені державою. Врахування зазначених аспектів, сучасних
умов життєдіяльності України, існуючої наукової думки стало підґрунтям
формування поняття митної безпеки з іншої позиції, ніж та, яка обстоюється і
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передбачає розкриття змісту цього поняття через стан захищеності митних,
економічних, зовнішньоекономічних та інших інтересів.
Таким чином, митна безпека – це особливий правовий порядок
діяльності

уповноважених

суб’єктів

щодо

забезпечення

виконання

учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної
митної справи.
У чинному законодавстві ці правила вже встановлені Митним кодексом
України, іншими законами, кодексами та нормативно-правовими актами.
Проте не можна вказати про ефективність та належне врегулювання завдань,
функцій, компетенції суб’єктів забезпечення митної безпеки. Також доцільно
зауважити про необхідність визначення сучасних зовнішніх та внутрішніх
загроз митній безпеці з метою формування моделі протидії, складовою якою
виступають правові процедури діяльності суб’єктів забезпечення митної
безпеки [80, с. 90].
Будь-яка

управлінська

діяльність

урегульована

адміністративно-

правовими нормами, що забезпечують її ефективність і є важливим
адміністративно-правовим

інструментом

держави,

оскільки

вони,

закріплюючи загальнообов’язкові правила поведінки у сфері виконавчої
влади та управлінської діяльності державних органів, що здійснюється у
межах

адміністративно-правових

відносин,

забезпечують

чіткий

та

правильний процес державного управління, впорядкованість усіх його ланок.
Зазначена теза набуває особливого змісту за умови вирішення
наукового завдання визначення сутності, змісту адміністративно-правових
засад забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами,
що пов’язане не тільки із уточненням основних категорій і понять, але,
насамперед,

із

окресленням

характерних

особливостей

відповідної

цілеспрямованої діяльності уповноважених органів у виділеній сфері.
Вирішення цього наукового завдання передбачає наступні напрямки
наукового аналізу, що має здійснюватися на засадах застосування наукового
підходу «від загального до конкретного». У першу чергу, мають бути
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виділені адміністративно-правові відносини, у межах яких здійснюється
вказана цілеспрямована діяльність щодо забезпечення митної безпеки. Подруге, потребує окремого наукового аналізу проблема забезпечення митної
безпеки як у теоретичному, так і у правозастосовному аспектах. Вирішуючи
виділені

теоретико-правові

завдання,

має

бути

звернено

увагу

на

дослідження, пов’язані із формуванням наукових підходів, спрямованих на
розкриття змісту категорії «адміністративно-правові засади», предметне
застосування якої дозволить виділити сутнісні характеристики ключового
для дослідження наукової проблеми питання про адміністративно-правові
засади забезпечення митної безпеки.
Тож, першочергового значення набуває опрацювання наукової думки
щодо сутності адміністративно-правових відносин як висхідної категорії у
категоріально-понятійному ряді, що випливає з предмету наукового аналізу.
Так, за визначенням професора В.Б. Авер`янова, адміністративноправові відносини — це «врегульовані нормами адміністративного права
суспільні відносини, в яких їх сторони (суб'єкти) взаємозв'язані й
взаємодіють шляхом здійснення суб'єктивних прав і обов'язків, встановлених
і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами» [2,
с. 178].
Професор Ю.П. Битяк вважає, що адміністративно-правові відносини є
суспільними відносинами у сфері державного управління, учасники яких
виступають

носіями

прав

і

обов’язків,

урегульованих

нормами

адміністративного права [6, с. 50].
Учений-правознавець С.Г. Стеценко під адміністративно-правовими
відносинами розуміє результат впливу адміністративно-правових норм на
поведінку суб'єктів адміністративного права, внаслідок якого між ними
виникають правові зв'язки [118, с. 80].
Схожа з попередніми й думка науковця В.А. Бортника, який дає
визначення адміністративно-правових відносин як врегульованих нормами
адміністративного права суспільних відносин, в яких їх сторони (суб’єкти)
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взаємопов’язані і взаємодіють шляхом здійснення прав і обов'язків,
встановлених та гарантованих адміністративно-правовими нормами [12,
с. 23].
Т.О. Коломоєць розглядає адміністративно-правові відносини як
суспільні відносини, які врегульовані нормами адміністративного права,
суб’єкти яких наділені правами і обов’язками у сфері забезпечення органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту
прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в
процесі державного і самоврядного управління в сферах соціальноекономічного

й

адміністративно-політичного

розвитку

та

охорони

громадського порядку [5, с. 17-18].
Професор С.В. Ківалов вважає, що адміністративні правовідносини є
суспільними відносинами, що виникають у сфері державного управління та
врегульовані нормами адміністративного права [4, с. 58].
На думку Ю.П. Битяка, адміністративно-правові відносини в цілому
характеризуються двома найважливішими рисами - це форми соціальних
відносин, оскільки в них обов'язково беруть участь люди чи їх об’єднання, а
також вони є формами організаційних відносин, у процесі реалізації яких
розв'язуються завдання управлінської діяльності [6, с. 54].
Отже, наукова думка не містить принципових суперечностей з приводу
визнання урегульованості нормами адміністративного права суспільних
відносин,

які,

внаслідок

такого

регулювання,

набувають

ознак

адміністративно-правових відносин. Різниця у наукових підходах має місце
при визначенні предмету таких відносин, до якого відносять сферу
державного управління, сферу забезпечувальної цілеспрямованої діяльності
уповноважених органів публічної влади, публічного управління (державного
і

самоврядного),

вказують

на

поведінку

суб’єктів

таких

відносин,

урегульовану нормами адміністративного права. Узагальнивши наведені
наукові позиції, можна дійти висновку про те, що характерними ознаками
адміністративно-правових відносин є не тільки їх урегульованість нормами
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адміністративного права (а така ознака є ключовою), але й зміст і характер
діяльності, що здійснюється у межах адміністративно-правових відносин і
яка має упорядковуючий, організаційний характер. Слід наголосити на тій
обставині, що адміністративно-правові відносини є публічно-правовими і
пов’язані із діяльністю уповноважених суб’єктів публічної влади, яка має
специфіку, визначену змістом і характером впливу адміністративно-правових
норм як їх регулятора.
Більшість

вчених

та

науковців

приходить

до

висновку,

що

адміністративно-правові відносини доцільно класифікувати за наступними
основними критеріями [2; 5; 6; 12; 118]:
- за виконуваними функціями (цільовим призначенням чи залежно від
елемента юридичної норми);
- за змістом;
- за характером юридичних зв’язків суб'єктів;
- за складом учасників;
- за сферою виникнення;
- за характером дій зобов’язаного суб’єкта.
В залежності від виконуваних функцій адміністративно-правові
відносини

поділяють

(негативні).

на

Регулятивні

організаційних,

регулятивні

(позитивні)

правовідносини

управлінських

відносин

та

правоохоронні

–

це правове

у

суспільстві,

регулювання
пов’язаних

з

реалізацією позитивних завдань влади [6, с. 54]. Приклади таких
правовідносин

–

здійснення

управління

чи

адміністрування.

До

правоохоронних адміністративно-правових відносин належать ті з них, що
пов’язані з правоохоронною функцією адміністративного права, наприклад
адміністративно-юрисдикційні (складаються з приводу притягнення учасника
відносин до адміністративної відповідальності, примусу, тощо), охоронні, та
інші.
За

змістом

адміністративно-правові

відносини

поділяються

на

матеріальні та процесуальні. Перші виникають на основі матеріальної норми,
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тобто до матеріальних можливо віднести як регулятивні так й правоохоронні
правовідносини. Процесуальні відносини складаються при вирішенні
індивідуальних справ у сфері державного управління та регулюються
адміністративно-процесуальними нормами [6, с. 55] (наприклад розгляд
адміністративних справ у судах).
За характером юридичних зв’язків суб'єктів адміністративно-правові
відносини розподіляються на вертикальні, за яких існує наявність юридичної
залежності однієї сторони від іншої [2, с. 184] (наприклад, між Міністерством
фінансів України та Державною фіскальною службою України), а також
горизонтальні, які виникають між не підпорядкованими один одному
сторонами [118, с. 84] (приміром, між Міністерством фінансів України та
будь-яким іншим міністерством з приводу взаємодії щодо реалізації завдань
у сфері податкової та митної політики).
Також науковці доповнюють вищезазначені адміністративно-правові
відносини координаційними та реординаційними. Координаційні відносини
можливо розглядати як один із видів горизонтальних відносин, їх суть
полягає у закріпленні можливостей узгодження управлінських дій між
кількома органами одного структурного рівня, між якими відсутні
субординаційні відносини, для досягнення загальної мети [2, с. 76]
(прикладом

є

співпраця

між

окремими

Державної фіскальної служби України).

структурними

підрозділами

Реординаційні відносини – це

зворотні вертикальні відносини, коли керованому об’єкту надається право
вимагати від керуючого суб’єкту створення необхідних для його діяльності
матеріальних, організаційних та інших умов [2, с. 76] (наприклад, відносини
між територіальними органами та центральним апаратом міністерств).
За складом учасників відносини поділяють на двосторонні та
багатосторонні [2, с. 183].
За сферою виникнення розділяють відносини у сфері виконавчої влади,
у сфері функціонування державних утворень, що знаходяться за межами
виконавчої влади та у сфері недержавного управління [2, с. 183]. Прикладами
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перших є відносини між різними міністерствами, других – між Службою
безпеки України та Національним антикорупційним бюро України, третіх –
відносини між громадськими об’єднаннями та організаціями.
За характером дій зобов’язаного суб’єкта адміністративно-правові
відносини можуть бути активними (зобов’язаний суб’єкт повинен вчинити
певні дії) та пасивними (зобов’язаний суб’єкт повинен утриматись від
вчинення певних дій, наприклад правопорушення) [6, с. 55].
У сфері забезпечення митної безпеки митні та правоохоронні органи
беруть участь і набувають правовий статус суб’єкта різних адміністративноправових відносин. Зокрема, майже усі суб’єкти забезпечення митної безпеки
приймають

участь

у

регулятивних

та

правоохоронних

відносинах,

матеріальних та процесуальних. Відносини між структурними підрозділами
та центральними апаратами зазначених органів є вертикальними та носять
субординаційний характер, між територіальними органами та центральним
апаратом одного суб’єкта забезпечення можуть виникати реординаційні
відносини.

Наприклад,

у

сфері

забезпечення

митної

безпеки

між

Міністерством фінансів України та Службою безпеки України існують
горизонтальні відносини, між Державною фіскальною службою України та
Державною прикордонною службою України є координаційні відносини. Так
само ці відносини між суб’єктами забезпечення митної безпеки можуть бути
дво- та багатосторонніми. У сфері виконавчої влади існують відносини між
Міністерством фінансів України та Міністерством внутрішніх справ України,
за межами виконавчої влади – між Службою безпеки України та
Генеральною прокуратурою України.
У межах регулятивних адміністративно-правових відносин органи
публічної влади, в тому числі і Державна фіскальна служба України, інші
суб’єкти забезпечення митної безпеки реалізують функції організації,
регулювання, планування, контролю, публічно-сервісну та інші, тобто
здійснюються

функції

адміністрування.

У

межах

правоохоронних

правовідносин здійснюється адміністративно-юрисдикційна діяльність –

43

застосовується адміністративна відповідальність та примус до учасників
відносин, які порушують встановлені правила поведінки у певній сфері,
тобто ця діяльність спрямована на вирішення будь-яких спорів та
застосування відповідних юридичних санкцій в адміністративному порядку.
Адміністративно-юрисдикційна діяльність пов’язана із обмеженням прав,
свобод та законних інтересів деяких її учасників.
Положення щодо сутності регулятивних та охоронних адміністративноправових відносин та відповідної діяльності, що здійснюється у їх межах,
визначені,

спираючись

на

здобутки

наукової

думки

вчених-

адміністративістів щодо управлінської діяльності.
Зокрема, професор В.Б. Авер’янов вважає, що управлінська діяльність
(або державне управління) характеризується особливим змістом і виявляться
у відповідних формах. Зміст являє собою сукупність елементів, процесів,
зв’язків, відносин, що утворюють цю діяльність, а форма є способом
зовнішнього прояву, вираженням змісту явища. Єдиного підходу до
розуміння співвідношення елементів змісту та форм управлінської діяльності
немає. Серед елементів змісту вчений виділяє цілі та завдання, функції та
методи управління. Під формами управлінської діяльності В.Б. Авер’янов
розуміє способи зовнішнього вираження змісту управлінської діяльності в її
динаміці, тобто в ході практичного функціонування органів виконавчої влади
[2, с. 261].
На думку Ю.П. Битяка,

«адміністративно-правова організація

управління (або державне управління) полягає у виконавчій і розпорядчій
діяльності системи суб’єктів, покликаних здійснювати на основі законів та
інших правових актів прогнозування і координацію діяльності різних ланок
цієї системи, облік і контроль за розпорядженням матеріальними та
фінансовими

ресурсами,

кадрову

роботу,

застосування

моральних

і

матеріальних стимулів, заходів дисциплінарного і адміністративного впливу»
[6, с. 283]. Основними формами виконавчої та розпорядчої діяльності, на
його думку, є проведення певних управлінських дій, що випливають із
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призначення певного органу, укладання адміністративних та цивільноправових угод, що стосуються управлінських та інших інтересів конкретного
органу, видання ним актів управління в межах компетенції та здійснення
заходів заохочення та примусу в адміністративному порядку [6, с. 283].
Також вчений виділяє наступні елементи організації управління – органи
виконавчої влади, органи державного управління та норми адміністративного
права, за допомогою яких встановлюється статус усіх ланок управління, їх
службовців, межі взаємовідносин та правова відповідальність суб’єктів [6,
с. 284].
С.Г. Стеценко розглядає управлінську діяльність у широкому та
вузькому розуміннях, як сукупність усіх видів діяльності держави, що
реалізується у функціонуванні органів усіх гілок влади і спрямована на
регулювання суспільних відносин та, відповідно, як виконавчо-розпорядча
діяльність органів виконавчої влади у частині реалізації ними виконавчорозпорядчих функцій [118, с. 49-50].
Подвійний підхід до розуміння управлінської діяльності підтримує й
професор Т.О. Коломоєць, яка вважає, що державне управління у широкому
розумінні характеризує всю діяльність держави за організуючим впливом зі
сторони спеціальних суб’єктів права на суспільні відносини, а у вузькому
розумінні – відображає відносно самостійний вид діяльності держави, що
його здійснює певна частина державних органів [5, с. 96].
По суті, вчені формують сприйняття управлінської діяльності з позицій
її упорядковуючого впливу, яка складається з певних елементів. Серед
наведених наукових підходів перспективним для подальшого опрацювання
проблеми визначення особливостей і сутності адміністративно-правових
засад забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
вдається підхід, яким уведено теоретичну конструкцію адміністративноправової організації управління, що дозволяє врахувати існування як
регулятивного, так і правоохоронного впливу на учасників адміністративноправових відносин, що складаються у сфері управлінської діяльності. Разом з
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тим,

гарантування

законності

і

правопорядку

під

час

здійснення

управлінської діяльності вимагає уведення до теоретичної конструкції
адміністративно-правових відносин відповідних засобів і способів, що
застосовуються

у

процесуальній

формі.

Слід

також

враховувати

упорядковуючий характер правової процедури здійснення управлінської
діяльності, тобто виникає потреба виділення тих управлінських дій, які
здійснюються послідовно.
Наприклад, Т.О. Коломоєць визначає адміністративну юрисдикцію як
систему судових органів (суддів), які контролюють дотримання законності у
державному управлінні шляхом вирішення в окремому процесуальному
порядку публічно-правових спорів, що виникають у зв’язку зі зверненнями
фізичних чи юридичних осіб до органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування або їх посадових осіб [117, с. 9].
Діяльність щодо забезпечення митної безпеки правоохоронними та
митними органами, що здійснюється у межах адміністративно-правових
відносин,

стосується

як

публічного

адміністрування

(у

розумінні

впорядкування та регулювання процесу забезпечення, тобто управлінськопозитивної діяльності), так і реалізації компетенції адміністративноюрисдикційного характеру (юрисдикційно-негативна діяльність). Зазначені
види діяльності щодо забезпечення митної безпеки можуть здійснюватись як
за правовою процедурою, так і у процесуальній формі.
Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення митної
безпеки виникають між учасниками митних відносин у сфері державної
митної справи та врегульовані адміністративно-правовими нормами. Такі
норми містяться насамперед у Митному кодексі України, а також у
Конституції України, Кодексі України про адміністративні правопорушення,
інших Кодексах та Законах України, постановах Верховної Ради України,
указах Президента України, актах Кабінету Міністрів України, наказах
Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої
влади, нормативно-правових актах Державної фіскальної служби та інших
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органів державної влади. Тобто це встановлені, санкціоновані або
ратифіковані державою, формально визначені, юридично обов’язкові,
охоронювані засобами державного примусу правила поведінки учасників
митних відносин у сфері державної митної справи.
Митні відносини як вид адміністративно-правових відносин можливо
поділити на регулятивні та правоохоронні. До регулятивних можливо
віднести

організацію

адміністрування

митних

митного

оформлення,

платежів,

визначення

митний
коду

контроль,

товару,

країни-

походження, митної вартості, ведення митної статистики, тощо. До
правоохоронних адміністративно-правових відносин у галузі державної
митної справи належать ті, що передбачають притягнення порушників
митного законодавства до адміністративної відповідальності за порушення
митних правил та деяких інших правопорушень. За змістом митні відносини
можливо умовно розділити на матеріальні, що виникають на основі
матеріальної

норми

(фактично

регулятивні

та

правоохоронні)

та

процесуальні – відносини, що складаються у зв’язку з провадженням у
справах про порушення митних правил та подальшим розглядом цих
адміністративних справ у судах. На даний час, за характером юридичних
зв’язків суб’єктів, між Державною фіскальною службою існують вертикальні
взаємовідносини з Міністерством фінансів України та горизонтальні – з
іншими

органами

виконавчої

влади.

Аналогічно

можливо

поділити

взаємовідносини на дво- та багатосторонні за складом учасників. За сферою
виникнення митні відносини можливо виділити як ті, що виникають у сфері
міжгалузевого та функціонального управління. І, нарешті, за характером дій
зобов’язаного суб’єкта митні відносини можуть бути активними – учасники
повинні виконувати певні дії у відповідності до встановлених норм Митного
кодексу України та пасивними - зобов’язаний суб’єкт мусить утриматись від
порушення митних правил.
Задля

забезпечення

виконання

учасниками

митних

відносин

загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи суб’єктами

47

забезпечення митної безпеки у особливому правовому порядку здійснюється
як

управлінсько-позитивна

діяльність

–

фіскальна,

адміністрування,

публічно-сервісна, так й юрисдикційно-негативна – притягнення до
адміністративної відповідальності за порушення митних правил, ухилення
від сплати митних платежів та інших правопорушень, застосування заходів
адміністративного примусу. Притягнення до кримінальної відповідальності
передбачено нормами Кримінального кодексу України (наприклад ст. 201
«контрабанда», ст.305 «контрабанда наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських
засобів», ст. 332 «незаконне переправлення осіб через державний кордон
України» КК України) [40]. Разом з тим, у сфері забезпечення митної безпеки
митні та правоохоронні органи здійснюють більше юрисдикційно-негативної
діяльності, адже вони запобігають злочинам та іншим правопорушенням,
припиняють їх та ведуть провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
Наприклад, В. Я. Настюк зазначає, що організація митної справи –
своєрідна форма державного управління, яку пропонується трактувати як
виконавчо-розпорядчу діяльність митно-правового характеру, спрямовану на
створення умов, необхідних і достатніх для виконання органами митної
служби

відповідних

функцій

у

межах

та

обсязі,

передбачених

законодавством України, її міжнародними договорами з питань митної
справи [55, с. 13]. На думку Ю.В. Терещука, адміністративно-правове
забезпечення митної справи – це сукупність адміністративно-правових
засобів, гарантій та адміністративно-правового регулювання, що являється
інструментом легітимного управлінського впливу на поведінку учасників
митних правовідносин уповноваженими органами державної влади з метою
забезпечення митного правопорядку та балансу економічних інтересів
держави

та

приватних

інтересів

зобов’язальних

суб’єктів

митних

правовідносин [123, с. 41-42].
Підсумовуюче все вищевикладене, можна вказати про те, що
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формування теоретико-правової моделі адміністративно-правових засад
забезпечення митної безпеки митними та правоохоронними органами
передбачає,

насамперед,

управлінсько-позитивної

визначення
та

меж

і

характеристику

адміністративно-юрисдикційної

змісту

діяльності

уповноважених щодо забезпечення митної безпеки суб’єктів, що пов’язане із
реалізацією їх регулятивних і правоохоронних функцій.
Разом з тим, реалізація правоохоронної функції щодо забезпечення
митної безпеки пов’язана не тільки із застосуванням адміністративного
законодавства у сфері здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності,
але й кримінальної відповідальності. Крім того, необхідність формування
дієвих гарантій законності діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки
обумовлює

доцільність

уведення

до

теоретичної

моделі

судову

адміністративну юрисдикцію, а також інші засоби і заходи гарантування
законності.
Такий підхід визначає потребу виділення широкого і вузького значення
категорії «забезпечення митної безпеки».
У широкому значенні забезпечення митної безпеки стосується певного
порядку та гарантій законності здійснення діяльності у галузі митної справи.
Отже, у широкому смислі забезпечення митної безпеки стосується правового
порядку у митній сфері.
У контексті предмету наукового дослідження доречно вказувати про
вузьке значення категорії забезпечення митної безпеки, що охоплює тільки
діяльність уповноважених суб’єктів, відповідні форми і методи такої
діяльності, урегульовані нормами адміністративного права – матеріальними і
процесуальними, регулятивними і охоронними.
Формування науково обґрунтованого та ефективного з точки зору
практичного застосування підходу до поняття адміністративно-правових
засад забезпечення митної безпеки, передбачає розгляд структурнофункціональної характеристики митної безпеки, її забезпечення та засад її
регулювання. Задля формулювання поняття адміністративно-правових засад
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забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
необхідно звернутись до наукових здобутків, присвячених визначенню
адміністративно-правових засад. У результаті узагальнення висловлених
вченими думок можливо виокремити наступні елементи, які допоможуть
сформулювати більш точну характеристику поняття адміністративноправових засад управлінської діяльності, що може бути застосоване для
подальшого визначення ключового поняття адміністративно-правових засад
забезпечення митної безпеки.
Розглядаючи сутність адміністративно-правових засад, Д.Г. Заброда
розуміє під ними сукупність закріплених у нормах адміністративного права
параметрів

суспільного

явища

та

правовідносин,

що

потребують

урегулювання за допомогою адміністративно-правових засобів [25, с. 49].
На думку Н.С. Панової, адміністративно-правові засади можливо
охарактеризувати

як

сукупність

адміністративно-правових

норм,

які

визначають основні цінності, принципи, завдання, форми та методи розвитку
нормотворчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади з метою
вдосконалення їх впливу на суспільні відносини та оптимізації діяльності цих
органів щодо забезпечення виконання покладених на них завдань, функцій та
повноважень [62, с. 7].
Отже, насамперед, адміністративно-правові засади управлінської
діяльності - це зміст та форма цієї діяльності, норми адміністративного права,
а також суб’єкти зазначеної діяльності, зміст і характер їх впливу на
суспільні відносини, а також здійснення суб’єктами управління виконавчої та
розпорядчої

діяльності.

Такий

підхід

може

бути

визначений

як

узагальнюючий, що спирається на проведений аналіз теоретичних надбань
щодо норм адміністративного права, адміністративно-правових відносин,
видів управлінської діяльності та складових елементів адміністративноправових засад публічного адміністрування.
Виходячи
забезпечення

з
митної

такого

підходу,

безпеки

адміністративно-правові

визначені

як

урегульовані

засади
нормами
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адміністративного права суспільні відносини у межах

управлінсько-

позитивної та адміністративно-юрисдикційної діяльності уповноважених
суб’єктів, що здійснюється у зв’язку із реалізацією їх регулятивних і
правоохоронних функцій з метою забезпечення правового порядку у митній
сфері.

1.2.

Види

діяльності

щодо

забезпечення

митної

безпеки

правоохоронними та митними органами, які здійснюються у межах
адміністративно-правових відносин
Формування

теоретико-правової

моделі

адміністративно-правових

засад забезпечення митної безпеки митними та правоохоронними органами
потребує характеристики адміністративно-правових відносин, у межах яких
здійснюється управлінська (позитивна) та адміністративно-юрисдикційна
діяльність уповноважених щодо забезпечення митної безпеки суб’єктів, що
пов’язано із реалізацією їх регулятивних і правоохоронних функцій.
Звернення до наукових надбань учених дає змогу більш широко
окреслити відмінність між управлінсько-позитивною (неюрисдикційною) та
адміністративно-юрисдикційною (негативною)діяльністю. Слід відзначити
сучасні

наукові

напрацювання

вітчизняних

вчених

та

науковців

у

дослідженні вказаного напряму, зокрема роботи В.Б. Авер'янова, Ю.П.
Битяка, Я.Л. Іваненко, О.В. Кузьменко, О.П. Рябченко, В.К.Колпакова, С.Г.
Стеценка, І.Б. Пробка, К.О. Тимошенко, Г.П. Тимченка, Д.В.Приймаченка,
К.В. Червінка та ін.
Отже, професор В.Б. Авер’янов, у залежності від характеру виконавчорозпорядчої діяльності державних органів, розділяє її на неюрисдикційну та
юрисдикційну.

Вчений

підкреслює,

що

неюрисдикційна

діяльність

спрямована на вирішення справ позитивного характеру [2, с. 489]. Цей вид
діяльності значно ширший за адміністративно-юрисдикційну, що зумовлено
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специфікою управлінської діяльності у різних сферах життя суспільства та
великою кількістю та спеціалізацією органів управління [2, с. 490]. На думку
науковця,

навести

вичерпний

перелік

видів

управлінсько-позитивної

діяльності неможливо, проте він виділяє як основні – реєстраційну, дозвільну
та контрольну діяльність [2, с. 491]. Також він вважає, що діяльність із
надання послуг, насамперед адміністративних, можна умовно назвати
«публічно-сервісною» (від лат. «serve» — служити). Вчений наголошує на
характері такої діяльності відповідних державних і недержавних органів –
забезпечення умов для ефективної реалізації та захисту громадянами своїх
прав, свобод і законних інтересів [1]. Під час юрисдикційної діяльності,
вирішується юридична справа, здійснюється правовий захист порушених або
оспорюваних

інтересів,

виноситься

юридично-владне

рішення

щодо

застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеного права [2,
с. 492]. Цей від управлінської діяльності характерний для адміністративного
процесу. Вчений стверджує, що характерними рисами для адміністративноюрисдикційної

діяльності

є

наявність

правового

спору

(або

правопорушення), обов’язковість ухвалення рішення у вигляді правового
акту, ця діяльність вимагає процесуально-правового регулювання та
передбачає змагальність при розгляді справи [2, с. 492-493].
Інший провідний вчений у галузі адміністративного права, професор
Ю.П. Битяк, не формуючи чіткого розуміння поняття неюрисдикційної
діяльності, приділяє більшу увагу саме адміністративно-юрисдикційній
діяльності. Зокрема, він вважає, що дії органів управління здійснюються в
межах їх компетенції і є формами управління, тобто шляхами здійснення
цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на об’єкти управління [6,
с. 133]. На його думку, під час практичного виконання завдань, покладених
на

апарат

управління,

органи

управління

реалізують

розпорядчі

повноваження, змістом яких є виконання вимог закону і організація
застосування правових норм, а у передбачених законом випадках здійснюють
адміністративну юрисдикцію [6, с. 132-133]. Таким чином вчений здійснює
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розподіл діяльності органів управління на управлінську (позитивну) та
адміністративно-юрисдикційну.

За

його

твердженням,

управлінська

(позитивна)діяльність органів управління пов'язана з виданням правових
актів, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки, тобто ведуть до
виконання, зміни або припинення адміністративних правовідносин між
суб'єктом і об'єктом управління, і є правовими формами [6, с. 133]. Крім того,
значна частина діяльності органів управління не втілюється в правову форму,
не пов'язана з виданням правових актів та здійсненням юридично значущих
дій, тобто є не правовою, а організаційною формою, яка безпосередньо не
викликає юридичних наслідків (проведення нарад, інструктування, контроль,
добір кадрів тощо) [6, с. 133]. Таким чином, вчений умовно ділить
управлінсько-позитивну діяльність за формами на правову та неправову,
стверджуючи,

що

загальновизнаної

класифікації

форм

управлінської

діяльності немає [6, с. 134]. Разом з тим, до управлінсько-позитивної
діяльності

він

відносить

виконавчо-розпорядчу,

організаційну

та

матеріально-технічну діяльність [6, с. 134]. У нього схожа з В.Б. Авер’яновим
думка про те, що діяльність, спрямована на регулювання правовідносин
позитивного характеру, більша за адміністративно-юрисдикційну [6, с. 214].
Також погляди вчених співпадають стосовно сутності процесів, що
відбуваються під час адміністративно-юрисдикційної діяльності та її
характерних рис [6, с. 214]. Окремо Ю.П. Битяк наголошує про особливе
місце судів у системі адміністративно-юрисдикційних органів. За його
словами, «адміністративне судочинство в справах про адміністративні
правопорушення виступає як різновид звичайного правосуддя і його не
можна розглядати як форму управлінської діяльності, оскільки суд не є
органом управління» [6, с. 216].
У своєму науковому дослідженні Я.Л. Іваненко зазначає, що через
надмірну увагу вчених до адміністративно-юрисдикційної діяльності (під час
якої вирішується юридична справа, здійснюється правовий захист порушених
чи оспорюваних інтересів), існує теоретична проблема, пов'язана з
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виявленням праворозуміння та наукового обґрунтування неюрисдикційного
провадження
демократичних
застосування

с.

[28,

підвалин
в

Науковець

11].

суспільного

діяльності

державних

констатує,
розвитку
органів,

що

запровадження

передбачає

широке

наділених

владно-

розпорядчими повноваженнями, суто управлінських форм і методів, не
пов'язаних із примусом, але таких, які реалізуються шляхом унормування
позитивної поведінки учасників таких відносин [28, с. 12]. Вчена приходить
до висновку, що управлінсько-позитивна діяльність є процесуальною
формою здійснення однорідних організаційно-розпорядчих процедурнопроцесуальних дій, під час яких не здійснюється правовий захист і не
вирішується спор про право. Ці дії спрямовані на прийняття юридичновладного рішення і вчиняються у зв'язку з вирішенням індивідуальної справи
[28, с. 13]. Також для подальшого наукового аналізу необхідно відмітити її
думку про те, що процесуальна форма неюрисдикційної діяльності
реалізується у відповідних неюрисдикційних провадженнях, а не у
відповідному процесі [29, с. 50]. У своїх наукових дослідженнях вчена
приходить до висновку про те, що до структури адміністративного процесу
належать юрисдикційні та неюрисдикційні провадження [29, с. 50].
Цікавою з точки зору наукового аналізу є позиція професора О.В.
Кузьменко, яка включає у поняття публічного адміністрування як
управлінська (позитивна) так й адміністративно-юрисдикційну діяльності.
На думку вченої, публічне адміністрування є зовнішньо вираженою дією
суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється в рамках їх компетенції
для виконання поставлених перед ними завдань та тягне за собою певні
наслідки [7, с. 88]. В рамках управлінсько-позитивної діяльності публічна
адміністрація, відповідно до наділених законами та іншими нормативними
актами повноважень, здійснює адміністративну правотворчість (видає
нормативно-правові

акти),

адміністративне

розпорядництво

(видає

ненормативні (індивідуальні) акти застосування норм права), укладає
адміністративні договори, здійснює реєстраційні та інші юридично значущі
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дії, проводить організаційні заходи, здійснює матеріально-технічні операції,
тощо [7, с. 89]. У рамках же адміністративно-юрисдикційної діяльності
публічна адміністрація здійснює заходи правоохоронного характеру [7, с. 91].
Майже однакове з О.В. Кузьменко розуміння поняття публічного
адміністрування висловлює професор В.К. Колпаков [33, с. 43]. Вчений
поділяє думку В.Б. Авер’янова щодо наявності чи відсутності спору про
право як риси управлінсько-позитивної чи адміністративно-юрисдикційної
діяльності. Зокрема, за визначенням В.К. Колпакова, адміністративнопроцесуальна діяльність компетентного суб’єкта, що здійснюється у межах
конкретної адміністративної справи для її вирішення, може розглядатись як
адміністративне провадження. Найпоширенішим є поділ адміністративних
проваджень

на

адміністративно-юрисдикційні

та

адміністративно-

регулятивні (тобто управлінсько-позитивні). Провадження з вирішення спору
про право (провадження

у справах про адміністративні проступки,

виконавче провадження, провадження щодо вжиття в адміністративному
порядку заходів примусу, дисциплінарне провадження, провадження за
скаргами та інші), результатом якого є стягнення і встановлення порушених
правовідносин

є

адміністративно-юрисдикційним

провадженням.

У

провадженнях за пропозиціями та заявами, дозвільних, реєстраційних,
установчих, кадрових, адміністративно-договірних

провадженнях спір

відсутній, за їх результатами формуються, реорганізуються та припиняються
управлінські відносини. Як і Я.Л. Іваненко, вчений наголошує на
диспропорції у наукових дослідженнях видів адміністративної юрисдикції,
констатуючи

про

основні

зусилля

науковців

у

сфері

деліктної

адміністративної юрисдикції, як одного із видів адміністративної юрисдикції.
При цьому В.К. Колпаков виділяє три її види – адміністративно-деліктну
(компетентність
правопорушення),

щодо

вирішення

справ

про

адміністративно-регулятивну

адміністративні
(компетентність

вирішування адміністративних справ без предмету спору про право) та
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адміністративно-судочинну (компетентність адміністративних судів щодо
вирішення відповідних справ) [34].
Розвиваючи висновки Я.Л. Іваненко щодо реалізації процесуальної
форми

неюрисдикційної

діяльності

у

відповідних

неюрисдикційних

провадженнях, не можна не оминути думку С.Г. Стеценка. Останній розуміє
під адміністративним юрисдикційним провадженням дії, спрямовані на
вирішення справ про адміністративні правопорушення та інші правові спори.
Науковець наголошує, що цей вид адміністративних проваджень має місце і
тоді, коли йдеться про вирішення справ, в основі яких є порушення норм
права. Також вчений поділяє думку В.Б. Авер’янова та В.К. Колпакова щодо
наявності правового спору як ознаки адміністративно-юрисдикційної
діяльності [118, с. 271].
На думку І.Б. Пробко, адміністративно-юрисдикційна діяльність
органів виконавчої влади є однією з найважливіших складових частин їх
адміністративної діяльності в цілому, адже у процесі її здійснення
реалізується визначений законодавством значний обсяг їх повноважень щодо
боротьби із адміністративними правопорушеннями, що виражається зокрема
у виявленні адміністративних правопорушень, зборі та перевірці доказів,
оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді підвідомчих їм
справ та винесенні по ним відповідних постанов, направленні окремих справ
для розгляду за підвідомчістю, а також у виконанні постанов щодо таких
справ. Характерними ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності є:
- її державно-владна специфіка (юрисдикційний захист громадських
відносин є прерогативою компетентних державних органів);
- підзаконний характер (завжди здійснюється в чітко регламентованих
законом процесуальних рамках);
- правозастосовчий та правоохоронний характер (у процесі її
здійснення не встановлюються нові норми права, а лише застосовуються
відповідні

діючі

норми

спрямуванням) [110, с. 23-24].

права,

характерні

своїм

правоохоронним
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К.О. Тимошенко наводить систематизацію видів адміністративноюрисдикційної діяльності. Науковець пропонує розділити її на два види каральна або деліктна, яка стосується розгляду справ про адміністративні
правопорушення та накладення адміністративних стягнень, та правозахисна,
яка стосується діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб та інших уповноважених органів (крім
судів) щодо розгляду звернень фізичних та/або юридичних осіб щодо
відновлення порушеного права та адміністративне судочинство [124, с. 7].
Визначення цивільної юрисдикції як діяльності компетентних органів,
уповноважених законом розглядати та вирішувати цивільні справи (приватні
спори) та виносити по них юридично обов’язкові рішення, дає Г.П.
Тимченко. Як й Ю.П. Битяк, цей вчений вказує на зв'язок юрисдикції з
діяльністю органів судової влади. Також ним вказувалось на наявність
ширшого за змістом підходу до розуміння юрисдикції, а саме як діяльності
компетентних органів держави та як правоохоронної функції органів
держави. Разом з тим, науковець вважає за доцільне визначати юрисдикцію
через діяльність компетентних органів держави щодо вирішення питань, які
виникають у правозастосовній сфері [125, с. 12-18].
Узагальнення

наведених

наукових

напрацювань

свідчить

про

триваючий пошук вченими підходів щодо характеристики позитивної
діяльності, яка має адміністративно-правову природу, на відміну від
характеристики адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо якої серед
дослідників у галузі адміністративного права і процесу відзначається
переважно її імперативно-владний, правоохоронний зміст, за виключенням
В.К. Колпакова, який обстоював широкий погляд щодо розкриття сутності
адміністративної юрисдикції, включаючи до неї ті види діяльності, які мають
адміністративно-правову природу і пов’язані із наявністю юридичного факту
– адміністративного делікту, публічно-правового спору чи звернення до
органів державної виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування з
метою забезпечення реалізації конституційних прав. Серед ознак виділених
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видів діяльності доцільно відзначити такі, наявність яких не викликає
принципових суперечностей. Так, серед ознак управлінської діяльності
відзначено:

нормативна

визначеність

чинним

адміністративним

законодавством; притаманність адміністративно-правових форм здійснення;
процедурна форма правореалізації;

являє собою

однорідну

групу

організаційно-розпорядчих процедурно-процесуальних дій; у ній відсутній
правовий спір; як наслідок – прийняття юридично-владного рішення у
вигляді індивідуального акту. Ознаками адміністративно-юрисдикційної
діяльності є також

нормативна визначеність адміністративно-правовими

нормами; реалізація у переважно процесуальній формі; підстава виникнення
юрисдикційних відносин – наявність юридичного факту, що має ознаки
делікту або публічно-правового спору або звернення з метою забезпечення
реалізації конституційних прав; наслідок адміністративно-юрисдикційної
діяльності – прийняття юридично-владного рішення щодо застосування
відповідної правової санкції, відновлення порушеної норми права у вигляді
юридичного

акту,

вирішення

спору.

Обґрунтовані

вченими

наукові

положення щодо доцільності виділення управлінської (позитивної) та
адміністративно-юрисдикційної діяльності можуть бути покладені в основу
систематизації видів діяльності щодо забезпечення митної безпеки, яка має
адміністративно-правову природу. Доцільність застосування такого підходу
обумовлена наявністю регулятивних і охоронних (правоохоронних) функцій,
що здійснюють суб’єкти забезпечення митної безпеки. З метою подальшого
наукового аналізу необхідно ретельно розглянути домінуючі види діяльності
кожного із суб’єктів забезпечення митної безпеки - управлінсько-позитивну
або адміністративно-юрисдикційну діяльність.
Спираючись на встановлені ознаки відповідних видів діяльності,
доречно вказати на переважно управлінсько-позитивний характер діяльності
митних органів, зважаючи на завдання, які вони виконують у сфері
державної митної справи (ст.544) [48]. Зокрема, серед відповідних завдань
більшість стосується застосування забезпечувальних заходів у митній сфері,
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забезпечення стягнення митних платежів, здійснення митного контролю та
оформлення,

застосування

заходів

митно-тарифного

та

нетарифного

регулювання, ведення митної статистики, аналіз та управління ризиками,
тощо. Стосовно ж адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів,
вона стосується запобігання та протидії контрабанді (Розділ XVII) [48] та
боротьби з порушеннями митних правил та порядок провадження у них
(Розділи XVIII та XIX) [48].
Окремо слід звернути увагу на однорідність управлінсько-позитивної
діяльності митних органів. Як вбачається із норм МКУ, однорідність
забезпечується єдиною метою та завданнями здійснення, змістом і
характером відповідних відносин (ст.544) [48]. При цьому, управлінськопозитивна діяльність митних органів є розгалуженою, а виділені у вказаній
статті види її діяльності відрізняються одне від одного характером
відповідних відносин.
К.В. Червінко вважає, що систематизацію діяльності митних органів
можна здійснювати за її характером (адміністративно-юрисдикційну та
адміністративно-неюрисдикційну) та ознаками її спрямування – на зовнішню
та внутрішньоорганізаційну [135, с. 152]. Також науковець
процесуальна

форма

може

бути

притаманна

як

зазначає, що

зовнішній,

так

й

внутрішньоорганізаційній діяльності митних органів, а також, відповідно,
юрисдикційній та неюрисдикційній діяльності. З огляду на це, а також
приймаючи до уваги ознаки адміністративного провадження, він вважає за
доцільне поставити питання про процесуальні форми окремих видів
неюрисдикційної діяльності [134, с. 8].
Професор О.П. Рябченко у своєму науковому дослідженні приходить
до висновку, що процесуальна форма характерна саме для адміністративноюрисдикційної діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки, якій
притаманні такі ознаки як зв'язок із розглядом юридичної справи, наявність
правових наслідків прийнятих рішень уповноваженим суб’єктом прийняття,
відсутність відносин підпорядкування між учасниками цієї діяльності,
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здійснення

її

на

підставі

та

у

порядку,

передбаченому

чинним

законодавством. Вчена приходить до висновку, що таким ознакам відповідає
провадження у справах про порушення митних правил, врегульоване
нормами Митного кодексу України, а також Кодексом України про
адміністративні правопорушення, який встановлює загальний порядок
притягнення до відповідальності. На її думку, характеристику правової
форми управлінсько-позитивної діяльності вказаних суб’єктів доцільно
здійснювати з позицій її визначення як процедурної [113, с. 136-137].
Схожою з К.В. Червінко є позиція Д.В. Приймаченка, який зазначає, що
митні органи здійснюють переважно управлінсько-позитивну діяльність.
Обґрунтовуючи поняття саме адміністративної діяльності митних органів як
урегульованої переважно нормами адміністративного права підзаконної,
цілеспрямованої,

державно-владної,

виконавчо-розпорядчої

діяльності,

пов’язаної з практичним здійсненням заходів, спрямованих на безпосередню
реалізацію митної політики держави, та організацією й функціонуванням
системи митних органів, науковець зазначає, що переважна частина цієї
діяльності носить управлінській та організаційний характер. На думку Д.В.
Приймаченка, митні органи є різновидом органів виконавчої влади, які від
імені держави здійснюють державно-владну управлінську діяльність [81,
с. 135-136].
Ознаками управлінсько-позитивної діяльності митних органів є її
формування у сфері управлінських, регулятивних, контрольних, сервісних та
організаційних та інших відносин цих органів у зв’язку із реалізацією ними
повноважень позитивного (неюрисдикційного) характеру в сфері державної
митної справи, що не пов’язані із вирішенням спору про право чи
відновленням порушеного права.
Ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів є
її формування у сфері правоохоронних відносин цих органів у зв’язку із
реалізацією ними повноважень негативного (юрисдикційного) характеру в
сфері державної митної справи, що пов’язані із вирішенням у передбаченому
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нормами Митного кодексу України порядку правових спорів чи відновленні
порушених норм права з метою охорони суспільних відносин у галузі митної
справи, а також притягненням до адміністративної відповідальності за
порушення митних правил [194, с. 348-349].
Наступним суб’єктом забезпечення митної безпеки, який здійснює
спрямування та координацію діяльності митних органів, є Міністерство
фінансів України. Одними із завдань цього міністерства є, зокрема,
забезпечення формування та реалізація єдиної державної митної політики,
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування митного законодавства (ст.3) [93]. Діяльність із забезпечення
формування

та

реалізації

державної

політики

підпадає

під

ознаки

адміністративно-неюрисдикційної - у ній відсутній правовий спір, у наслідку
її діяльності приймається юридично-владні рішення у вигляді наказів та
інших індивідуальних актів щодо організації повсякденної діяльності ДФС та
митних органів зокрема. Тому можна стверджувати, що діяльність
Міністерства фінансів України у сфері забезпечення митної безпеки є
управлінсько-правовою.
Діяльність решти правоохоронних органів, які забезпечують митну
безпеку країни – Служби безпеки,податкової міліції ДФС, Міністерства
внутрішніх

справ,

(Держприкордонслужби

та

Національної

Поліції),

Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань,
Генеральної прокуратури України, у своїй більшості носить правоохоронний
характер. У силу наданих цим органам повноважень та відповідно до
завдань, які вони виконують, переважна більшість їх діяльності у сфері
забезпечення митної безпеки України пов’язана із вирішенням правових
спорів. Наслідком їх діяльності є юридично-владне рішення щодо
застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеної норми
права у вигляді юридичного акту.
Кожен із цих органів має свої специфічні завдання у сфері
забезпечення митної безпеки. Зокрема, це виявлення та припинення
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контрабанди, кримінальних правопорушень у митній сфері, економічних
злочинів, охорона державного кордону, боротьба з корупцією та іншими
посадовими злочинами, процесуального керівництво їх діяльністю та
прокурорський нагляд за нею. Іншими словами, ці органи здійснюють
конкуруючу юрисдикційну діяльність. При цьому дуже важливо, аби їх
діяльність було чітко визначена законодавством, а адміністративно-правові
відносини, в яких ці органи виступають суб’єктами – врегульовані нормами
права. У зв’язку з цим хочемо окремо розглянути один із юридичних актів
Уряду. Зокрема, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 479
від 20.06.2018 року, працівники Національної Поліції України до кінця 2018
року мають право перебувати у зонах митного контролю та користуватись
інформаційно-аналітичними системами митних органів (ст.2) [106]. Тобто
Уряд надав право одному із суб’єктів забезпечення митної безпеки
здійснювати діяльність, виконання якої вже покладено на інший суб’єкт.
Норми цієї Постанови Кабміну прямо суперечать вимогам Митного кодексу
України (ст.332) [48], відповідно до яких у зонах митного контролю окрім
працівників митних органів, можна знаходитись посадовим особам інших
державних органів, з письмового дозволу керівника митниці, а у зонах
митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний
кордон – за погодженням з керівником органу охорони державного кордону.
Разом з цим, цим посадовим особам забороняється втручатися у діяльність
працівників митних органів, які здійснюють митний кордон та митне
оформлення (ст.332) [48]. Крім того, відповідно до Конституції України, в
Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст.8) [39]. Фактично
Уряд

підзаконним

актом,

всупереч

Конституції

України,

прийняв

юрисдикційне рішення.
Підсумовуючи

викладене,

слід

відмітити,

що

адміністративно-

юрисдикційна діяльність суб’єктів забезпечення митної безпеки потребує
ревізії наявних завдань та функцій, у процесі виконання яких вона
здійснюється. Кожен суб’єкт забезпечення митної безпеки має свій напрямок
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діяльності. У залежності від завдань, які стоять перед ним, та функцій, які він
повинен виконувати, суб’єкт може займатися управлінсько-позитивною чи
адміністративно-юрисдикційною діяльністю, або обома разом. Для побудови
ефективної системи забезпечення митної безпеки України потрібно ретельно
проаналізувати ефективність цих двох видів діяльності у кожного суб’єкта
забезпечення. Після надання пропозицій щодо можливого зменшення чи
збільшення одного чи іншого виду діяльності необхідно також внести зміни
до існуючих завдань та функцій митних та правоохоронних органів щодо
забезпечення митної безпеки України.

1.3. Принципи адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки правоохоронними та митними органами
Поняття принципу у філософії визначається у контексті усвідомлення
особою із суб’єктивної точки зору тих об’єктивних процесів, що
відбуваються навколо неї, тобто є свого роду «ключем» до розуміння буття.
Принципи адміністративного права характеризують сутність і зміст
суспільних відносин, які є предметом регулювання, вони вказують на основні
риси, сутнісні характеристики, зміст призначення регулювання виконавчої
діяльності. Завдяки принципам формується і функціонує система норм, які
регламентують адміністративно-правові відносини. Вони визначають, яким
чином буде організована робота органів виконавчої влади.
Дослідженням принципів адміністративного права займались такі
вітчизняні вчені як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, В.В. Галунько,
К.Ф. Гуценко, Н.І. Делічебан, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, М.М. Тищенко
та інші. Більшість із них зазначала, що проблемі дослідження принципів
приділено недостатньо уваги у теорії адміністративного права.
На думку В.Б. Авер’янова, під принципами слід розуміти як основні
ідеї, положення, вимоги, що характеризують зміст адміністративного права,
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відображають закономірності його розвитку і визначають напрями і
механізми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. На
його думку, існує сукупність різних принципів, які стають своєрідною
площиною від права до норм етики і моралі у державних органах. Принципи
випливають або з окремих правових норм або формулюються на основі
групи норм певної галузі права і пов’язані з іншими принципами, що
регулюють суспільну поведінку людей [2, с. 80].
Професор Ю.П. Битяк зазначає, що під принципами адміністративного
права слід розуміти вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні засади,
відповідно до яких формується і функціонує система та зміст цієї галузі
права [6, с. 29]. З його точки зору, головним, що витікає із цього поняття, є
нерозривна єдність суб’єктивного й об’єктивного, а також усвідомлення того,
що принципи адміністративного права формувалися протягом значного
періоду, вони не можуть бути сформовані й закріплені, тим більше –
реалізовані за межами соціальної активності і практичної діяльності
суб’єктів, при цьому вони повинні відбивати потреби й інтереси суспільства і
держави [6, с. 29-30]. На думку вченого, принципи адміністративного права є
виразом об’єктивних суспільних інтересів та потреб, які пред’являються
народом України до регулювання виконавчої діяльності держави [6, с. 30].
У своєму науковому дослідженні І.Л. Бородін вказує, що принципи
адміністративного права є теоретичним стрижнем, неписаними правилами,
дотримання яких наділяє певне явище такою комплексною характеристикою,
як ефективність. Органічне поєднання принципів в систему сприяє появі
ефекту цілісності, або емерджентності. На його думку, принципи є
узагальненою правовою категорією і визначають соціальну сутність та
юридичне значення певного правового явища [11, с. 16].
Поняття «принцип» у перекладі з латинської мови означає «початок»,
«першооснова», «первинність». У філософії сутність категорії «принцип»
розкривається як основа, початок, керівна ідея або основне правило
поведінки [130, с. 363]. У найбільш загальному та широкому значенні

64

принципи розуміються через об’єктивацію суспільних явищ у суб’єктивному
сприйнятті людини і виступають орієнтирами

взаємовідносин людини зі

світом. Можна сказати, що принципи являють собою фундамент, на якому
будуються процеси нормотворення та правозастосування.
Саме принципи виступають основою правової діяльності суб’єктів
публічної влади, особливо у частині реалізації компетенції щодо вирішення
управлінсько-правових конфліктів шляхом прийняття індивідуальних актів
як результату вирішення індивідуально-конкретної справи.
Принципи можливо розглядати й як правові вимоги. На відміну від
конкретних законодавчих приписів, ці вимоги є обов'язковими не тільки для
органів, посадових осіб та громадян, які покликані дотримуватися та
виконувати закони, а й для органів, які здійснюючи правотворчу діяльність і
повинні спиратись на загальноприйняті демократичні вимоги або традиції в
тій чи іншій сфері [20, с. 51].
Для формування і розвитку правових явищ розуміння значення
принципів визначає потребу аналізу, використовуючи підхід «від загального
до конкретного», загальних положень про принципи адміністративного
процесуального

права,

юрисдикційної

та

адміністративного

управлінської

адміністративно-юрисдикційних

та

процесу,

(позитивної)
неюрисдикційних

адміністративновидів

діяльності,

проваджень.

На

перший погляд, такий підхід є дещо теоретичним, проте його реалізація
дозволить виявити витоки принципів адміністративно-юрисдикційних та
неюрисдикційних

проваджень.

Разом

з

тим,

слід

враховувати,

адміністративно-юрисдикційні та неюрисдикційні провадження

що

можна

розглядати з позицій процесуальної форми реалізації адміністративноюрисдикційної та управлінської (позитивної) видів діяльності щодо
забезпечення

митної

безпеки.

Такий

підхід

уможливив

визначення

принципів адміністративно-юрисдикційної та управлінської (позитивної)
видів відповідної діяльності та похідних від них принципів адміністративноюрисдикційних та неюрисдикційних проваджень.
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Таким чином, пізнавальний категоріальний ряд має такий вигляд:
принципи права – принципи адміністративного процесуального права –
принципи адміністративного процесу – принципи діяльності.
Принципи права – це закріплені в праві головні ідеї, вихідні начала, або
основні

засади

функціонування, що

характеризують його

зміст та

відображують призначення права, обумовлені загальними закономірностями
розвитку суспільства. У принципах права знаходить свій вияв взаємодія і
співвідношення окремих явищ державно-правової дійсності [121, с. 278].
Системоутворююче значення для існування правового явища мають
загально-правові принципи: а) демократизм; б) законність; в) гуманізм; г)
рівність усіх перед законом; д) взаємна відповідальність держави та особи; е)
втілення соціальної справедливості; є) інші принципи [121, с. 278]. Серед
інших принципів можливо виділити принцип пов’язаності держави правом,
принцип рівності права, принципи взаємної відповідальності держави і
громадянина, принципи забезпечення прав і свобод громадян (непорушність
прав

і

свобод

громадян)

[121,

с. 278-279].

Проте

джерелом

усіх

вищенаведених принципів виступає принцип верховенства права. Його зміст
розкривається через панування права у суспільстві. Цей принцип має сенс у
разі, коли право розглядається не як сукупність норм, встановлених
державою,

а

як

сукупність

правил

поведінки,

комплекс

правил,

легітимованих суспільством [121, с. 277].
Перелічені загально-правові принципи права є першоджерелом
формування системи принципів адміністративно-процесуального права,
принципів

адміністративного

процесу,

принципів

адміністративно-

юрисдикційної та управлінської (позитивної) видів діяльності, наповнюючи
їх новим змістом відповідно до специфіки того правового явища, принципи
якого відтворюють основи його функціонування.
Вказане позначається на принципах адміністративного процесуального
права. Зокрема, О.В. Кузьменко пропонує увести поняття «адміністративнопроцесуальні принципи» та розкрити його зміст через головні ідеї, на яких
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базується процесуальна діяльність органів публічного адміністрування та їх
посадових осіб по розгляду індивідуально-конкретних адміністративних
справ. Такі принципи вчена систематизує у наступні групи: загальні;
міжгалузеві, притаманні всім процесуальним галузям права; галузеві
принципи, які виражають специфічність адміністративно-процесуальної
галузі [43, с. 147-153]. Пізніше вченою було запропоновано наступний
перелік

принципів

законність,

адміністративного

процесу:

рівноправність,

об’єктивна

гуманізм,

верховенство
істина,

права,

публічність,

стадійність, усність і безпосередність, диспозитивність, національна мова
провадження, швидкість та економічність, відповідальність посадових осіб
[42, с. 47-51].
Оскільки на розкриття загальної категорії «принцип» присвячують
увагу практично усі дослідники принципів окремих правових явищ,
необхідно зосередитись на предметі наукового аналізу. У цьому контексті
досить цікавим є напрацювання А.Т. Комзюка, В.М. Бевзенка, Р.С.
Мельника. Хоча вчені обґрунтовували поняття та види принципів
адміністративного процесу, яким вони визначали тільки процесуальне явище,
проте їх напрацювання можуть бути використані при формуванні принципів
адміністративно-юрисдикційної
діяльності.

Вказані

та

науковці

управлінської
формулюють

(позитивної)
ознаки

видів

принципів

адміністративного процесу, конкретизуючи їх, відповідно предметної
спрямованості: 1) відіграють визначальну роль у формуванні змісту та
основних напрямків такого процесу; 2) виражають типові закономірності
здійснення адміністративного процесу; 3) містять вимоги, які мають бути
враховані

суб’єктами

адміністративних

процесуальних

відносин

та

адміністративним судом під час розгляду публічно-правового спору; 4)
відтворені у Конституції та законах України, випливають з окремих правових
норм, або формулюються на основі норм певної галузі права і пов’язані з
іншими принципами, що регулюють суспільну поведінку людей; 5) є
результатом наукового пізнання; 6) комплексне застосування у судовій
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практиці, між собою взаємопов’язані і взаємообумовлені; 7) є об’єктивними
категоріями; 8) спрямовані до законодавця – при формулюванні правил
адміністративного судочинства та до суду – під час застосування цих правил
при розв’язанні спірних правовідносин [37, с. 101-102].
М.М. Тищенко вважає, що суть адміністративно-юрисдикційної
діяльності полягає в розгляді справ про адміністративні правопорушення у
встановленій законом адміністративно-процесуальній формі спеціально
уповноваженими на те органами, які наділені правом розглядати спори та
накладати адміністративні стягнення [6, с. 217]. Характеризуючи риси
адміністративно-юрисдикційної діяльності, вчений на перше місце ставить
наявність правопорушення (правового спору), зазначаючи при цьому, що
така діяльність виникає лише тоді, коли необхідно вирішити питання про
застосування заходів адміністративного примусу чи спору про право,
порушення встановлених правових норм [6, с. 214]. Спираючись на цей
підхід

логічно

передбачити,

що

серед

принципів

адміністративно-

юрисдикційної діяльності пріоритетне місце посідає принцип законності [6,
с. 207]. Вчений надає перелік принципів адміністративно-юрисдикційної
діяльності, до яких, окрім законності, відносить професіоналізм, захист
інтересів держави і особи, об’єктивну істину, змагальність, офіційність,
економічність тощо [6, с. 217].
Професор

В.В.

Галунько

до

характерних

рис

принципів

адміністративного права відносить наступні положення: 1) формуються з
метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина та нормального
функціонування громадянського суспільства та держави; 2) установлюють
керівні засади-настанови, що визначають найважливіші правила, за якими
здійснюється та організується діяльність суб’єктів адміністративного права;
3) характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов
сучасності основоположні засади поведінки суб’єктів адміністративного
права, але які є реально досяжними [3, с. 76].
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На

думку

Н.І.

Делічебана,

принципами

адміністративних

неюрисдикційних проваджень в діяльності органів державної митної служби
доцільно назвати базові положення, покладені в основу цих проваджень, які
закріплені нормою митного права і реалізуються шляхом здійснення
уповноваженими митними органами однорідних дій і процедур, що визначені
законодавством про митну справу. До таких принципів науковець відносить
законність, рівність суб’єктів та учасників провадження перед законом,
офіційність, охорону інтересів особи і держави, економічність, правомірність
дій учасників проваджень, самостійність у прийнятті рішень, та інші [22,
с. 59].
Виходячи

з

попередньо

визначеного

поняття

митної

безпеки,

відповідно до якого вона є особливим правовим порядком діяльності
уповноважених суб’єктів щодо забезпечення виконання учасниками митних
відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи, у
контексті

предмету

наукового

дослідження

вважається

за

доцільне

сформувати та дати визначення поняття принципів її адміністративноправого забезпечення.
Адміністративно-правове забезпечення митної безпеки – це комплексне
поняття. Воно включає в себе регламентовану діючим законодавством
діяльність суб’єктів забезпечення митної безпеки (управлінсько-позитивну та
адміністративно-юрисдикційну), що здійснюється у межах адміністративноправових відносин, та має на меті створення належних умов для якісного та
належного рівня забезпечення митної безпеки. Суть їх діяльності полягає у
здійсненні ними за допомогою наданих державою повноважень юридично
значимих

правових,

організаційних

та

інших

дій, спрямованих

на

забезпечення учасниками митних відносин виконання встановлених діючим
законодавством правил у сфері державної митної справи.
Основою правової діяльності суб’єктів забезпечення митної безпеки є
принципи, які формуються з метою забезпечення прав і свобод учасників
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митних відносин і належного забезпечення митної безпеки та визначають
основні правила, за якими здійснюється діяльність вказаних суб’єктів.
Принципами адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
визначено об’єктивні взаємопов’язані та взаємообумовлені правові вимоги,
закріплені Конституцією та законодавством України, щодо порядку
здійснення правозабезпечувальної діяльності, спрямованої на виконання
учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної
митної справи.
Принципи адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
доцільно систематизувати за ознаками визначеності Конституцією України,
законодавством України у сфері державної митної справи та відтворення
специфіки діяльності уповноважених суб’єктів. При формулюванні ознак цих
принципів має бути врахована специфіка суб’єктного складу відповідних
адміністративно-правових відносин. До переліку принципів слід включити ті
принципи, які є спільними для обох видів (управлінсько-позитивної та
адміністративно-юрисдикційної) діяльності суб’єктів забезпечення митної
безпеки. Такий підхід обумовлений сприйняттям принципів як засадничих
положень, провідних ідей, що відображають закономірності діяльності
уповноважених суб’єктів [71, с. 161].
Вказуючи про принципи адміністративно-правового забезпечення
митної безпеки, не можна зазначити про остаточність їх переліку, що
обумовлено, насамперед, відсутністю усталеного підходу до визначення
сутності поняття митної безпеки, системи та структури її адміністративноправового забезпечення. Разом з тим, виходячи із того, що принципи
адміністративно-правового

забезпечення

митної

безпеки

мають

бути

похідними від загально правових принципів, слід віднести до них, у першу
чергу, принципи верховенства права та законності. З метою формування
переліку основних принципів діяльності суб’єктів забезпечення митної
безпеки, необхідно проаналізувати та систематизувати ті принципи, якими
керуються кожен з них окремо.
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Митним

кодексом

України

визначаються

наступні

принципи

здійснення державної митної справи (ст.80) [48]:
- виключної юрисдикції України на її митній території;
- виключних повноважень органів доходів і зборів України щодо
здійснення державної митної справи;
- законності та презумпції невинуватості;
- єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через
митний кордон України;
- спрощення законної торгівлі;
- визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності;
- додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;
- заохочення доброчесності;
- гласності та прозорості;
- відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим
Кодексом.
Наведені принципи відображають засади управлінської (позитивної) та
адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів. Разом з тим, у
контексті предмету наукового дослідження доречно приділити увагу
принципам, що регламентують діяльність інших суб’єктів забезпечення
митної безпеки.
У Законі України «Про Службу безпеки України» вказано про те, що
діяльність Служби безпеки України ґрунтується на засадах законності,
поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед
народом

України.

У

оперативно-службовій

діяльності

спецслужба

дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності,
гласності і конспірації (ст.3) [107].
У Розділі II Закону України «Про Національну поліцію» надається
перелік принципів діяльності поліції, а саме верховенства права, дотримання
прав і свобод людини, законність, відкритість та прозорість, політична
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нейтральність,

взаємодія

з

населенням

на

засадах

партнерства,

безперервність [101].
Основними принципами діяльності Державної прикордонної служби
України є законність, повага і дотримання прав та свобод людини та
громадянина, позапартійність, безперервність, поєднання гласних, негласних
та

конспіративних

форм

і

методів

діяльності,

єдиноначальність,

колегіальність при розробці важливих рішень, взаємодія з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими
організаціями при здійсненні покладених на Державну прикордонну службу
України завдань (ст.3) [89].
Національне антикорупційне бюро України здійснює свою діяльність
на основі наступних принципів: верховенства права, поваги та дотримання
прав і свобод людини і громадянина, законності, безсторонності та
справедливості, незалежності Національного бюро та його працівників,
підконтрольності

і

підзвітності

суспільству

та

визначеним

законом

державним органам, відкритості для демократичного цивільного контролю,
політичної нейтральності і позапартійності, взаємодії з іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями
(ст.3) [96].
Державне бюро розслідувань України здійснює свою діяльність на
засадах верховенства права, законності, справедливості, неупередженості,
незалежності

і

персональної

відповідальності

кожного

працівника

Державного бюро розслідувань, відкритості та прозорості діяльності для
суспільства

та

демократичного

цивільного

контролю,

підзвітності

і

підконтрольності визначеним законом державним органам, політичної
нейтральності

і

позапартійності,

єдиноначальності

у

поєднанні

з

колективним способом реалізації окремих повноважень ДБР (ст.3) [87].
Діяльність органів прокуратури ґрунтується на засадах верховенства
права, законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності,
територіальності,

презумпції

невинуватості,

незалежності

прокурорів,
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політичної

нейтральності

прокуратури,

недопустимості

незаконного

втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і
судової влади, поваги до незалежності суддів, прозорості діяльності
прокуратури, неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки
(ст.3) [105].
Здійснивши порівняльний аналіз принципів діяльності усіх суб’єктів
забезпечення митної безпеки України, можна виділити основні з них:
-

законність;

-

верховенство права;

-

незалежність;

-

повага до прав і гідності людини;

-

позапартійність;

-

відкритість для суспільства;

-

підзвітність суспільству та відповідальність перед ним;

-

безперервність.

Принцип законності є найбільш універсальним та загальним правовим
принципом. Суть цього принципу полягає у стані відповідності учасників
митних відносин Конституції України, законам і підзаконним актам держави,
який утворюється в результаті їх неухильного виконання всіма суб’єктами.
Універсальність принципу законності відображується у досягненні цілей
забезпечення митної безпеки та потреб суспільства, він поєднує механізми
реалізації форм діяльності уповноважених суб’єктів та дотримання прав і
свобод громадян. Загальність цього принципу полягає у спрямованості його
дії на всіх учасників митних відносин, які мають нести однакову юридичну
відповідальність за порушення законодавства. Одночасно цей принцип
передбачає невідворотність відповідальності за порушення встановлених
правил у сфері державної митної справи. Принцип законності є основою для
застосування уповноваженими суб’єктами заходів контролю, організації,
примусу, використання інших правових засобів. Завдяки дотриманню
учасниками митних відносин та уповноваженими суб’єктами принципу
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законності створюється правова атмосфера у сфері забезпечення митної
безпеки.
Принцип

верховенства

права

означає

панування

права

над

суспільством. Верховенство права вимагає від держави його втілення у
правозастосовну та правотворчу діяльність, зокрема у Закони України, які
за своїм змістом мають бути проникнуті насамперед ідеями
справедливості,

соціальної

рівності та свободи. Принцип верховенства права

проявляться у поєднанні законодавства як однієї із форм права та інших
соціальних регуляторів, зокрема норм моралі, традицій, звичаїв тощо, які
легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним
рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає
ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення
в Конституції України. Відповідно до змісту принципу верховенства права,
найвищу юридичну силу має Конституція України, й всі закони повинні їй
відповідати. Разом з тим, всі підзаконні акти, прийняті суб’єктами
забезпечення митної безпеки, повинні відповідати насамперед Митному
кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, іншим
Кодексам та Законам України.
У контексті забезпечення митної безпеки принцип верховенства права
означає порядок формування і функціонування відносин між суб’єктами
забезпечення митної безпеки та іншими учасниками митних відносин
(фізичними

та

повноваженнями,

юридичними
коли

особами),

забезпечується

що

не

примат

наділені
прав

і

владними
свобод,

їх

недоторканність уповноваженими суб’єктами через встановлення кола та
правореалізацію засобів і заходів юрисдикційного змісту. При цьому
принцип

законності

виступає

логічним

продовженням

принципу

верховенства права, а його зміст як основи адміністративно-юрисдикційної
діяльності полягає у неухильному дотриманні відповідності суб’єктами
забезпечення митної безпеки, іншими учасниками митних відносин чинного
законодавства, відповідності законодавству їх дій, поведінки,діяльності.
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Під час реалізації своїх функцій суб’єкти забезпечення митної безпеки
керуються принципом незалежності, відповідно до якого вони здійснюють
повноваження незалежно від інших органів державної влади, фізичних чи
юридичних осіб, ґрунтуючись на чіткому дотриманні законодавства. Вони
можуть виконувати свої функції ефективно у випадку, коли вони незалежні
від своїх підконтрольних суб’єктів і захищені від стороннього впливу. Таким
чином, для цих органів державою має бути гарантований юридичний захист
від будь-яких втручань ззовні.
Під час виконання завдань, що стоять перед суб’єктами забезпечення
митної безпеки, вони мають дотримуватись принципу поваги до прав і
гідності людини. З урахуванням переважання у діяльності цих органів
адміністративно-юрисдикційного характеру, для дотримання цього принципу
працівники уповноважених органів повинні чітко знати, коли, якими
правовими актами, на який час і які саме права і свободи можуть бути
обмежені. Принцип поваги до прав і гідності людини був затверджений
минулого століття у низці міжнародних декларацій та конвенцій як головний
обов’язок держави. Саме тому, з огляду на те, що частина учасників митних
відносин

є

нерезидентами

та

не

в

повній

мірі

ознайомлена

з

загальнообов’язковими правилами у сфері державної митної справи, всі
уповноважені суб’єкти повинні дотримуватись цього принципу. Але це не
повинно бути перепоною для них у випадках порушення цих правил,
наприклад з метою припинення правопорушень, скоєних особами умисно.
Відповідно

до

принципу

позапартійності,

працівники

суб’єктів

забезпечення митної безпеки України на час роботи у цих органах не можуть
належати до будь-яких політичних партій чи громадських об’єднань,
приймати участь у їх діяльності та, відповідно, створювати організації з
політичними цілями в уповноважених органах. Цей принцип доповнюється
принципом незалежності, адже через членство у політичних партіях чи
громадських об’єднаннях працівники цих органів будуть залежними від них.
Дотримання

принципу

відкритості

для

суспільства

забезпечує
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підвищення ефективності публічного адміністрування та надає можливість
кожній особі дізнатися не тільки про прийняте уповноваженим органом
рішення, але й про механізми його прийняття. Також завдяки цьому
принципу будь-яка людина може отримати інформацію відносно неї самої у
любому органі управління. Принцип відкритості э дієвим засобом боротьби з
такими негативними явищами у публічному адмініструванні як бюрократизм
та корупція. Останнім часом цей принцип досить часто використовується
учасниками митних відносин для вдосконалення форм і методів роботи
уповноважених органів, у тому числі знижуючи можливі корупційні прояви
та ініціативи з їх сторони.
Через підзвітність суспільству та відповідальність перед ним суб’єкти
забезпечення митної безпеки інформують суспільство про результати своєї
діяльності, обговорюють під час консультацій з громадськістю (шляхом
проведення конференцій, форумів, громадських слухань, круглих столів,
зборів, засідань громадських рад при цих органах) шляхи і форми
вдосконалення своєї діяльності та реагують на критичні зауваження щодо
своєї діяльності з метою підвищення її ефективності у подальшому. У
теперішній час цей принцип дозволяє учасникам митних відносин більш
детально розглянути результативність роботи уповноважених органів.
Суб’єкти забезпечення митної безпеки здійснюють свою діяльність за
принципом безперервності шляхом цілодобового виконання покладених на
них завдань, на постійній та безупинній основі. Це викликано специфікою
митних відносин, які є постійно повторюваним процесом.
Правильне застосування та розуміння цих основних принципів та
належне їх відображення у законодавчих та нормативних актах дозволить
підвищити ефективність діяльності уповноважених органів із забезпечення
митної безпеки України.
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Висновки до розділу 1
На засадах застосування наукового підходу «від загального до
конкретного»

здійснено

адміністративно-правові

науковий
відносини,

аналіз,
у

у

ході

межах

якого

яких

виділено

здійснюється

цілеспрямована діяльність щодо забезпечення митної безпеки, виявлено
проблеми забезпечення митної безпеки у теоретичному і правозастосовному
аспектах. Встановлено відсутність єдиного підходу до визначення поняття
«митної безпеки» у вітчизняному та іноземному законодавстві, наукових
дослідженнях.

Врахування

цих

аспектів,

а

також

сучасних

умов

життєдіяльності України, існуючої наукової думки стало підґрунтям для
розроблення поняття митної безпеки з іншої позиції, аніж та, яка обстоюється
і передбачає розкриття змісту цього поняття через стан захищеності митних,
економічних, зовнішньоекономічних та інших інтересів. Вищезазначене
дістало подальшого розвитку у авторському визначенні поняття митної
безпеки як особливого правового порядку діяльності уповноважених
суб’єктів щодо забезпечення виконання учасниками митних відносин
загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи.
Визначено необхідність виділення широкого і вузького значення
категорії «забезпечення митної безпеки» та наголошено на доречності
зазначення вузького значення категорії забезпечення митної безпеки у
контексті

наукового

дослідження,

що

охоплює

тільки

діяльність

уповноважених суб’єктів, відповідні форми і методи такої діяльності,
урегульовані

нормами

адміністративного

права

–

матеріальними

і

процесуальними, регулятивними і охоронними.
Визначено та надано характеристику сфері забезпечення митної
безпеки

як

предмету

адміністративно-правового

регулювання,

проаналізовано здійснення управлінської (позитивної) та адміністративноюрисдикційної діяльності митних та правоохоронних органів, яку вони
виконують у межах регулятивних та правоохоронних функцій. Сформовано
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змістовні ознаки цієї діяльності у зв’язку із реалізацією суб’єктами
забезпечення митної безпеки повноважень позитивного (неюрисдикційного)
та негативного (юрисдикційного) характеру в сфері державної митної справи.
У результаті аналізу запропоновано провести ревізію наявних у цих суб’єктів
завдань і функцій, з метою уникнення їх дублювання та досягнення певного
балансу між вищезазначеними видами діяльності, що дозволить побудувати
ефективну систему адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
України.
На підставі проведеного наукового аналізу визначено, що правовою
основою

адміністративно-правового

регламентована

діючим

забезпечення

законодавством

митної

управлінська

безпеки

(позитивна)

є
та

адміністративно-юрисдикційна діяльність суб’єктів забезпечення митної
безпеки, а саме - здійснення юридично значимих правових, організаційних та
інших дій у рамках наданих державою повноважень, спрямованих на
забезпечення учасниками митних відносин виконання встановлених діючим
законодавством правил у сфері державної митної справи на основі
принципів, що формуються на підставі об’єктивних взаємопов’язаних та
взаємообумовлених засад, вимоги до яких закріплені Конституцією та
законодавством

України

та

відображують

закономірності

здійснення

процедур реалізації процесуальних форм їх здійснення, з метою забезпечення
прав і свобод учасників митних відносин і створення належних умов для
якісного та належного рівня забезпечення митної безпеки.
При формулюванні принципів адміністративно-правового забезпечення
митної безпеки правоохоронними та митними органами враховано специфіку
суб’єктного складу відповідних адміністративно-правових відносин. До
переліку принципів включено принципи, які є спільними для обох видів
(управлінської (позитивної) та адміністративно-юрисдикційної) діяльності
суб’єктів забезпечення митної безпеки. Визначено та проаналізовано вісім
основних принципів діяльності усіх суб’єктів забезпечення митної безпеки.
Доведено необхідність закріплення у чинному законодавстві принципів
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забезпечення митної безпеки

правоохоронними та митними органами

(управлінської (позитивної) та адміністративно-юрисдикційної) як основи
відповідної діяльності. Зазначено, що перелік принципів адміністративноправового забезпечення митної безпеки не є вичерпним, що обумовлено,
насамперед, відсутністю усталеного підходу до визначення сутності поняття
митної

безпеки, системи

та структури її адміністративно-правового

забезпечення.
Результати дисертаційного дослідження, викладені у Розділі 1,
висвітлено у наступних публікаціях автора: [71]; [80]; [194]
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РОЗДІЛ 2
ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООХОРОННИХ ТА
МИТНИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ
БЕЗПЕКИ

2.1. Поняття та систематизація правоохоронних та митних органів
як суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
До уповноважених суб’єктів забезпечення митної безпеки України
відносяться митні та правоохоронні органи нашої держави. Для досягнення
мети дослідження необхідно визначитись з поняттями «митних органів» і
«правоохоронних органів» та проаналізувати чинні вітчизняні та іноземні
нормативно-правові акти та наукові дослідження, що визначають та
закріплюють ці поняття.
Незважаючи на той факт, що терміни «митні та правоохоронні органи»
широко вживаються під час суспільних відносин, у нормативних актах та
юридичній літературі, на даний час законодавством України не встановлено
чіткого визначення цих понять.
Зокрема, якщо раніше у Митному кодексі України від 2002 року
давалось визначення поняття митних органів як спеціально уповноважених
органів виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього
кодексу та інших законів України покладалось безпосереднє здійснення
митної справи (п.17 ст.1) [49], то у Митному кодексі України від 2012 року,
після внесених у нього правок та доповнень у липні 2013 року, йдеться мова
про поняття органів доходів і зборів як центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну
політику, митниці та митні пости (п.341 ст.4) [48]. Разом з цим, сучасне
визначення поняття «митних органів» на даний час потребує термінового
законодавчого

врегулювання,

адже

відповідно

до

Положення

про
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Міністерство фінансів України, воно є центральним органом виконавчої
влади, яке, у тому числі, забезпечує формування та реалізацію єдиної
державної податкової та митної політики (ст.1) [93]. «Розмиття» поняття
«митного органу» відбулось після реформування Державної митної служби
та її «злиття» з Державною податковою службою України у грудні 2012 року
у Міністерство доходів та зборів України (п.1) [91], яке у 2014 році спочатку
було ліквідовано Постановою Кабінету міністрів України (п.1) [95], а через
три місяці реорганізовано у Державну фіскальну службу України (п.1) [109].
Разом з тим, у багатьох іноземних законодавчих актах містяться
наступні тлумачення поняття «митний орган».
Зокрема, майже однаково визначають його Міжнародна конвенція про
спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція від 1973
року) та Всесвітня митна організація (World Customs Organization). Так,
відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних
процедур, «митний орган» - це адміністративний підрозділ митної служби,
уповноважений на виконання митних формальностей, а також будинки та
спорудження або інші місця, визначені компетентними органами для цих
цілей (E11 F2 Розділу 2 Загального додатку) [50]. Всесвітня митна організація
дає визначення поняття «митного органу» як митного адміністративного
підрозділу, відповідального за виконання митних формальностей а також
приміщення або інші ділянки, визначені компетентними органами [156,
с. 12].
Митним кодексом Європейського Союзу «митні органи» визначаються
як митні адміністрації держав-членів Європейського Союзу, відповідальні за
застосування митного законодавства та будь-які інші органи, уповноважені
національним законодавством застосовувати митне законодавство (стаття 5
глави 1 розділу 1) [187].
Також визначення поняття «митних органів» давалось деякими
науковцями, зокрема І. Г. Бережнюком, В. В. Ченцовим, М. Г. Шульгою, Р. Б.
Шишкою, та іншими.
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Зокрема, науковець І. Г. Бережнюк вважає, що митні органи є
специфічним об’єктом митних відносин, оскільки з одного боку вони
здійснюють митну справу від імені держави, а з іншого – самі перебувають
під управлінським впливом держави [9, с. 10].
На думку В.В. Ченцова, митні органи є державними органами,
основним призначенням діяльності яких є сприяння реалізації громадянами
та

суб’єктами

господарювання

свого

права

на

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності, а також організація та здійснення
контролю

за

дотриманням

ними

(громадянами

та

суб’єктами

господарювання) правил переміщення товарів, предметів і транспортних
засобів та використання в межах своїх повноважень інших інструментів
реалізації митної політики [47, с. 25].
Професор М.Г. Шульга дає визначення поняття митних органів як
державних органів, які безпосередньо здійснюють митну справу. На її думку,
вони є частиною системи державного управління, при цьому вони мають
специфічні риси і особливості, зумовлені завданнями і функціями, які вони
виконують [137, с. 16].
На думку професора Р.Б. Шишки, митні органи України є одними із
різновидів учасників публічно-правових та інших відносин, що склались під
впливом загальних тенденцій формування структури державних органів,
необхідності забезпечення ефективної діяльності цих органів та їх наукової
організації, можливості співпраці з митними адміністраціями інших країн, а
також простоти та комфорту для осіб, які переміщують через митний кордон
товари та транспортні засоби [136, с. 68].
Майже аналогічна ситуація, як й з визначенням поняття «митного
органу» в попередній редакції Митного кодексу від 2002 року, склалась й з
трактуванням поняття «правоохоронний орган». Діюче законодавство
визначає це поняття «розмито», суперечливо та непослідовно. Відсутність
єдиного підходу до визначення та розуміння поняття «правоохоронні
органи» негативно впливає на діяльність цих органів, оскільки їх
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компетенція, функції та завдання, правовий та соціальний статус їх
працівників повинні бути відповідним чином врегульовані правовими
нормами.
Зокрема, якщо раніше у Законі України «Про основи національної
безпеки України» від 2003 року (ст.1) [103] та у Законі України «Про
демократичний

цивільний

контроль

над

Воєнною

організацією

і

правоохоронними органами держави» (ст.1) [86] містились хоча б основні
ознаки поняття «правоохоронних органів» як органів державної влади, на які
Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних
функцій та які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції, то у теперішній час у Законі України «Про
національну безпеку України» від 2018 року (п.п.17,18 ст.1) [100] наявне
лише посилання про те, що «правоохоронні органи» входять до сил безпеки
та оборони.
Поняття «правоохоронний орган» вживається один раз у Конституції
України, у контексті покладення забезпечення державної безпеки і захисту
державного кордону України на відповідні військові формування та
правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких
визначена законом (ст.17) [39].
У Законі України «Про державний захист працівників суду та
правоохоронних органів» міститься лише перелік правоохоронних органів, а
саме – органи прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки,
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне
антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи
доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори,
органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової
охорони, інші органи, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні
функції (ст.2) [88].
Визначенням поняття «правоохоронний

орган»

також давалось

деякими науковцями, зокрема О.М.Бандуркою, К.Ф. Гуценком, В.В
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Зайченком, М.А. Ковальовим, А.В. Лаптєвою, В.Т. Маляренком, М.І.
Мельником, Т.Д. Момотенко, В.Я. Тацієм, М.І. Хавронюком та великою
кількістю інших вчених та науковців.
Так, професор О.М. Бандурка вважає, що правоохоронними органами
прийнято називати функціонуючі у суспільстві та державі установи та
організації, основним завданням діяльності яких є забезпечення законності,
боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями [120, с. 8].
На думку В.Т. Маляренка, правоохоронний орган є юрисдикційним
органом, який має державні повноваження для виконання в установленому
законом порядку функцій або завдань у сфері охорони права та
правопорядку, розслідування або запобігання порушень права, відновлення
порушеного права, захисту національної (державної) безпеки, підтримання
правопорядку, забезпечення стану законності [119, с. 22].
М.І. Мельник та М.І. Хавронюк вважають, що правоохоронний орган це державний, як правило озброєний орган, визначальним видом діяльності
якого, поряд з профілактичною, є одна чи кілька інших головних
правоохоронних функцій. У зв'язку з цим цей орган потребує специфічного
матеріально-технічного та іншого забезпечення, до його працівників законом
пред'являються спеціальні вимоги, з метою ефективного виконання
працівниками цього органу своїх обов'язків вони згідно з законом
наділяються різноманітними специфічними правами, мають відповідні пільги
і зовнішні ознаки приналежності до правоохоронних органів, користуються
підвищеним правовим захистом [45, с. 31].
У своєму науковому дослідженні Т.Д. Момотенко дає наступне
визначення поняття «правоохоронних органів» - це державні органи, створені
з метою охорони та захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і
держави від злочинних посягань і які виконують правоохоронні завдання,
функції та повноваження [53, с. 130].
В.В. Зайченко разом з А.В. Лаптєвою вважають, що «правоохоронні
органи» - це спеціально уповноважені державні органи, які забезпечують
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дотримання

та реалізацію прав і свобод

громадян, законності

та

правопорядку із дотриманням встановлених законом правил та процедур
відповідно до своєї компетенції [26, с. 423].
Досить цікавою з точку зору наукового аналізу є позиція професора
В.Я. Тація, який з метою виходу із цієї «термінологічної плутанини»
пропонує

зберегти

поняття

«правоохоронного

органу»

лише

як

узагальнюючого наукового поняття і здійснити поділ цих органів залежно від
їх конкретних функцій та призначення в механізмі охорони права [122, с. 6].
У зв’язку з цим ним пропонується виокремити:
1) органи охорони правопорядку;
2) контрольні (юрисдикційні) органи виконавчої влади;
3) органи охорони Конституції та державного контролю [122, с. 6-7].
К.Ф. Гуценко та М.А. Ковальов вважають, що для виконання різних
напрямів

правоохоронної

діяльності

існують

конкретні

органи,

які

іменуються правоохоронними [21, с. 13]. Тобто науковці вирізняють їх,
виходячи з виконуваних ними функцій.
Здійснивши аналіз наявних у науковій літературі поглядів та думок,
можливо прийти до висновку, що існує два підходи до визначення поняття
«правоохоронний орган». Перша група науковців вважає, що правоохоронні
органи є державними установами та організаціями, основним завданням яких
є

забезпечення

законності,

боротьба

зі

злочинністю

та

іншими

правопорушеннями. Інші група під поняттям «правоохоронні органи»
розуміє державні органи, основним видом діяльності яких є визначені
законодавством функції або завдання з охорони права, відновлення
порушеного права або організація виконання покарання, захист національної
(державної)

безпеки,

підтримання

правопорядку,

забезпечення

стану

законності [78, с. 103-104].
На думку О.М. Бандурки, істотними ознаками правоохоронної
діяльності є те, що вона може здійснюватись виключно за допомогою
застосування юридичних засобів впливу, які повинні суворо відповідати
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закону чи іншим правовим приписам, вона реалізується в установленому
порядку з дотриманням певних процедур та її здійснення покладається на
певні спеціально створені державні органи [120, с. 5-6].
Науковці М.І. Мельник та М.І. Хавронюк визначають такі ознаки
правоохоронного органу:
1) у його діяльності визначальним є виконання кількох головних
правоохоронних

функцій

(профілактичну,

захисну,

охоронну,

ресоціалізаційну, оперативно-розшукову, розслідування злочинів, судового
розгляду справ, розгляду справ про адміністративні правопорушення,
виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів
досудового розслідування та прокурорів);
2) виконання цим органом вказаних функцій потребує специфічного
організаційного, правового, кадрового, матеріально-технічного, військового і
тилового, фінансового, інформаційного, наукового та іншого забезпечення;
3) до працівників цього органу законом пред'являються спеціальні
вимоги щодо ділових і моральних якостей, стану здоров'я, рівня освіти,
відсутності судимості тощо;
4) з метою ефективного виконання своїх обов'язків працівники цього
органу наділяються специфічними правами, вони мають встановлені законом
зовнішні ознаки приналежності до правоохоронних органів, а також мають
встановлені законодавством пільги, покликані компенсувати додаткові
навантаження і необхідність ризикувати своїм життям, а також користуються
підвищеним правовим захистом [45, с. 30].
У

сфері

забезпечення

митної

безпеки

ознаками

митних

та

правоохоронних органів є їх цільове призначення щодо забезпечення
регулювання митних відносин, дотримання законності та правопорядку у цій
сфері, захисту громадян та держави від загроз, що можуть виникати у галузі
державної

митної

справи,

вони

мають

відповідні

компетенцію

та

повноваження для виконання покладених на них обов’язків та можуть їх
застосовувати з метою попередження та припинення порушень діючого
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законодавства у митній сфері, відновлення порушених прав, виконання вимог
встановлених правових норм з боку юридичних та фізичних осіб. Така їх
діяльність у сфері забезпечення митної безпеки має носити цілісний
характер, де кожен із цих органів відповідає, в межах своєї компетенції та
наданих повноважень, за встановлений законодавством напрямок роботи.
Адміністративно-правове

забезпечення

митної

безпеки

України

здійснюється митними та правоохоронними органами України, основними з
яких є – Державна митна служба України (Державна митна служба, її
територіальні органи, відповідно Постанові Кабінету Міністрів України від
06.03.2019 № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову
службу України та Державну митну службу України» [94]), Державна
податкова служба України (відповідно Постанові Кабінету Міністрів України
від 06.03.2019 № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову
службу України та Державну митну службу України» [94]), Державна
фіскальна служба України, в структурі якої діє податкова міліція (відповідно
Постанові Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України» від 25.09.2019 №846 [84], Постанові Кабінету
Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 21.05.2014
№ 236 [90]),Служба безпеки України та Державна прикордонна служба
України. Відповідно до діючого законодавства, у межах своєї компетенції,
участь у окремих аспектах забезпечення митної безпеки також приймають
наступні органи – Міністерство фінансів України, Національна поліція,
Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Генеральна
прокуратура України, суди. Разом з тим, з огляду тему дисертаційного
дослідження та «вузьку» компетенцію останніх, вважається за доцільне
детально розглянути та систематизувати діяльність лише основних суб’єктів
забезпечення митної безпеки.
Отже, серед суб’єктів адміністративно-правого забезпечення митної
безпеки пріоритет надано митним органам (органам доходів і зборів за
МКУ), що у даний час входять до складу Державної фіскальної служби
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України та під час подальшого реформування – до складу Державної митної
служби України [94].
Відповідно до Митного кодексу України, безпосереднє здійснення
державної митної справи покладається на органи доходів і зборів (ст.543)
[48]. В системі органів державної виконавчої влади органи доходів і зборів
структурно являють собою центральний орган виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної
політики, митниці та митні пости. У Положенні про Державну фіскальну
службу (п.1) [90] зазначається, що вона є центральним органом влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра фінансів. Цей орган, зокрема, реалізує державну політику у
сфері державної митної справи та у сфері боротьби з правопорушеннями під
час застосування митного законодавства. Пунктом першим Положення про
державну митну службу України передбачено

призначення зазначеної

Служби щодо реалізації державної митної політики, державної політики у
сфері боротьби з правопорушеннями митного законодавства [94].
Призначенням органів доходів і зборів є створення сприятливих умов
для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки
суспільства, захист митних інтересів України (ч.1 ст.544) [48]. Митні
інтереси України – це національні інтереси України, забезпечення та
реалізація яких досягається шляхом здійснення державної митної справи
(ст.6) [48].
Серед суб’єктів забезпечення митної безпеки виділено податкову
міліцію, яка наразі входить до складу Державної фіскальної служби України.
Відповідно до Податкового кодексу України (ст.348.1) [70], податкова
міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими
правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
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Серед інших, завданнями ДПС, ДМС, ДФС в цілому у сфері
забезпечення митної безпеки є:
1) реалізація державної політики у сфері державної митної справи,
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування митного законодавства, здійснення в межах повноважень,
передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та
державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів;
2)

внесення

на

розгляд

Міністра

фінансів

пропозицій

щодо

забезпечення формування державної політики у сфері державної митної
справи та у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів
та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів
(п.3) [90; 94].
Завдання органів доходів і зборів (митних органів), передбачені ст.544
Митного кодексу України, можуть бути систематизовані у такі групи:
1)

правозабезпечувальні

у

галузі

державної

митної

справи

(забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної
митної справи (п.1); забезпечення виконання зобов’язань, передбачених
міжнародними договорами України з питань державної митної справи,
укладеними відповідно до закону (п.2); створення сприятливих умов для
полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та
пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними
органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску
товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного
контролю

та

митного

оформлення

(п.3);

сприяння

захисту

прав

інтелектуальної власності (п.9));
2) правоохоронні (у обмеженому обсязі) (здійснення заходів щодо
недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які
встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний
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кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та
безпеки (п.7); недопущення переміщення через митний кордон України
контрафактних товарів (п.9); вжиття заходів щодо запобігання переміщенню
через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом
прав інтелектуальної власності (п.9); запобігання та протидія контрабанді,
боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України
(п.10));
3) контрольні (здійснення митного контролю та виконання митних
формальностей

щодо

товарів,

транспортних

засобів

комерційного

призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі
на

підставі

електронних

документів

(електронне

декларування),

за

допомогою технічних засобів контролю тощо (п.4); контроль правильності
обчислення,

своєчасності

(п.6);здійснення

контролю

зовнішньоекономічної

та

повноти
за

діяльності

сплати

дотриманням
та

митних
усіма

громадянами

платежів
суб’єктами

встановлених

законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів
товарів через митний кордон України (п.7); здійснення державного
експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і
зборів відповідно до Митного кодексу України та інших законів України
(п.7-1); здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України (п.8); здійснення в межах
повноважень,

визначених

Митним

кодексом

України,

контролю

за

діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів,
перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон
України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції
з такими товарами (п.11););
4) регулятивні (застосування передбачених законом заходів митнотарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(п.7))
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5)

правовстановлюючі

(надання

дозволів,

видача

сертифікатів

уповноваженого економічного оператора (п.11); проведення верифікації
(встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України
та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами,
сертифікатів походження (п.14);)
6) аналітичні (аналіз та управління ризиками з метою визначення форм
та обсягів митного контролю (п.5););
7) фіскальні (забезпечення справляння митних платежів, застосування
заходів щодо примусового стягнення митних платежів у межах повноважень,
визначених Митним та Податковим кодексами України, іншими актами
законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення
сплати

митних

платежів,

взаємодія

з

банківськими

установами

та

незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії (п.6),);
8) інформаційні (обмін даними митної статистики з митними органами
інших країн (п.13); здійснення обміну документами та інформацією (у тому
числі електронною) з іншими державними органами України, митними,
правоохоронними
впровадження,

та

іншими

розвиток

телекомунікаційних

та

та

органами

технічне

іноземних

супроводження

держав

(п.15);

інформаційних,

інформаційно-телекомунікаційних

систем

і

технологій в державній митній справі, автоматизація митних процедур,
надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису (п.16));
9)

облікові

(ведення

Української

класифікації

товарів

зовнішньоекономічної діяльності (п.12);ведення митної статистики (п.13));
10) організаційно-забезпечувальні (залучення зовнішніх ресурсів для
забезпечення

діяльності

органів

доходів

і

зборів

(п.17);кінологічне

забезпечення діяльності органів доходів і зборів (п.18);управління об’єктами
інфраструктури органів доходів і зборів, розбудова митного кордону (п.19));
11) міжнародне співробітництво (п. 17).
Перелік завдань органів доходів і зборів відкритий, що прямо випливає
з п.20 ст.544 МКУ.
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Узагальнення завдань органів доходів і зборів доводить, що більша їх
чистина стосується правозабезпечувальної, контрольної та інформаційної
діяльності.

Предмет

виконання

правоохоронних

завдань

обмежений

недопущенням переміщення через митний кордон України окремих груп
товарів, в тому числі – контрафактних, превентивною діяльністю щодо
переміщення

товарів

інтелектуальної

з

порушеннями

власності,

охоронюваних

запобіганням

та

протидією

законом

прав

контрабанді,

боротьбою з порушеннями митних правил на всій митній території України.
Відповідно до Податкового кодексу України, завданнями податкової
міліції є запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення, розшук осіб,
які

переховуються

від

слідства

та

суду

за

кримінальні

та

інші

правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері, запобігання і
протидія корупції у контролюючих органах та виявлення її фактів,
забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів, захисту
їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків
(ст.348.2) [70].
Виходячи з визначених законодавством завдань, відповідно до
Положення про Державну фіскальну службу (п.4) [90], у сфері забезпечення
митної безпеки ДФС (митні органи та податкова міліція) виконувала
фіскальну, контрольну та правоохоронну функції.
Зокрема у фіскальному напрямку:
- здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших
платежів, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх
нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів;
-

здійснює

контроль

за

застосуванням

заходів

тарифного

та

нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон
України і після завершення операцій митного контролю та митного
оформлення, правильністю визначення митної вартості товарів, а також за
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правильністю визначення країни походження та класифікації згідно
з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД) товарів, що переміщуються через митний кордон України;
- забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів;
-

застосовує

та

контролює

процедури

використання

гарантій

забезпечення сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами;
- здійснює стягнення коштів у разі невиконання забезпечених
фінансовою гарантією зобов’язань із сплати митних платежів;
- проводить аналіз надходження податків і зборів, інших платежів,
визначених Митним кодексом України, вивчає вплив макроекономічних
показників і змін законодавства на надходження податків, інших платежів,
розробляє пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат
бюджету;
- подає Міністерству фінансів України на основі макроекономічних
показників та тенденцій розвитку світової економіки пропозиції щодо
визначення прогнозних (індикативних) показників доходів державного
бюджету для складення проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік;
- проводить облік, зберігання, оцінку вилученого, прийнятого на
зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна,
а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого
невідомий, та розпорядження ним.
У контрольних функціях можливо виділити наступні:
- здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності

і

громадянами

установленого

законодавством

порядку

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України,
законодавства з питань державного контролю за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання,
- здійснює облік осіб, які здійснюють операції з товарами, що
перебувають під митним контролем;
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- здійснює ведення митної статистики та Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);
- забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні
режими;
- проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про
походження товарів з України та здійснює у випадках, установлених
міжнародними договорами, видачу сертифікатів про походження;
- здійснює ліцензування митної брокерської діяльності;
- надає повноваження на провадження діяльності з надання митним
органам фінансових гарантій забезпечення сплати митних платежів;
- провадить дослідження і експертну діяльність у митній сфері;
- здійснює разом з митними органами іноземних держав заходи щодо
вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів
і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;
- впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства
та сприяє створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяє
транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон
України;
- проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою
визначення форм і обсягів митного контролю;
- здійснює контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним
контролем, до митних органів призначення;
-

забезпечує

супроводження

розвиток,

здійснює

інформаційних,

впровадження

телекомунікаційних

та

і

технічне

інформаційно-

телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема
контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей,
організовує

впровадження

господарювання;

електронних

сервісів

для

суб’єктів
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- надає дозволи на відкриття та експлуатацію митних складів, складів
тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних
комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, видачу
сертифікатів уповноваженого економічного оператора;
- вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі
зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснює допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах
Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
- здійснює допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів
до перевезення товарів під митними печатками і пломбами;
- здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України;
- забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарносанітарного, фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, що
переміщуються через митний кордон України, а також контролю за
переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального
контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;
-

здійснює

міжнародне

співробітництво,

забезпечує

виконання

зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що
належать до її компетенції, у тому числі шляхом надання взаємної
адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні
порушень законодавства на підставі міжнародних угод;
- здійснює державний експортний контроль під час проведення
митного контролю та митного оформлення товарів;
До правоохоронних функцій можливо віднести:
- запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на
митній території України;
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- виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та
інших правопорушень у сфері державної митної справи, вживає заходів до їх
усунення;
-

збирає,

аналізує,

узагальнює

інформацію

про

порушення

законодавства у сфері митної справи, за результатами вживає заходів,
спрямованих на запобігання таким порушенням;
- вживає заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон
України контрафактних товарів;
- здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах
про порушення митних правил та у справах про адміністративні
правопорушення;
- вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо
реалізації компромісу;
- звертається до суду у випадках, передбачених законом;
- здійснює кінологічне забезпечення діяльності Держаної фіскальної
служби України;
- виявляє кримінальні та інші правопорушення у митній сфері, а також
встановлює місцезнаходження платників податків, опитує їх засновників,
посадових осіб;
- провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, а також вживає заходів до відшкодування завданих
державі збитків;
- виявляє причини та умови, що призвели до вчинення кримінальних та
інших правопорушень у митній сфері, вживає заходів до їх усунення;
- здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за
кримінальні правопорушення у митній сфері;
- вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових
операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
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До основних суб’єктів адміністративно-правого забезпечення митної
безпеки

віднесено

Службу

безпеки

України.

Це

державний

орган

спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує
державну безпеку України (ст.1) [107].
Компетенцією
суверенітету,

Служби

безпеки

конституційного

економічного, науково-технічного

ладу,

України

є

захист

державного

територіальної

цілісності,

і оборонного потенціалу

України,

законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної
діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих
організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці
(ст.2) [107].
Завданнями Служби безпеки України є попередження, виявлення,
припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму,
корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють
загрозу життєво важливим інтересам України (ст.2) [107].
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань
зобов’язана

виявляти,

припиняти

та

розкривати

кримінальні

правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до її
компетенції, проводити їх досудове розслідування, розшукувати осіб, які
переховуються

у

зв’язку

із

вчиненням

зазначених

кримінальних

правопорушень (п.3 ст.24) [107]. Також вона зобов’язана сприяти Державній
прикордонній службі України в охороні державного кордону України (п.10
ст.24) [107].
У сфері забезпечення митної безпеки основною компетенцією Служби
безпеки України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу
України (ст.216) [41], є досудове розслідування злочинів, передбачених
статтями 201 «Контрабанда» та 305 «Контрабанда наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих
лікарських засобів» Кримінального кодексу України [40].
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Тобто на даний час компетенцією Служби безпеки України у сфері
забезпечення митної безпеки є протидія контрабанді та корупційним
злочинам зі сторони працівників органів Державної фіскальної служби,
Державної прикордонної служби України та інших контролюючих органів на
державному кордоні нашої держави.
Наступним основним суб’єктом адміністративно-правого забезпечення
митної безпеки є Державна прикордонна служба України статус якої за ст..6
Закону України «Про Державну прикордонну службу України» визначено як
правоохоронний орган спеціального призначення (ст.6) [89].
Адміністрація Державної прикордонної служби України є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується та координується
Кабінетом міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує
державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній економічній зоні (п.1 Постанови
Кабінету Міністрів України № 533 від 16.10.2014 року «Про затвердження
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України»)
[92].
Основними завданнями Адміністрації Держприкордонслужби є:
- реалізація державної політики у сфері охорони державного кордону,
здійснення управління у сфері охорони державного кордону;
- внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері;
- участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового
оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
- здійснення управління територіальними органами (п.3 Постанови
Кабінету Міністрів України № 533 від 16.10.2014 року «Про затвердження
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України»)
[92].
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У сфері забезпечення митної безпеки України основними функціями
Державної прикордонної служби України є наступні:
- охорона державного

кордону

України з

метою

недопущення

незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму
державного кордону та прикордонного режиму;
- здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і
пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої
території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і
припинення випадків незаконного їх переміщення;
- охорона суверенних

прав

України

в

її виключній (морській)

економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань
у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних
осіб, міжнародних організацій;
- ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативнорозшукової діяльності;
- участь у боротьбі з організованою
незаконній міграції на

державному

кордоні

злочинністю та протидія
України

та

в

межах

контрольованих прикордонних районів;
- участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також
припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань
(груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок
перетинання державного кордону України (ст.2 Закону України «Про
Державну прикордонну службу України») [89].
Проведеним

аналізом

основних

завдань

та

функцій

Держприкордонслужби України встановлено, що її основною компетенцією
у сфері забезпечення митної безпеки є забезпечення недоторканості та
охорона державного кордону нашої країни, боротьба з організованою
злочинністю та тероризмом, протидія нелегальній міграції.
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З огляду на вищезазначені компетенції чотирьох основних суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки наведено основні
показники та результати їх діяльності у цій сфері у додатках В, Г, Д, Е.
Проведеним аналізом встановлено, що внаслідок фрагментарності,
відсутності

системності

та

послідовності,

діяльність

суб’єктів

адміністративно-правового забезпечення носить ситуативний характер. У їх
діяльності відсутня координованість дій, кожен із суб’єктів займається
виконанням

виключно

законодавством

своїх

компетенції.

завдань,

відповідно

Внаслідок

до

встановленої

роз’єднаності

втрачається

ефективність системи забезпечення митної безпеки. Відсутність взаємодії під
керуванням єдиного центру координації призводить до «прогалин» у митній
безпеці, знижується рівень її захисту та забезпечення.

2.2. Адміністративна правосуб’єктність суб’єктів адміністративноправового забезпечення митної безпеки
Визначення поняття адміністративної правосуб’єктності суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки та розкриття її
елементів дозволить дати їм більш повну характеристику, визначити
адміністративно-правовий статус цих суб’єктів, а також виступить основою
для їх класифікації.
Для

повноцінного

визначення

та

обґрунтування

поняття

«адміністративна правосуб’єктність суб’єктів адміністративно-правового
забезпечення

митної

безпеки»

вбачається

за

необхідне

спочатку

проаналізувати наявні наукові точки зору щодо визначення самого поняття
«адміністративна правосуб’єктність». У сфері адміністративного права існує
велика кількість досліджень щодо тлумачення та визначення цього поняття,
однак на даний час відсутній єдиний підхід, тривають дискусії щодо її
елементів і взаємозв’язків.
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Дослідженням

та

визначенням

поняття

«адміністративна

правосуб’єктність» займались такі вітчизняні та іноземні вчені та науковці як
В.Б. Авер’янов, С.М. Альфьоров, Ю.П. Битяк, С.В. Ващенко, В.В. Галунько,
І.П. Голосніченко, М.М. Долгополова, О.Я. Зубрицька, Л.В. Коваль, Т.О.
Коломоєць, Д.М. Овсянко, С.Г. Стеценко та інші. Більшість із їх дефініцій
цього поняття різняться у визначенні його складових елементів.
Зокрема,

професор

В.Б.

Авер’янов

розділяє

зміст

поняття

адміністративної правосуб’єктності на адміністративну правоздатність, тобто
потенційну здатність суб’єкта адміністративного права мати права і
обов’язки у сфері публічного управління, та адміністративну дієздатність –
здатність суб’єкта адміністративного права самостійно реалізовувати надані
права і обов’язки у сфері публічного управління. З огляду на ознаки
адміністративної правосуб’єктності, вчений приходить до висновку, що
орган виконавчої влади є персоніфікованим суб’єктом адміністративного
права і носієм виконавчої влади, має чітко визначену компетенцію щодо
відповідної групи суспільних відносин, у ході реалізації яких приймає
юридично обов’язкові рішення та здійснює інші юридично значимі дії. Під
компетенцією органу виконавчої влади В.Б. Авер’янов розуміє комплекс
його повноважень, тобто прав і обов’язків, визначених відповідним органом
державної влади у певних нормативно-правових актах, шляхом реалізації
яких орган виконавчої влади здійснює свою діяльність [2, с. 192].
На думку іншого вченого та науковця Ю.П.Битяка, компетенція є
певним обсягом державної діяльності, що покладена на конкретний орган
виконавчої влади, або коло питань, передбачених законодавством, іншими
нормативно-правовими актами, які цей орган має право вирішувати в процесі
своєї практичної діяльності [6, с. 70].
Д.М. Овсянко вважає, що адміністративна правосуб’єктність включає у
себе адміністративну правоздатність та адміністративну дієздатність. Під
адміністративною правоздатністю він вважає можливість мати суб’єктивні
права

та

виконувати

юридичні

обов’язки

адміністративно-правового
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характеру

суб’єктами

адміністративна

адміністративного

дієздатність

є

права.

необхідною

На

умовою

його

думку,

адміністративної

правоздатності, тобто можливістю суб’єкта реалізовувати наявну дієздатність
[60].
Поділяє думку Д.М. Овсянка вітчизняний науковець С.М. Алфьоров,
який уточнює що адміністративна правоздатність є здатністю суб’єкта
адміністративного права мати права й обов’язки у сфері державного
управління, а адміністративна дієздатність - здатність суб’єкта самостійно
реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов’язки у
сфері державного управління [8, с. 27-28].
У своїх наукових дослідженнях, С.Г. Стеценко дає визначення поняття
«адміністративна

правосуб’єктність»

як

здатність

суб’єкта

мати

і

реалізовувати права та виконувати обов’язки, що містяться в нормах
адміністративного права. Як і попередні вчені, С.Г. Стеценко зазначає, що
адміністративна

правосуб’єктність

складається

із

двох

частин

–

адміністративної правоздатності (здатність мати права та обов’язки) та
адміністративної дієздатності (здатність реалізовувати надані права та
виконувати обов’язки) [118, с. 89]. Складовою частиною дієздатності
науковець виділяє адміністративну деліктоздатність (здатність суб’єкта нести
юридичну відповідальність за порушення норм адміністративного права)
[118, с. 90].
На думку О.Я. Зубрицької, адміністративна правосуб’єктність є
абстрагованою та визначальною особливістю конкретного учасника тих чи
інших правовідносин, та складається з трьох обов’язкових елементів правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. При цьому науковець
наводить

чотири

основні

ознаки

терміну

«адміністративна

правосуб’єктність». Перша з них – умови, за яких суб’єкт адміністративного
права може стати суб’єктом адміністративно-правових відносин (наявність
адміністративно-правових норм, що передбачають права і обов’язки суб’єкта
та наявність підстав для виникнення, зміни та припинення адміністративно-
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правових

відносин).

відповідальності

та

Друга
їх

–

одночасність

доповнення

одне

прав,
одного.

обов’язків
Третя

та

ознака

адміністративної правосуб’єктності – можливість її вимірювання часом,
характером та обсягом у залежності від учасників, сфери та участі в
конкретному інституті публічного права. Останньою ознакою є специфікація
різних сфер державного управління, де здійснюються адміністративні
правовідносини [27, с. 100].
Цікавим з точки зору наукового аналізу є визначення адміністративної
правосуб’єктності, надане І.П. Голосніченком. Науковець висловлює думку
про те, що у органах виконавчої влади адміністративна правосуб’єктність
знаходить свій вираз у нормативно закріпленій за ними компетенції, тобто у
сукупності їх прав та обов’язків, що надані їм законодавством для виконання
відповідних функцій [18, с. 23].
Схожі з науковими точками зору О.Я. Зубрицької та І.П. Голосніченко
висловлює і В.В. Галунько, який зазначає, що первинною компетенцією є
адміністративні обов’язки суб’єкта адміністративного права, а похідною є
його права, що надаються суб’єкту у мінімальних межах для ефективного
виконання обов’язків [17, с. 76]. Також науковець виділяє два складника
адміністративної

правосуб’єктності

–

адміністративну

правоздатність

(здатність суб’єкта публічної адміністрації мати суб’єктивні адміністративні
обов’язки та права у сфері публічного адміністрування) та адміністративну
дієздатність (юридична здатність суб’єкта публічної адміністрації своїми
адміністративними діями самостійно реалізовувати набуті адміністративні
обов’язки та права та нести за них відповідальність) [17, с. 111], а також
адміністративну деліктоздатність як складову адміністративної дієздатності
(юридична здатність самостійного усвідомлення суб’єктом публічної
адміністрації своїх вчинків та їх суспільно-небезпечних результатів, відповіді
за свої протиправні дії та несення за них юридичної відповідальності) [17,
с. 124].
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Досить цікаву думку з точки зору наукового аналізу висловлює Т.О.
Коломоєць. Вчена вирізняє загальну адміністративну правосуб’єктність
(наявність у суб’єкта адміністративного права типових прав, обов’язків та
можливість їх використання та виконання незалежно від зовнішніх чинників)
та спеціальну адміністративну правосуб’єктність (наявність у суб’єкта
адміністративного права специфічних прав, обов’язків та можливості їх
використання та виконання, в залежності від ряду зовнішніх чинників) [5,
с. 26]. Як й деякі інші науковці, Т.О. Коломоєць виділяє елементами
адміністративної

правосуб’єктності

правоздатність

та

дієздатність.

Основними характеристиками адміністративної правоздатності органів
публічного

управління

науковець

вважає

юридичну

владність

дій,

розпорядчий характер рішень, що приймаються ними, а також реалізація
державних повноважень примусового характеру та застосування заходів
адміністративного примусу. Під адміністративною дієздатністю вона
визначає здатність своїми діями або бездіяльністю набувати та реалізовувати
права, створювати обов’язки та виконувати їх [5, с. 26-27]. Окрім цього, як
елементи дієздатності Т.О. Коломоєць виділяє не тільки адміністративну
деліктоздатність, але й угодоздатність (здатність суб’єкта адміністративного
права особисто своїми діями здійснювати та укладати адміністративні
договори) [5, с. 29].
Л.В. Коваль зазначає, що адміністративна правосуб’єктність є
вирішальною властивістю суб’єктів та включає у себе адміністративну
правоздатність та адміністративну дієздатність. За визначенням науковця,
адміністративна правоздатність є спроможністю суб’єкта мати права та
юридичні обов’язки у сфері виконавчої влади, а адміністративна дієздатність
– здатністю набувати та реалізовувати права і обов’язки, пов’язані з
управлінням [32, с. 18-19].
Отже, проведеним аналізом встановлено, що науковці визначають
адміністративну правосуб’єктність як здатність суб’єкта адміністративних
відносин мати права і обов’язки та реалізовувати їх, тобто фактично це є їх
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компетенцією.

Водночас

при

визначенні

змісту

адміністративної

правосуб’єктності думки вчених та науковців розділились на два напрямки.
Перша група вважає, що це поняття включає у себе адміністративну
правоздатність (здатність мати права та обов’язки) та адміністративну
дієздатність (здатність реалізовувати свої права та обов’язки). Друга група
науковців, окрім адміністративної правоздатності та адміністративної
дієздатності, включають у зміст поняття адміністративної правосуб’єктності
ще такий самостійний елемент як адміністративна деліктоздатність, як
необхідну умову для реалізації адміністративної правосуб’єктності.
Кожен із суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки

характеризується

наявністю

власної

специфіки

змісту

адміністративної правосуб’єктності, яка залежить від об’єму правоздатності,
дієздатності та деліктоздатності, а також співвідношення між ними.
Адміністративна правосуб’єктність цих суб’єктів визначається можливістю
брати участь в адміністративно-правових відносинах, що виникають у сфері
забезпечення митної безпеки та здійснювати управлінсько-позитивну та
адміністративно-юрисдикційну діяльність, тобто становить основу їх
адміністративно-правового статусу.
Адміністративна

правосуб’єктність

митних

органів

у

сфері

забезпечення митної безпеки України визначається наявністю у них прав та
обов’язків, які вони здатні реалізовувати відповідно до положень Митного
кодексу України та інших нормативно-правових актів, з метою дотримання
законності під час вчинення певних дій всіма учасниками митних відносин.
Загалом їх адміністративна правосуб’єктність спрямована на врегулювання
митних відносин, й ефективність управління ними та контролю за їх
проведенням залежить від співвідношення між правоздатністю митних
органів та їх дієздатністю [72, с. 150].
Податкова міліція на даний час керується положеннями Кримінального
процесуального, Кримінального, Податкового кодексів України, Законами
України, іншими нормативно-правовими актами, що надають їй відповідні
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права та обов’язки, які вона здатна реалізовувати у своїй діяльності у сфері
забезпечення митної безпеки, насамперед з метою убезпечення втрат
бюджету від фіскальних правопорушень у митній сфері.
Адміністративна правоздатність Служби безпеки України, визначена у
Законі України «Про Службу безпеки України», дозволяє ефективно її
реалізовувати у сфері забезпечення митної безпеки, насамперед з метою
боротьби з контрабандою та корупційними проявами посадових осіб митних
та інших контролюючих органів на державному кордоні України.
Адміністративна правосуб’єктність Державної прикордонної служби у
сфері забезпечення митної безпеки визначається її здатністю забезпечувати
безпеку

державного

кордону,

здійснювати

прикордонний

контроль,

протидіяти нелегальній міграції, тощо.
Адміністративна

правосуб’єктність

суб’єктів

адміністративно-

правового забезпечення митної безпеки полягає у наявності у них певних
прав та обов’язків, які дозволяють цим суб’єктам брати участь у митних
правовідносинах, здатності реалізовувати їх для забезпечення дотримання
всіма

учасниками

таких

адміністративно-правових

відносин

загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи, та нести за
свої дії відповідальність.
Виходячи з компетенції митних органів ДФС України як одного із
основних суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної безпеки,
їх адміністративна правосуб’єктність виражається у забезпеченні належного
регулювання митних відносин та дотримання законності їх учасниками.
Правовий статус митних органів України визначаються Митним
кодексом України та іншими законами України. Митний кодекс України
надає посадовим особам митних органів наступні права [48].
До прав митних органів (органів доходів і зборів), їх посадових осіб
належать:
- вимагати та отримувати від інших суб’єктів митних правовідносин
документи, що підтверджують країну походження товарів (ст.44 МКУ);
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- здійснювати контроль правильності визначення митної вартості
товарів (ст.54 МКУ);
- самостійно здійснювати класифікацію товарів при їх декларуванні у
разі виявлення під час митного оформлення порушення правил класифікації
(ст.69 МКУ);
- перевірити вміст контейнера на будь-якому етапі постачання товарів
магазином безмитної торгівлі на повітряний (водний або залізничний)
транспортний засіб комерційного призначення та повернення цих товарів з
транспортного засобу до зазначеного магазину (ст.143 МКУ);
- здійснювати у будь-який час перевірку товарів, поміщених у митний
режим знищення або руйнування, а також залишків і відходів, одержаних у
результаті здійснення операцій із знищення або руйнування, а також бути
присутніми під час здійснення таких операцій (ст.180 МКУ);
- вимагати подання позачергового звіту від керівника організації –
отримувача гуманітарної допомоги щодо розміщення, випуску з її складу та
руху товарів гуманітарної допомоги (ст.201 МКУ);
- здійснювати огляд і переогляд судна закордонного плавання,
пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де
розміщені товари,протягом усього часу стоянки в порту та перебування під
митним контролем (ст.207 МКУ);
- вимагати пред’явлення змісту листів, поштових карток та секограм за
наявності у них даних, що у вказаних відправленнях містяться товари, щодо
яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо
переміщення через митний кордон (ст.233 МКУ);
- вимагати більш детальну інформацію щодо окремих товарів, які
декларуються

з

метою

перевірки

додержання

декларантом

умов

декларування товарів значної кількості найменувань, які надійшли однією
партією, митні органи України мають право (ст.267 МКУ);
- у письмовій формі вимагати від осіб, які переміщують товари,
транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України,
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митне оформлення яких не закінчено, проводити з ними операції з
навантаження, перевантаження, вивантаження, розпакування, упакування,
перепакування, зважування, взяття проб та зразків, тощо (ст.325 МКУ);
- застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного
контролю (ст.333 МКУ);
- направляти письмові запити та отримувати документи або їх
засвідчені

копії,

інформацію,

що

стосуються

переміщення

товарів,

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
України, випуску товарів та їх використання на митній території України або
за її межами. Таке право реалізується з метою здійснення митного контролю
після випуску товарів митні органи мають право (ст.334 МКУ);
-

провести

огляд

(переогляд)

ручної

поклажі

та

багажу

з

розпакуванням, якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі
громадянина через митний кордон України переміщуються товари, обіг яких
заборонено або обмежено, або вони підлягають обліку і відповідним видам
контролю, чи при їх митному оформленні справляються митні платежі (ст.
339 МКУ);
- проводити особистий огляд громадянина, як виняткову форму
митного контролю, за наявності достатніх підстав вважати, що він приховує
предмети контрабанди чи товари, які є предметом порушення митних правил.
Таке право надано посадовим особам митних органів (ст.340 МКУ);
- здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних
виїзних (планових чи позапланових) та документальних невиїзних перевірок
дотримання законодавства з питань державної митної справи (ст. 345 МКУ),
перелічено права митних органів під час проведення таких перевірок (ст.ст.
346, 347 МКУ);
- проводити зустрічні звірки (ст.348 МКУ);
- право посадових осіб митних органів приступити до проведення усіх
видів вищезазначених перевірок декларантів та зустрічних звірок на
підприємствах зазначено у ст.349 МКУ;
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- посадові особи митного органу, уповноважені на проведення вказаних
перевірок, мають право у випадках, визначених Митним кодексом України,
отримувати від підприємства копії документів, що стосуються предмета
перевірок (ст.353 МКУ);
- вживати передбачені Митним кодексом заходи щодо транзитних
пасажирів, які не залишають транзитної зони й щодо яких не проводиться
митний контроль, у разі підозри вчинення ними порушення митних правил
або контрабанди (ст.365 МКУ);
- перелік прав, які мають митні органи для забезпечення митного
контролю на територіях вільних митних зон, надається у статті 433 МКУ;
- право вимагати подання позачергового звіту про рух товарів у вільній
митний зоні не частіше одного разу на рік (ст.435 МКУ);
- вимагати подання позачергового звіту про рух товарів на складі
тимчасового зберігання (ст.440 МКУ);
- складати протоколи про порушення митних правил (ст.440 МКУ);
- керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику, або особа, яка
виконує його обов’язки, має право передавати справу про порушення митних
правил для здійснення провадження з однієї митниці до іншої, що
передбачено статтею 493 МКУ;
- права представників митних органів під час притягнення до
адміністративної відповідальності у суді порушників митного законодавства
(ст.501 МКУ);
- запросити до участі у митних обстеженнях спеціалістів (ст.513 МКУ);
- посадова особа митних органів, у провадженні якої знаходиться
справа про порушення митних правил, має право відбирати у порушників
митних правил зразки підпису, почерку, а також брати проби та зразки
товарів, необхідні для проведення експертизи, що передбачено положеннями
статті 517 МКУ; доручити проведення конкретних процесуальних дій
посадовій особі іншого митного органу (ст.518 МКУ);
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- право підписувати мирову угоду між особою, яка вчинила порушення
митних правил та митним органом, яке надається посадовим особам митних
органів, перелік яких надано ст.521 МКУ;
- керівнику митниці та його заступникам положеннями ст. 566 МКУ
надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного
органу суміжної іноземної держави з метою вирішення невідкладних питань
щодо пропуску товарів, виявлення та припинення контрабанди і порушення
митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску
через державний кордон України;
- право на застосування фізичної сили, спеціальних засобів та
вогнепальної зброї у випадках, передбачених цим кодексом (Глава 82 МКУ).
Окрім того, слід зазначати, що у Митному кодексі досить детально
описані права, обов’язки та відповідальність інших учасників митних
правовідносин.
Ознакою деліктоздатності митних органів є положення Глави 4
Митного кодексу України, у якій закріплено право індивідуальних суб’єктів
адміністративного права – учасників митних відносин оскаржувати рішення,
дії або бездіяльність митних органів, їх посадових осіб та інших працівників,
якщо на думку учасників митних правовідносин цими рішеннями, діями або
бездіяльністю порушені їх права, свободи чи інтереси. Також статтею 30
кодексу встановлюється відповідальність митних органів, їх посадових осіб
та працівників. Зазначається, що у разі прийняття ними неправомірних
рішень, вчинення неправомірних дій або допущення бездіяльності вони
понесуть

кримінальну,

адміністративну,

дисциплінарну

та

іншу

відповідальність відповідно до закону. Також зазначається, що шкода,
заподіяна іншим учасникам митних відносин та їх майну внаслідок
неправомірних рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових
осіб відшкодовується цими органами. Ознаками деліктоздатності також є
положення

статті

22

Митного

кодексу,

якою

встановлюється

відповідальність посадових осіб митних органів за надання недостовірної
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інформації, неправомірну відмову і наданні інформації, несвоєчасне надання
інформації та інші порушення у сфері інформаційних відносин та статті 581,
відповідно до якої посадові особи митних органів несуть відповідальність
відповідно до закону за неправомірне

застосування фізичної сили,

спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Також Митним кодексом України
встановлюється відповідальність не тільки митних, але й правоохоронних
органів за їх дії. Зокрема, у разі реалізації права митних органів,
передбаченого

статтею

325,

проводити

операції

з

навантаження,

перевантаження, вивантаження, розпакування, упакування, перепакування,
зважування, взяття проб та зразків, інших дій з товарами та транспортними
засобами, митне оформлення яких не закінчено, витрати на проведення
зазначених операцій відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони
проводилися. Якщо в результаті проведення таких операцій виявлено
порушення законодавства України, витрати на проведення зазначених
операцій

відшкодовуються

власником

товарів,

транспортних

засобів

комерційного призначення або уповноваженими ними особами. Також,
відповідно до ст.338, така форма митного контролю як огляд (переогляд)
товарів, транспортних засобів може проводитись митними органами України
за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів,
транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі
в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних
органів. У таких випадках він аналогічно з статтею 325 здійснюється за
рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято
рішення про його проведення. І так само власник зазначених товарів чи
транспортних засобів, або уповноважена ним особа відшкодовує витрати,
пов’язані з проведенням огляду (переогляду), у разі підтвердження факту
правопорушення [48].
Разом з тим, вбачається законодавчо неврегульована можливість
належним чином реалізовувати надані митним органам права та ефективно
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виконувати

обов’язки.

Одним

із

проблемних

питань

визначення

правосуб’єктності є положення статті 456 Митного кодексу України, якою
передбачається можливість використання митними органами спільно з
іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативнорозшукову діяльність, методу контрольованої поставки наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів з метою виявлення джерел і каналів їх
незаконного обігу [48].
По-перше, оперативно-розшукова діяльність, відповідно до діючого
законодавства (ст.5) [102], здійснюється всіма оперативними підрозділами
чотирьох основних суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки. У Державній фіскальній службі України такими підрозділами є
податкова міліція та підрозділи, що ведуть боротьбу з контрабандою. Таким
чином, згідно з нормами діючого законодавства, право здійснювати
контрольовану поставку наркотичних засобів мають як підрозділи боротьби з
контрабандою митних органів, так й інші оперативні підрозділи Служби
безпеки України.
По-друге, відповідно до положень Кримінального процесуального
кодексу України, досудове розслідування злочинів, передбачених статтею та
305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» Кримінального
кодексу України, здійснюється слідчими органів Служби безпеки України
(ст.216) [41]. Тобто проведення контрольованої поставки є обов’язком
Служби безпеки України. Разом з тим, як вже зазначалось вище, митні
органи

можуть

використовувати

метод

контрольованої

поставки

наркотичних засобів з метою виявлення джерел і каналів їх незаконного
обігу. Таким чином, на нашу думку, дублюються права та обов’язки цих двох
суб’єктів забезпечення митної безпеки. Крім них, іноді до проведення
контрольованої поставки наркотичних засобів можуть залучатися органи
Держприкордонслужби.
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Схожа ситуація й з Митним кодексом, який передбачає переміщення
товарів під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних
органів, з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб,
причетних до вчинення контрабанди та вилучення товарів, щодо можуть
бути незаконно переміщені через митний кордон України (ст.457) [48].
Такий стан не дає можливості чітко встановити деліктоздатність
кожного із суб’єктів забезпечення митної безпеки при виконанні ними своїх
обов’язків під час проведення контрольованої поставки наркотичних засобів.
З огляду на це, пропонується запропонувати внесення змін у законодавство з
метою

визначення

одного

уповноваженого

суб’єкта

проведення

контрольованої поставки наркотичних засобів з урахуванням сучасної
компетенції

суб’єктів

та

їх

правосуб’єктності,

а

також

уникнення

дублювання наявних прав та виконуваних ними обов’язків.
Податкова міліція, як другий суб’єкт адміністративно-правового
забезпечення митної безпеки України, користується на даний час правами,
викладеними у Податковому кодексі України (ст.351) [70] та Законі України
«Про Національну поліцію» (ст.ст.42-46) [101].
Зокрема податковій міліції надається право:
- отримувати від платників податків належним чином засвідчені
довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані
ними доходи, їх видатки та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та
сплатою податків, зборів, платежів, а також фінансову і статистичну звітність
у порядку та підставах, визначених законом;
- проводити відповідно до положень Податкового кодексу України
перевірки та звірки платників податків, у тому числі після проведення
процедур митного контролю та митного оформлення;
- під час проведення перевірок у платників податків перевіряти
документи, що посвідчують особу та посаду посадових осіб, які фактично
здійснюють розрахункові операції;
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- отримувати

від ДФС, Національного банку

України, інших

державних органів, що здійснюють державну реєстрацію та видачу ліцензій,
реєстрацію фізичних осіб, державну реєстрацію актів цивільного стану
інформацію про суми доходів, виплачених фізичним особам, утриманих з
них податків, зборів та платежів, дані щодо реєстрації, обліку платників
податків, об’єктів оподаткування;
-

застосувати поліцейські заходи примусу, фізичну силу, спеціальні

засоби, вогнепальну зброю на підставах і в порядку, передбаченими
положеннями Закону України «Про Національну Поліцію».
Також податкова міліція виконує обов’язки, передбачені Податковим
кодексом України (ст.350) [70], основними з яких у сфері забезпечення
митної безпеки є наступні:
-

приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про

кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції
податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає
щодо них передбачені законом рішення;
- проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а
також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає
заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
- здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за
кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній
сфері;
- виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших
правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до
їх усунення;
- у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну
діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє
матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з
організованою злочинністю;
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- передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами
правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність,
якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері
оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує тенденції розвитку негативних
процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.
- виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування,
митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження платників
податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб.
Окрім Митного та Податкового кодексів України, митні органи та
податкова міліція ДФС у сфері забезпечення митної безпеки користуються
деякими правами, передбаченими Положенням про Державну фіскальну
службу, основні з яких передбачають (ст.6) [90]:
- отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
неї завдань, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на
підставах, визначених законом;
-

користуватися

відповідними

інформаційними

базами

даних

державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими
технічними засобами;
- вимагати під час проведення перевірок виготовлення і надання
засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та
скріплених печаткою (за її наявності) копій первинних документів, які
свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на ДФС, та отримувати їх у платників
податків у встановленому Податковим кодексом порядку;
- вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і
юридичних осіб - платників податків, які перевіряються, припинення дій, що
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перешкоджають

здійсненню

законних

повноважень

службовими

(посадовими) особами ДФС, усунення виявлених порушень податкового,
митного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на ДФС, та контролювати виконання законних вимог службових (посадових)
осіб ДФС;
- проводити, зокрема у взаємодії з іншими правоохоронними органами,
спеціальні заходи, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення,
попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи з переміщення товарів
під негласним контролем;
- організовувати взаємодію і обмін інформацією з митними,
правоохоронними органами та іншими органами іноземних держав з питань
протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні податкового,
митного, бюджетного законодавства та законодавства про єдиний внесок;
- отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ
Національного банку, банків та інших фінансових установ довідки у порядку,
встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та
Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність
банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та
обіг коштів на рахунках, зокрема про ненадходження в установлені строки
валютної виручки від суб’єктів господарювання;
- отримувати безоплатно від органів державної влади, Національного
банку, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів під час здійснення
ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, зокрема
на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб підприємців,

самозайнятих

осіб,

податкових

агентів,

фізичних

осіб

інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників
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податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням,
для формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та інших реєстрів, Державного реєстру фізичних осіб платників податків;
- звертатися у передбачених законом випадках до суду;
- вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій,
передбачених законодавством.
Адміністративна правосуб’єктність третього суб’єкта адміністративноправового забезпечення митної безпеки - органів Служби безпеки України,
викладена у Законі України «Про Службу безпеки України» (ст.25) [107].
Для виконання покладених на органи та співробітників Служби
безпеки України обов’язків у сфері забезпечення митної безпеки цьому
суб’єкту надаються наступні права:
- проводити гласні і негласні оперативні заходи

у

порядку,

визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими
особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов
добровільності і конфіденційності цих відносин;
- користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями
підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та
іншими приміщеннями громадян;
- вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень
і дій, що перешкоджають

здійсненню

повноважень Служби безпеки

України, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а
також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є
загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів
злочинної діяльності;
- подавати органам
самоврядування,

державної

влади, органам

місцевого

підприємствам, установам, організаціям усіх форм
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власності

обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної

безпеки;
- одержувати на

письмовий запит керівника відповідного органу

Служби безпеки України від

міністерств,

державних комітетів, інших

відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян
та їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної
безпеки

України,

а

також користуватись з

цією

метою службовою

документацією і звітністю;
- входити у порядку,

погодженому з адміністрацією підприємств,

установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію
і в службові приміщення;
- використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків
транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям,
військовим частинам і громадянам, для проїзду до місця події, припинення
злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні,
доставки до

лікувальних

установ

осіб,

що

потребують термінової

медичної допомоги;
- виключно

при

безпосередньому

припиненні

розслідування яких віднесено законодавством до компетенції

злочинів,
Служби

безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні,
заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і
земельні ділянки та оглядати їх в порядку, передбаченому Кримінальним
процесуальним кодексом України;
- направляти

військовослужбовців Служби безпеки України для

роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях
на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з
корупцією та організованою злочинною діяльністю;
- залучати в установленому законодавством порядку до проведення
перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ,
організацій контрольних і фінансових органів;
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- подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду
заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів
підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом,
подавати до суду позови

про визнання недійсними угод у порядку,

встановленому законодавством України;
- входити
оперативного

за

письмовим розпорядженням керівника органу або

підрозділу

посвідченнями

на

підприємств,

Служби

територію,

у

безпеки

України

приміщення,

за

склади

організацій і установ (крім іноземних

службовими
та

сховища

дипломатичних

представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску через
державний кордон та митниць, а також у виробничі приміщення громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю;
- за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по
нагляду

за

додержанням

законів

під

час

проведення оперативно-

розшукової діяльності, а у невідкладних випадках
повідомленням прокурора протягом

доби

в

- з наступним

разі

загрози знищення,

приховування або втрати предметів чи документів,

які можуть бути

використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк
до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи
інші сховища, брати їх під охорону,
документи

а також вилучати предмети і

в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним

кодексом України;
- зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та
спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України
«Про Національну поліцію» (ст..25 Закону України «Про Службу безпеки
України» [107]).
Відповідно до своїх завдань у сфері забезпечення митної безпеки
Служба безпеки України зобов’язана (ст.24) [107]:
- здійснювати

інформаційно-аналітичну

роботу

в

інтересах

ефективного проведення органами державної влади та управління України
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внутрішньої

і

зовнішньої

діяльності, вирішення проблем оборони,

соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології
та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України;
- виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення,
розслідування яких віднесено законодавством до компетенції
безпеки

Служби

України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати

осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних
правопорушень;
- здійснювати

відповідно

до

законодавства

профілактику

правопорушень у сфері державної безпеки;
- сприяти Державній прикордонній службі України в охороні
державного кордону України;
- подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними,
допомогу органам Національної поліції, іншим правоохоронним органам
у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень;
- брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються
в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та
осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил, приймати
рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства,
про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без
громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або
особи без громадянства в країну походження або третю країну;
- виконувати за дорученням

Президента

України

інші завдання,

безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої
безпеки

держави (ст.24 Закону України «Про Службу безпеки України»

[107]).
Ознакою

деліктоздатності

органів

Служби

безпеки

України

є

положення Розділу VII Закону України «Про Службу безпеки України»
(ст.ст.35,36) [107]. Зокрема вона наголошує на тому, що співробітники
Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх
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повноважень, й у випадку якщо накази, розпорядження або вказівки
суперечать чинному законодавству, вони повинні відмовитись від їх
виконання. Також зазначається, що за протиправні дії або бездіяльність
співробітники

Служби

безпеки

України

несуть

дисциплінарну,

адміністративну та кримінальну відповідальність.
Державна прикордонна служба України як четвертий основний суб’єкт
адміністративно-правого забезпечення митної безпеки, має відповідні права у
відповідності до вимог Закону України «Про Державну прикордонну службу
України» (ст.ст.20,21) [89].
У сфері забезпечення митної безпеки цей суб’єкт має, серед інших,
наступні права, які стосуються застосування заходів у межах реалізації
функцій, які пов’язані із здійсненням розвідувальної, контррозвідувальної
та

оперативно-розшукової

діяльності,

прикордонного

контролю,

встановлення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через
державний кордон України та інших функцій й пов’язаних з їх реалізацією
видів діяльності. До таких заходів належать: перевірки; опитування; надання
дозволів; здійснення контрольованого пропуску; проведення огляду, в тому
числі – разом з митними органами; застосування заходів адміністративного
примусу, в тому числі – спеціального призначення (фізична сила, спеціальні
засоби, зброя); використання службових собак; тримання осіб, затриманих в
адміністративному порядку, в спеціально обладнаних для цих цілей
приміщеннях; проведення судових експертиз паспортних документів;
проведення огляду українських та іноземних невійськових суден; затримання
суден, тимчасове обмеження мореплавства, заборона сходження на берег і
перебування на березі; попередня перевірка правових підстав для в'їзду в
Україну іноземців та осіб без громадянства; у взаємодії з митними органами
та іншими державними
незаконного

органами здійснення заходів щодо недопущення

переміщення

через державний кордон України вантажів,

стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження, вилучення
таких вантажів, запрошення осіб до підрозділів Державної прикордонної
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служби

України

для

з'ясування

обставин

незаконного

перетинання

державного кордону України, порушення режиму державного кордону,
прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон
України, а також інших правопорушень, розгляд справ про які законом
віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України;
використання у встановленому порядку транспортних засобів, плавзасобів
громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності для
проїзду до місця незаконного перетинання державного кордону України,
припинення злочину, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують
термінової

медичної допомоги, з наступним

відшкодуванням

витрат і

збитків цим громадянам, підприємствам, установам та організаціям згідно
із законодавством; використання засобів електричного зв'язку під час
припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному
кордоні України, відбиття вторгнення на територію

України збройних

формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших
випадках на умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним
відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством; подання
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування обов'язкові
для розгляду пропозиції щодо припинення порушень законодавства з питань
охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення.
Органи Державної прикордонної служби України мають право щодо
взаємодії з питань охорони державного кордону

України, протидії

незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин

і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній

діяльності з компетентними органами та військовими формуваннями
іноземних держав, міжнародними організаціями в порядку і на засадах,
установлених законодавством (ст.ст.20,21 Закону України «Про Державну
прикордонну службу України») [89].
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Обов’язки Державної прикордонної служби України також закріплені у
Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (ст.19) [89].
На цей суб’єкт, зокрема, покладаються, наступні обов’язки щодо
- право припинювальної діяльності, у межах якої органи Державної
прикордонної служби України застосовують відповідні заходи, в тому числі –
юпід

час

взаємодії

із

правоохоронними

органами,

військовими

формуваннями;
- організаційної діяльності у з превентивною метою;
- прикордонного контролю і пропуску

через державний кордон та

фіксації біометричних даних, контролю за дотриманням прикордонного
режиму;
- здійснення перевірок;
- запобігання та недопущення перетинання державного кордону
України окремими категоріями осіб;
-

здійснення

розвідувальної,

інформаційно-аналітичної

та

оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальних заходів;
- встановлення режимних

правил у

контрольних пунктах в’їзду -

виїзду;
- прийняття рішень: щодо примусового повернення; розміщення у
пунктах тимчасового тримання;
- виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення
іноземців та осіб без громадянства;
- охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів
до моменту їх передачі органам прикордонної

охорони або іншим

уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам
України або суду;
- протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері
службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби
України;
- участь у боротьбі з тероризмом;
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- прикордонно-представницька робота;
- забезпечення реалізації права на користування правовою допомогою
(ст.19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»).
Ознакою деліктоздатності органів Державної прикордонної служби є
положення Розділу VIIІ Закону України «Про Державну прикордонну службу
України» (ст.ст.33,34) [89]. Зокрема, законодавством передбачено, що
військовослужбовці та працівники цього органу приймають рішення
самостійно,

керуючись

Конституцією,

іншими

нормативно-правовими

актами та наказами прямих начальників. При цьому у випадку явно
злочинного наказу він не підлягає виконанню, а посадові особи, які віддали
такий наказ, несуть відповідальність і відшкодовують заподіяну шкоду
внаслідок його виконання згідно із законом. Також військовослужбовці та
працівники Державної прикордонної служби України несуть відповідальність
за протиправні дії чи бездіяльність згідно із законом.

Висновки до розділу 2

З метою надання характеристики правоохоронним та митним органів
як суб’єктам адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
спочатку проаналізовано поняття «правоохоронний орган», «митний орган»,
визначено їх ознаки та у подальшому сформовано перелік правоохоронних та
митних органів, до компетенції яких належить забезпечення митної безпеки,
а також здійснено їх систематизацію.
Встановлено неврегульованість у діючому законодавстві понять
«правоохоронний орган» та «митний орган». Щодо першого поняття
виявлено два основних наукових підходи. Відповідно до першого –
«правоохоронні органи» є державними установами та організаціями,
основним завданням яких є забезпечення законності, боротьба зі злочинністю
та іншими правопорушеннями, другий науковий підхід визначає їх як
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державні

органи,

основним

видом

діяльності

яких

є

визначені

законодавством функції або завдання з охорони права, відновлення
порушеного права або організація виконання покарання, захист національної
(державної)

безпеки,

підтримання

правопорядку,

забезпечення

стану

законності. Поняття «митний орган» існувало у Митному кодексі 2002 та
2012 років до реформування Державної митної служби України та її злиття з
Державною податкової службою України у Міністерство доходів і зборів
України наприкінці 2012 року. З того часу відбулось «розмиття» цього
поняття та трансформацію у «орган доходів і зборів», що у даний час
негативно впливає на діяльність цих органів.
Під час визначення ознак суб’єктів забезпечення митної безпеки, до
яких можливо віднести їх цільове призначення щодо забезпечення
регулювання митних відносин, дотримання законності та правопорядку у цій
сфері, захисту громадян та держави від загроз, що можуть виникати у галузі
державної митної справи, наголошено на необхідності дотримання цілісного
характеру їх діяльності та чіткого розмежування та визначення завдань та
функцій.
З багатьох правоохоронних та митних органів України визначено
чотири основні суб’єкти, які в силу поставлених завдань та виконуваних
функцій мають забезпечувати митну безпеку держави, а саме органи доходів
і зборів, податкова міліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна
служба України.
У ході проведеної систематизації наявних завдань, що стоять перед
цими суб’єктами, визначення їх компетенції, аналізу результатів їх діяльності
за останні сім років, сформульовано висновок про відсутність координації та
взаємодії між ними, оскільки суб’єкти виконують виключно поставлені перед
ними завдання в межах їх власної вузької компетенції. Внаслідок
фрагментарності та відсутності системності, діяльність визначених суб’єктів
забезпечення митної безпеки носить ситуативний характер. З огляду на це
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запропоновано створити єдиний центр координації суб’єктів забезпечення
митної безпеки.
На засадах застосування наукового підходу «від загального до
конкретного» спочатку було обґрунтовано поняття та зміст поняття
«адміністративна

правосуб’єктність»,

у

подальшому,

із

врахуванням

предметної складової суб’єктів забезпечення митної безпеки, її було
проаналізовано та розкрито елементи адміністративної правосуб’єктності
вказаних суб’єктів.
Показано

розбіжність

«адміністративна

наукових

поглядів

правосуб’єктність»,

на

зокрема

зміст

поняття

виокремлення

адміністративної деліктоздатності як її самостійного елементу, окрім
визнаних

усіма

науковцями

адміністративної

правоздатності

та

адміністративної дієздатності.
Встановлено, що кожен із чотирьох суб’єктів адміністративноправового забезпечення митної безпеки характеризується наявністю власної
специфіки змісту адміністративної правосуб’єктності, яка залежить від
об’єму

правоздатності,

дієздатності

та

деліктоздатності,

а

також

співвідношення між ними.
Дістало

подальшого

розвитку

визначення

адміністративної

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки як наявності у них певних прав та обов’язків, які дозволяють їм
приймати участь у відносинах, що виникають у митній сфері, здатності
реалізовувати ці права та обов’язки з метою дотримання всіма учасниками
таких адміністративно-правових відносин загальнообов’язкових правил у
сфері державної митної справи, та нести за свої дії відповідальність.
Результати дослідження, які викладені у Розділі 2, відображено у
наступних публікаціях автора: [72]; [78].
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РОЗДІЛ 3
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ТА МИТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

3.1 Міжнародний досвід забезпечення митної безпеки та способи
використання найкращих міжнародних практик в Україні
Нині наша держава знаходиться в досить непростому геополітичному
становищі. З одного боку, набула чинності Угода про асоціацію між
Україною та ЄС, ми гармонізуємо митні процедури зі стандартами
Європейського Союзу, нам надали безвізовий режим з країнами ЄС; з іншого
боку, на Сході України відбувається військовий конфлікт.
Вищезазначені чинники як ніколи сприяють членам міжнародних
організованих злочинних угруповань використовувати територію України
для транзиту та незаконного переміщення через її митний кордон великих
партій предметів контрабанди - наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, зброї, вибухівки, історичних та культурних цінностей, тощо.
Слід зазначити, що в силу свого географічного положення, наявності
морського кордону та розвиненої авіаційної інфраструктури наша держава і
так є досить привабливою для налагодження транзиту заборонених до обігу
товарів з країн Азії чи Латинської Америки до Європи.
Незважаючи на це, упродовж останніх років відсутні відомості про
вилучення українськими правоохоронними та митними органами великих
партій предметів контрабанди, що може свідчити, у тому числі, про
недосконалість

проведених

адміністративно-правових

заходів

із

забезпечення митної безпеки, за допомогою яких можливо було б
запровадити ефективні управлінські процеси у цій сфері (додатки В, Д, Е).
Крім того, великих втрат бюджету країну наносять схеми ухилення від
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оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Загрози митній безпеці існують у всіх країнах світу, вони є
однотипними по суті проте індивідуальними для кожної країни. Для деяких
країнах загрозу представляють терористична діяльність, нелегальна міграція
(як суспільно небезпечна та така, що сприяє підвищенню рівня терористичної
загрози), контрабанда наркотиків та зброї, для інших – економічний занепад
та зростання тіньової економіки (як один із чинників – так звана економічна
контрабанда). Також загрози для митної безпеки деяких країн світу можуть
представляти незаконне переміщення через митний кордон контрафактних
товарів, підакцизних товарів (особливо цигарок та автомобілів), валютних та
культурних цінностей, належне митне регулювання (застосування митних
процедур, тарифних та нетарифних ставок, встановлення належного рівня
податків та зборів) та контроль за повнотою сплати митних та інших
платежів, а також правильністю бази оподаткування [75].
Тобто правоохоронні та митні органи світу виконують в основному або
безпекову / правоохоронну функцію, або фіскальну.
Поняття митної безпеки більшістю науковців розглядається як частина
чи одна із складових економічної безпеки країни. Разом з тим, митну безпеку
слід розглядати також як стан захищеності кордонів країни від зовнішніх
загроз.
У теперішній час в Україні триває впровадження реформ у всіх сферах
життя, проте цей процес не завжди успішний. Стратегічна непродуманість
змін іноді наносить більше шкоди аніж користі. Бажання законодавців та
урядовців запозичити іноземний досвід без врахування геополітичного
становища України, її національних інтересів, призводить до розчарування
населення ходом реформування.
У сфері забезпечення митної безпеки України також слід спочатку
чітко визначити, які саме ризики їй загрожують у даний час, але також
необхідно брати до уваги її геополітичне становище.
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Вивчення передового міжнародного досвіду забезпечення митної
безпеки з метою його подальшої імплементації в ході реформування
українських правоохоронних та митних органів не втрачає актуальності, а з
часом – набуває нових аспектів, які потребують наукової розвідки з метою
виявлення позитивного досвіду, що може і має бути впроваджений в Україні.
Для аналізу міжнародного досвіду необхідно встановити ті ризики чи
загрози митній безпеці, які стоять перед певними країнами. У залежності від
ризиків, країнами будується система забезпечення митної безпеки. Також
слід враховувати геополітичне становище країни.
Зазвичай, у більшості країн світу питаннями забезпечення митної
безпеки опікуються не лише митні органи, а й деякі інші правоохоронні та
державні структури. У кожній окремій країні ступінь відповідальності за
митну безпеку того чи іншого суб’єкту забезпечення митної безпеки
встановлюється

державою,

виходячи

з

різноманітних

економічних,

політичних, міжнародних та інших чинників.
Для з’ясування природи та розуміння сутності повноважень суб’єктів
забезпечення митної безпеки - правоохоронних та митних органів світу, що
інтегровані у єдину систему забезпечення митної безпеки конкретної країни,
необхідно їх систематизувати, тобто детально розібрати їх функції,
компетенцію, цілі, правовий статус тощо [76, с. 69].
За визначенням професора Авер`янова В.Б., кожний окремий орган
виконавчої влади має чітко визначені державою спрямованість, завдання та
цілі діяльності, компетенцію і внутрішню структуру та здійснює свою
діяльність

відповідно

до

визначених

державою

форм

та методів роботи [23, с. 54].
Таким чином, функції суб’єктів забезпечення митної безпеки фактично
є їх основними напрямками діяльності, у яких проявляється їх спрямованість,
сутність та призначення у системі забезпечення митної безпеки конкретної
країни.
Функції розкривають основний зміст діяльності конкретного органу.
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Виходячи з визначення функцій цих суб’єктів, можливо конкретизувати
завдання, що стоять перед ними. Аналізуючи їх завдання, формуються цілі їх
діяльності.
Важливе значення, на думку Ю.О.Тихомирова, має впорядкування
правового положення управлінських органів. Мова йде про необхідність
обґрунтовано «проектувати» орган управління, який має свої завдання,
функції, права, структуру й штати, інформаційну систему, кадровий
персонал, організацію, форми та методи діяльності [126].
У кожній конкретній країні суб’єкти забезпечення митної безпеки
мають різне правове положення. Знову ж таки, їх правове положення
формується у залежності від поставлених перед цими органами завдань та
функцій, які вони виконують.
В.В. Ченцов вважає, що основні відмінності в механізмах державного
управління митною справою обумовлюються пріоритетами митної політики,
визначенням статусу і функцій митної служби, тобто ці фактори визначають
специфіку організації самих митних органів, тобто їх адміністративну
підпорядкованість.

Вчений

визначає

класифікацію

адміністративної

підпорядкованості наступним чином:
1) міністерства

і відомства економічно-фінансової спрямованості

(міністерству економіки, фінансів, торгівлі і т.ін.);
2) міністерства

адміністративно-політичної

спрямованості

(міністерству внутрішніх справ, закордонних справ тощо);
3) інша адміністративна підпорядкованість;
4) автономний статус [132, с. 333-334].
На думку Л. О. Бицької, захист національних інтересів пріоритетним
завданням будь-якої держави, а в умовах інтернаціоналізації та глобалізації,
питання митної безпеки держави актуалізуються. Саме тому, науковець
вважає, що виокремлення основних пріоритетних напрямів реорганізації
митної системи та вирішення питань, які носять практичний характер,
надасть змогу державі вивести на новий рівень митні органи та підвищить
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рівень безпеки держави [10, с. 23]. При цьому, вона вважає, що важливою
складовою митної безпеки держави є характер та стан загрози державній
безпеці. Під митними загрозами вона розуміє такі чинники, що створюють
небезпеку у сфері митної діяльності, що поділяє потім на внутрішні й
зовнішні, реальні й потенційні [10, с. 21].
У своїх наукових дослідженнях Врублевська Л.О. приходить до
висновку, що головними завданнями, з якими найчастіше зустрічається
країна в процесі розроблення системи попередження загроз митній безпеці є
боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, переміщенням
контрафактних товарів, контроль за переміщенням валютних та культурних
цінностей, застосування тарифних та нетарифних санкцій, контроль за
правильністю визначення бази оподаткування та повнотою сплати платежів,
боротьба з корупцією, яка тягне за собою зменшення обсягів «чорного» та
«сірого» імпорту [15, с. 35].
Цікаву наукову точку зору пропонує Разумей М., який акцентує увагу
на тісному зв’язку зовнішньоекономічної та митної безпек як понять, які не
перетинаються проте й не поглинаються одне одним [112, с. 22].
У залежності від усіх цих чинників будується система забезпечення
митної безпеки держави.
У

цьому

підрозділі

дисертаційного

дослідження

пропонується

розглянути побудову системи забезпечення митної безпеки як шлях
реагування на ризики, що виникають перед деякими провідними країнами
світу – США, Китаєм, Великою Британією, Євросоюзом, та наших сусідів Туреччиною, Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною,
Республікою Білорусь та Росією, здійснити систематизацію їх суб’єктів
забезпечення митної безпеки з метою подальшого відпрацювання моделі
побудови митної безпеки України та її суб’єктів забезпечення митної
безпеки, що найбільш вдало буде відповідати ризикам, які стоять перед
нашої країною у теперішній час, та враховуватиме її геополітичне становище
та національні інтереси.
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Отже, у США забезпеченням митної безпеки займаються багато
органів, проте після терористичних атак 11 вересня 2001 року основну увагу
на кордоні уряд цієї країни спрямував на напрямку забезпечення захисту
американського народу від терористичних атак. Саме тому більшість служб
та організацій, що забезпечують митну безпеку, входять до складу
Міністерства внутрішньої безпеки США, основними завданнями якого є
запобігання тероризму, безпека кордонів, управління імміграційними
процесами, координація відомств при надзвичайних подіях, тощо. Це Митно-прикордонна служба (Customs and Border Protection), Імміграційна та
митна поліція (Immigration and Customs Enforcement), Берегова охорона
(Coast Guard), Служба громадянства та імміграції (Citizenship and Immigration
Service),

Адміністрація

транспортної

безпеки

(Transportation

Security

Administration). Також питаннями забезпечення митної безпеки займається
Адміністрація по боротьбі з наркотиками (Drug Enforcement Administration),
яка входить до складу Міністерства юстиції США та протидіє контрабанді та
нелегальному обігу наркотиків.
Завданнями Митно-прикордонної служби є запобігання тероризму та
терористичній зброї, що проникає до США, виявлення потоків нелегальних
наркотиків та іншої контрабанди, виявлення спроб торгівлею людьми, арешт
осіб, які намагаються в’їхати незаконно до США, регулювання та спрощення
міжнародної торгівлі, стягування митних платежів, захист інтелектуальної
власності та охорона торговельного законодавства США. Також вона
захищає сільське господарство від шкідливих паразитів та хвороб [133, с. 3].
Митно-прикордонна служба США – це єдина державна силова
структура з власними розвідувальними підрозділами, що має обмежувальні
повноваження в повітряному, водному і наземному просторі та забезпечує
цілісність кордонів США. Митно-прикордонна служба США має статус
правоохоронного

органу,

має

право

на

проведення

агентурних

та

розвідувальних заходів, інститут митних аташе дозволяє якісно виконувати
покладені на неї завдання за межами США [131].
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На відміну від ДФС України, де результати роботи митного блоку
оцінювались насамперед сумою сплачених до бюджету митних платежів та
податків, Митно-прикордонна служба США звітує кількістю пропущених
через кордон пасажирів, товарів та транспортних засобів, заарештованих
злочинців, відмов у в’їзді підозрілим особам та мігрантам, вилучених
підроблених документів, заборонених сільськогосподарських рослин та
продуктів харчування, затриманих наркотиків, валюти та контрафактних
товарів, і лише після цього кількістю зібраних податків та зборів [195].
Разом з тим, слід зауважити, що деякі американські науковці
зазначають, що у повній мірі вирахувати ефективність правоохоронної
діяльності Митно-прикордонної служби [145, с.31] у сфері забезпечення
прикордонної безпеки неможливо з огляду на велику кількість різнопланових
показників її діяльності [145, с.42].
Завданнями Імміграційної та митної поліції (ICE) США є розслідування
правопорушень у митній та імміграційній сферах. Також до компетенції
цього органу входить виявлення, затримання та видворення нелегальних
мігрантів, охорона федеральних будівель, а також забезпечення безпеки
цивільної авіації через інститут федеральних повітряних маршалів (federal air
marshals) [196, c. 1]. Слід відмітити, що повноваження щодо забезпечення
митної та імміграційної безпеки розділені між Митно-прикордонною
службою й Імміграційною та митною поліцією. Саме тому, результативність
роботи цих відомств залежить від рівня взаємодії між ними, оскільки жодне з
них не має повного спектру компетенції щодо забезпечення митної та
імміграційної безпеки [196, c. 3]. Як й Митно-прикордонна служба,
Імміграційна та митна поліція США звітує про кількість арештованих
злочинців за різні види правопорушень, затриманих правопорушників та
видворених чи депортованих за межі країни порушників [199]. Так само
Адміністрація по боротьбі з наркотиками США звітує насамперед про
кількість затриманих та вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів
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та прекурсорів [197], і лише після цього про кількість вилучених готівкових
коштів від незаконних наркооперацій [198].
Не дивлячись на переважання безпекової функції над фіскальною,
загальною метою торговельної політики США є сприяння ефективному
потоку товарів до США та за її межами, проте існують внутрішні протиріччя
між комерційними інтересами у справі спрощення торгівлі та необхідністю
забезпечення торговельного законодавства та митної безпеки [146, c.43].
Підводячи короткі підсумки викладеної інформації, можливо сказати,
що основним завданням американської системи забезпечення митної безпеки
є забезпечення безпеки її населення від зовнішніх загроз, тобто основними
ризиками вважаються протиправні дії проти її громадян, основною функцією
суб’єктів забезпечення митної безпеки є безпекова/правоохоронна, основним
завданням – захист її громадян від зовнішніх протиправних дій, а основною
ціллю є забезпечення безпеки громадян [73, с. 424].
Серед суб’єктів забезпечення митної безпеки у Китайській народній
республіці можливо виділити наступні:
- Генеральна митна адміністрація КНР (General Administration of
Customs People`s Republic of China);
- Міністерство загальної безпеки (Ministry of Public Security);
- Китайська інспекційно-карантинна служба (China Inspection and
Quarantine Services)
Генеральна митна адміністрація КНР - це окремий центральний орган
виконавчої влади, на правах міністерства, який входить до складу Уряду
(Державної Ради) Китайської народної республіки. Цей орган відповідає за
здійснення митного контролю товарів та транспортних заходів, збирання
податків і зборів, боротьбу з контрабандою, контроль за дотриманням прав
інтелектуальної власності, пост-митний аудит, тощо [155].
Основні функції та завдання Генеральної митної адміністрації Китаю:
– фіскальна (стягнення мита, митних зборів і платежів; митний
контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів);
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– правоохоронна/захисна (боротьба з контрабандою та порушеннями
митних правил, пасажирський контроль, захист прав інтелектуальної
власності);
– інформаційна: ведення митної статистики [35, с. 112-113].
Основною функцією Міністерства загальної безпеки КНР [191] є
забезпечення безпеки кордонів країни. Окрім цієї функції, це Міністерство
має перед собою низку аналогічних з Міністерством внутрішніх справ
України завдань.
За якість, безпеку, прикордонну перевірку товарів, санітарний карантин
продуктів харчування, сільськогосподарської та тваринної

продукції, що

перетинає межі Китаю, відповідає Китайська інспекційно-карантинна служба
(China Inspection and Quarantine Services) [144].
Проаналізувавши основні результати діяльності цих органів можна
прийти до висновку, що основним ризиком для митної безпеки Китаю є
можливе погіршення економічного та фінансового стану країни, тому їх
основним завданням є забезпечення наповнення державного бюджету країни
для її подальшого стабільного розвитку. Це, можливо, пояснюється
геополітичним становищем Китаю, його сталим державним устроєм,
межуванням більш ніж з 10 державами, великою протяжністю морського
кордону та портів на ньому, першим місцем у світі за кількістю населення та
другим (після США) – за показниками ВВП, високим та сталим економічним
зростанням.
Аналіз отриманих у ході підготовки дисертаційного дослідження
відомостей свідчить про те, що головною функцією суб’єктів забезпечення
митної безпеки Китаю, є фіскальна, основним завданням – наповнення
державного бюджету, а основною ціллю є підтримання стабільного розвитку
економічного та фінансового стану країни.
Велика Британія – це країна, яка перша ще у XVII столітті розпочала
встановлювати ставки мита та інші нетарифні обмеження. Таким чином
країна через власні компетентні органи впливала на зовнішньоекономічні
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відносини з метою захисту своїх національних інтересів. Фактично, це
можливо розглядати як один із елементів забезпечення митної безпеки.
У теперішній час Великобританія – економічно високорозвинена
морська держава, яка має безліч морських портів та має суходільний кордон
тільки з Республікою Ірландією. Забезпеченням митної безпеки у цій країні
займаються декілька органів, основні з яких – Державна служба з податкових
та митних зборів (Her Majesty`s Revenue & Customs), Національне агентство з
питань злочинності (National Crime Agency), Прикордонні війська (UK Border
Force), Агентство з віз та імміграції (UKV is as and Immigration).
Державна служба з податкових та митних зборів Великобританії з 2005
року замінила Службу внутрішніх доходів (Inland Revenue) та Митноакцизну службу (Her Majesty`s Customs and Excise) Великобританії. Державна
служба з податкових та митних зборів відповідає за реалізацію податкової
політики, яку спрямовує та розробляє Казначейство (Міністерство фінансів)
Великобританії. Основними завданнями Державної служби з податкових та
митних зборів є забезпечення надходження коштів до бюджету, сприяння
законній міжнародної торгівлі, захист фіскальної, економічної, соціальної та
фізичної безпеки Великої Британії, адміністрування податкової системи в
найбільш простий й ефективний спосіб та адміністрування соціальних
виплат. Фактично Державна фіскальна служба України відтворює британську
модель в українських реаліях [114, с. 7].
Окрім вищенаведених завдань, пріоритетом для Державної служби з
податкових та митних зборів є 3 мети:
• збільшення кількості доходів та подолання ухилення та уникнення
від сплати податків;
• трансформація податків та платежів для їх клієнтів;
• розробка та забезпечення професійної, ефективної та вмотивованої
організації [162].
Державна служба податкових та митних зборів Великобританії є
правоохоронним органом, який здійснює оперативно-розшукові заходи,
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спрямовані на викриття, документування та припинення організованої
фіскальної злочинності, розслідує кримінальні провадження, пов’язані з
ухиленням від оподаткування, махінаціями з НДС, незаконним обігом та
контрабандою підакцизних товарів (алкоголю, тютюну, паливо-мастильних
матеріалів).
Щороку цей

орган

звітує, серед іншого, кількістю викритих

організованих злочинних угруповань та відшкодованих до бюджету
Великобританії коштів завдяки розслідуванням офіцерів Державної служби
податкових та митних зборів [158], а також кількістю вилучених із
незаконного

міжнародного

обігу

підакцизних

товарів

та

осіб,

які

організовували їх контрабандне переміщення та незаконний обіг [159].
Серед завдань, які стоять перед Національним агентством з питань
злочинності
організованих
наркотиків,

Великобританії
злочинних
зброї,

–

захист

угруповань,

вибухівки,

підданих
що

торгівлею

Великобританії

займаються
людьми,

від

контрабандою

кіберзлочинністю,

відмиванням брудних коштів, економічними злочинами, тощо [181]. Тобто
мета діяльності цього правоохоронного Агентства – припинення діяльності
міжнародних організованих злочинних угруповань на території Великої
Британії.
Прикордонні війська Великобританії – це правоохоронний орган, який
входить до складу Міністерства внутрішніх справ (Home Office), який
забезпечує безпеку кордону та є відповідальним за імміграційний та митний
контроль. Фактично завданнями цього органу є здійснення паспортного та
прикордонного контролю, огляд багажу, транспортних засобів та вантажів з
метою

пошуку

нелегальних

товарів

чи

нелегальних

мігрантів

та

патрулювання кордонів Великобританії. Також пріоритетними цілями цього
відомства є запобігання в’їзду до країни осіб та товарів, які завдають шкоди
національним інтересам, збір митних платежів за переміщені через кордон
товари, сприяння пасажирському руху через кордон та забезпечення
відмінного сервісу на кордоні [157].
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Задля забезпечення дієвої та ефективної співпраці між Державною
службою податкових та митних зборів та Міністерством внутрішніх справ
Великобританії, у 2016 між цими відомствами була підписана Партнерська
Угода терміном на три роки до кінця 2018 року [163]. У цій Угоді чітко
прописано її цілі, зони відповідальності обох органів, мета співпраці та
завдання, правила обміну інформацією, тощо.
Агентство з віз та імміграції Великобританії, діючі у складі
Міністерства внутрішніх справ, відповідає за візову роботу з іноземцями, які
планують відвідати країну [160]. Фактично цей орган є одним із невеликих
механізмів забезпечення митної безпеки Великобританії.
На відміну від США, де основним завданням Митно-прикордонної
служби є захист громадян від зовнішніх та внутрішніх загроз, й фіскальна
функція є вторинною, у Великій Британії, як й у Китаю, головною метою
Державної служби податкових та митних зборів є саме наповнення бюджету,
а за захист осіб у цій країні від зовнішніх загроз відповідає Національне
агентство з питань злочинності. Поряд з ним, аналогічні функції до Митноприкордонної служби США виконують Прикордонні війська Великобританії,
а саме – здійснюють імміграційний та митний контроль, борються з
контрабандою, збирають митні платежі. Але, на відміну від США, цей орган
не є окремим міністерством, а входить до складу Міністерства внутрішніх
справ, аналогічно як у Китайській народній республіці.
Таким чином, Великобританія основними загрозами для митної
безпеки бачить саме як фінансові втрати бюджету, так й безпеку своїх
підданих від терористичної діяльності. Саме тому перед усіма органами, що
забезпечують митну безпеку Великобританії, стоять завдання фіскальнобезпекового напрямку.
Підсумовуючи викладену інформацію, можливо зробити висновок про
те, що основними функціями суб’єктів забезпечення митної безпеки
Великобританії є фіскальна та безпекова/правоохоронна,

основними

завданнями є недопущення фінансових втрат бюджету та забезпечення

138

безпеки своїх громадян від зовнішніх загроз, отже їх цілями є наповнення
бюджету та захист населення від протиправних зовнішніх дій.
Європейський

Союз

у

відношенні

митної

безпеки

слідує

багаторівневому підходу до ризику. Проводяться різноманітні дії та
опрацьовуються ініціативи, які доповнюють друг друга, до цієї роботи
долучаються установи різного рівня від урядів, приватного сектору,
міжнародних організацій, торгівельних партнерів, тощо. Наявні прогалини у
безпеці можуть бути

закриті з таким підходом, можуть бути усунені

дублювання функцій та конфлікти у обов’язках, і таким чином може бути
забезпечено балансу між безпекою та торговими можливостями [152].
Євросоюз розглядає наступні напрямки забезпечення митної безпеки:
- безпека ланцюгів поставок;
- режими транспортування товарів;
- морський транспорт;
- повітряний транспорт;
- автомобільний та залізничний транспорт;
- конкретні торгові сегменти:
• поштові відправлення;
• електронна комерція;
- небезпечні товари (подвійного призначення, хімічної промисловості,
тощо);
- міжнародне співробітництво з безпеки;
- співпраця на рівні Всесвітньої митної організації.
Аспекти безпеки були вперше запроваджені у європейському митному
законодавстві після терористичних атак у вересні 2001 року у США.
Вже у 2005 році Всесвітня митна організація (WCO) прийняла Рамкові
Стандарти Безпеки (SAFE Framework of Standards), що запроваджували
заходи безпеки для ланцюгів поставок, у тому числі вимоги до детальної
інформації про вантажі, оцінку ризиків безпеки та програму промислового
партнерства, так званому Уповноваженому економічному оператору (AEO).
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На сьогоднішній день 169 членів WCO підписали лист про наміри
запровадити

стандарти

WCO

SAFE.

Актуальність

митної

безпеки

підкреслювалася глобальними інтересами безпеки, викликаними недавніми
терористичними актами. «Резолюція Пунта-Кана», прийнята Комісією з
політики WCO у грудні 2015 року, заохочує митні органи до посилення
заходів безпеки та виступає за тіснішу співпрацю на національному та
міжнародному рівнях та з іншими органами влади [151].
Таким чином, Євросоюз у теперішній час розглядає забезпечення
митної безпеки виключно через призму загроз терористичної діяльності та
забезпечення безпечної логістики вантажів, що перетинають межі Союзу.
Слід зазначити, що й Всесвітня митна організація (WCO) приділяє
велику увагу забезпеченню митної безпеки.

Так само як й Євросоюз,

WCOвважає тероризм, незаконний обіг різного роду зброї та вибухівки
серйозними загрозами для безпеки людства, а також для економічного
розвитку та політичної стабільності усіх країн. І, оскільки митні органи
виявляють, вилучають та запобігають незаконному міжнародному обігу
заборонених та небезпечних товарів, вони відіграють надзвичайно важливу
роль у рамках загальнодержавних зусиль по ліквідації цих загроз.
Програма безпеки WCO спрямована на зміцнення можливостей митних
органів на національному рівні вирішувати проблеми, пов’язані з безпекою.
Заходи Програми безпеки WCO мають на меті досягти безпеку кордону у
таких п’яти стратегічних сферах як встановлення політики та прогнозування,
надання настанов та належної практичної допомоги митному контролю щодо
безпеки, координація програм та операцій з безпеки, що проводяться
митними правоохоронними підрозділами, міжнародне співробітництво,
технічна допомога та створення потенціалу [200].
Ця Програма має три підпрограми (проекти) у залежності від
номенклатури

товарів.

Так,

стосовно

вибухових

хімічних

речовин

проводяться «Програма Глобальний Щит» (Programme Global Shield) та
«Стратегічний Проект зі Зміцнення Торгового Контролю» (Strategic Trade
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Control Enforcement Project), а також проект з контролю стрілецької зброї та
легких озброєнь.
Таким чином, ризиками для митної безпеки країн Європейського
Союзу вважають терористичну діяльність,

незаконний міжнародний обіг

різного роду зброї та вибухівки, небезпечних хімічних сполук, тощо. Для
цього Європейський Союз спільно з Всесвітньою митною організацією,
іншими

країнами

та

міжнародними

організаціями

здійснює

заходи,

спрямовані на забезпечення безпечності товарів, що переміщуються через
його кордон різними видами транспорту.
Ці заходи проводяться у тісній взаємодії між усіма митними органами
країн-членів Євросоюзу та інших держав світу. Один із шляхів недопущення
терористичної діяльності є забезпечення безпечності вантажів під час всього
маршруту слідування від відправника до країн Європейського Союзу,
шляхом обміну попередньою інформацією про номенклатуру товарів,
впровадження інституту Уповноваженого економічного оператора, обміну
інформацією про багаж авіапасажирів, тощо [79, с. 214-215].
У Туреччині питаннями забезпечення митної безпеки опікуються
наступні органи: Міністерство митниці та торгівлі (Gümrük ve Tıcaret
Bakanlığı) (митні та правоохоронні підрозділи), Міністерство внутрішніх
справ(İçişleri Bakanlığı) (Генеральний Департамент безпеки (Emniyet Genel
Müdürlüğü) (Управління по боротьбі з контрабандою та організованою
злочинністю (Kaçakçılıkve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı),
Командування береговою охороною (Sahıl Güvenlık Komutanlığı).
Основними завданнями Міністерства митниці та торгівлі є створення
конкурентних умов для ведення бізнесу, економічного зростання у митній та
торговій сферах, охорона виробників та споживачів та надання ефективних,
швидких та орієнтованих на людей послуг [189]. Фактично це Міністерство
складається із двох основних блоків – митного та торгового, та інших
підрозділів забезпечення діяльності міністерства. У свою чергу, митний блок
складається з двох рівноправних підрозділів – митного та правоохоронного.
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Основними завданнями цих підрозділів є стягнення митних зборів та
платежів, забезпечення надходження коштів до бюджету, здійснення митного
контролю та боротьба з контрабандою. З огляду на їх структуру на звітність
[193], це Міністерство виконує фіскальну та правоохоронні функції та
розглядає їх як головні одночасно.
Управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю
Генерального Департаменту безпеки МВС Туреччини протидіє економічній
злочинності, викриває корупційні та фінансові злочини [164], бореться з
контрабандою [165] та організованою злочинністю [166], тощо. Основною
функцією цього Міністерства є правоохоронна.
Основною функцією Командування береговою охороною є охорона
морською ділянки турецького кордону, запобігання незаконній міграції та
контрабанді морем [192].
Таким чином можливо зробити висновок, що основними функціями
суб’єктів митної безпеки Туреччини є безпекова та фіскальна одночасно. На
відміну від України, митні підрозділи цієї країни не знаходяться разом з
податковими у одному органі та не підпорядковуються Міністерству
фінансів. Заслуговує на увагу поєднання митно-торгових функцій у одному
Міністерстві митниці та торгівлі, що може свідчити про бажання влади
синхронізувати фіскальну та зовнішньоекономічну політику держави з метою
її подальшого економічного зростання. Наявність численних органів, що
протидіють контрабанді, у різних відомствах, може свідчити про намагання
влади подолати, по-перше, економічні збитки від цієї протиправної
діяльності, по-друге, забезпечити високоефективну систему забезпечення
митної безпеки, й, по-третє, виключити можливі корупційні прояви у цій
сфері.
Система суб’єктів забезпечення митної безпеки Румунії дещо схожа на
українську. У Румунії є два основних органи, що забезпечують митну
безпеку – Міністерство громадських фінансів (Ministerul Finanțel or Publice)
[179] та Міністерство внутрішніх справ (Ministerul Afacerilor Interne) [177]. У
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підпорядкуванні Міністерству громадських фінансів Румунії перебуває та
функціонує

Національне

агентство

податкової

адміністрації

(Agenția

Naționalăde Administrare Fiscală) [139], до складу якого входить Генеральний
Директорат Митниці (Direcția Generalăa Vămilor) [148].
Основними

завданнями

Генерального

Директорату

Митниці

є

здійснення митного контролю та митного оформлення вантажів та
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон країни,
стягнення митних платежів та боротьба з контрабандою [149]. З огляду на те,
що

митний

орган

входить

до

складу

податкової

адміністрації

та

підпорядковується міністерству фінансів, можливо зробити висновок про те,
що основною його функцією є фіскальна.
До складу Міністерства внутрішніх справ Румунії входять, серед інших
підрозділів, румунська прикордонна поліція (Poliția de Frontieră Română),
Національне агентство проти торгівлі людьми (Agenția Națională Împotriva
Traficului de Persoane), Національне агентство по боротьбі з наркотиками
(Agenția Națională Antidrog), Генеральна дирекція паспортів (Direcția Generală
de Pașapoarte) [178].
Також залучено до забезпечення митної безпеки Міністерство
громадськості (Ministerul Public) (Генеральна Прокуратура) [180], де діє
спеціальний підрозділ – Управління з боротьби з організованою злочинністю
і тероризмом (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată
și Terorism) [147], прокурори якого розслідують кримінальні провадження,
скоєні організованими прикордонними та транскордонними організованими
злочинними угрупованнями.
Аналіз системи суб’єктів забезпечення митної безпеки Румунії
дозволяє зробити висновок про те, що вона є досить структурованою та
спрямованою в основному на фіскальну функцію. Слід відмітити також
невелику кількість суб’єктів забезпечення митної безпеки Румунії. На
відміну від Туреччини, де функціонує багато спеціальних підрозділів по
боротьбі з контрабандою у різних міністерствах, у Румунії протидіє
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контрабанді фактично лише Генеральний Директорат Митниць. При тому,
що цю функцію він виконує разом з адмініструванням митних платежів.
Тобто завдання по забезпеченню надходжень до бюджету стоїть перед
Міністерством громадських фінансів Румунії як одне з основних.
Також

заслуговує

на

увагу

схожа

з

українською

система

підпорядкування суб’єктів забезпечення митної безпеки Міністерству
фінансів (ДФС) та МВС України (Державна прикордонна служба та інші
підрозділи), за винятком деяких органів.
У Республіці Молдова до суб’єктів забезпечення митної безпеки
можливо віднести лише два органи – Митну Службу Республіки Молдова
(Serviciul Vamalal Republicii Moldova) та Прикордонну поліцію Міністерства
внутрішніх справ Республіки Молдова (Poliţieide Frontieră Ministerul
Afacerilor Interneal Republicii Moldova).
Митна служба Республіки Молдова є установою у системі органів
державної безпеки та правоохоронних органів країни, яка забезпечує
економічну безпеку Республіки Молдова за рахунок ефективного збору
податків та боротьби з митними правопорушеннями. Основними функціями
митного органу Республіки Молдова є забезпечення надходження митних
платежів до бюджету країни та протидія транскордонній злочинності
(контрабанді, митному шахрайству, незаконному переміщенню товарів та
транспортних засобів через митний кордон, ухилення від сплати митних
платежів тощо) [190]. Прикордонна поліція МВС Республіки Молдова
забезпечує охорону кордонів країни, здійснює прикордонний контроль
пасажирів та транспортних засобів, а також протидіє контрабанді, незаконній
міграції, торгівлі людьми, тощо [186].
Система суб’єктів забезпечення митної безпеки Республіки Молдова
дещо відрізняється від її сусідів – української та румунської. Митна служба
Республіки Молдова є окремим органом, який не входить спільно з
податковим органом у одне відомство. Цікавим з точки зору вибору
спрямованості суб’єктів забезпечення митної безпеки Республіки Молдова є
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визначення цілей Митної служби країни, що обумовлює переважання
безпекової/правоохоронної функції над фіскальною. Також на відміну від
найближчих сусідів кількість органів, які мають забезпечувати митну
безпеку, є досить невелика.
До основних суб’єктів забезпечення митної безпеки Угорщини
можливо віднести Міністерство національної економіки (Nemzetgazdasági
Minisztérium) [182], якому підпорядковується Національна податкова та
митна служба (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) [183] та, у меншій мірі,
Міністерство внутрішніх справ (Belügyminisztérium) [140], зокрема Поліція
(Rendőrség).
Національну податкову та митну службу (далі НПМС) очолює
уповноважений

заступник

Міністра

національної

економіки.

НПМС

складається з трьох основних блоків – податковий, митний та кримінальний.
На

регіональному

рівні

митно-податковий

блок

представлено

22

регіональними офісами та Офісом великих платників податків, кримінальний
– лише 7 міжрегіональними офісами. За митну безпеку відповідають митний
та кримінальний напрямок НПМС. Завдання, які стоять перед митним
блоком угорської НПМС є ідентичними митному блоку української ДФС.
Перед кримінальним блоком НПМС стоять завдання з протидії фінансовим
та економічним злочинам [184].
До складу угорської поліції входять, серед інших, два підрозділи –
Прикордонна

охорона

(Határrendészet)

та

Генеральний

економічний

департамент (Gazdasági Főigazgatóság), які виконують завдання у сфері
забезпечення митної безпеки. Як й у багатьох інших державах, Прикордонна
охорона Угорщини відповідає за охорону державного кордону, здійснює
прикордонний контроль у пунктах пропуску та патрулювання ділянок
кордону між пунктами пропуску, протидіє нелегальній міграції та
контрабанді [161]. Основними функціями Генерального економічного
департаменту є викриття та розслідування кримінальних правопорушень в
економічній сфері [188], до яких, відповідно до угорського законодавства та
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кримінальної статистики, відноситься контрабанда та інші фінансові злочини
[142].
Система побудови суб’єктів забезпечення митної безпеки Угорщини
свідчить про її основну спрямованість на фіскальну функцію. Невелика
кількість

суб’єктів

забезпечення,

поєднання

податкових,

митних

та

правоохоронних функцій основним суб’єктом, його підпорядкованість
фіскальному міністерству – все це свідчить про те, що основною загрозою
митній

безпеці

цією

країною

розглядається

забезпечення

сталого

функціонування фінансової сфери. Цікавим є поєднання у одному
Міністерстві національної економіки Угорщини функцій українського
Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
У Словацькій республіці основним суб’єктом забезпечення митної
безпеки

є

Міністерство

фінансів

(Ministerstvo

financií),

якому

підпорядковується Фінансова Адміністрація (Finančná správa). Також за
забезпечення митної безпеки відповідає Міністерство внутрішніх справ
(Ministerstvovnútra), у складі якого, серед інших, функціонують Управління
прикордонної та іноземної поліції(Úradhranične jacudzineckej polície) та
Поліція (Polícia), зокрема Національний підрозділ фінансової поліції
(Národná jednotka finančnej polície).
Основними завданнями Міністерства фінансів Словацької республіки є
забезпечення доходів і витрат уряду з його макроекономічними та
політичними цілями, контроль за правильністю використання бюджетних
коштів,

зниження

податкового

навантаження,

боротьба

з

тіньовою

економікою, ухиленням від сплати податків та митних зборів, тощо [169].
У результаті започаткованої у Словацькій республіці у 2008 році
реформи

податкового

та

митного

адміністрування,

спрямованої

на

уніфікацію податкових, митних та страхових платежів та зборів, митна та
податкова адміністрації цієї країни у 2012 році були об’єднані у одно
відомство – Фінансову Адміністрацію, яка складається з Фінансового
управління, митних та податкових органів та Кримінального управління
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(Kriminálny úrad). Завданнями Фінансової Адміністрації є реалізація
державної податкової, митної та загальної сільськогосподарської політики у
обігу товарів з третіми країнами, боротьба з порушеннями митного та
податкового законодавства, адміністрування податків та митних платежів,
здійснення митного контролю, митно-тарифного регулювання, обміну
статистичною інформацією з торгівлі з іншими країнами, тощо [153].
Кримінальне управління Фінансової Адміністрації, використовуючи наявні
інформаційні системи та бази даних Фінансової Адміністрації, протидіє
порушенням

податкового

та

митного

законодавства,

бореться

з

контрабандою наркотиків та зброї, незаконним обігом підакцизних товарів,
розслідує кримінальні провадження у цих сферах, здійснює міжнародне
співробітництво з компетентними органами інших країн, тощо [154].
Також суб’єктами забезпечення митної безпеки можливо розглядати й
Міністерство внутрішніх справ Словацької республіки, яке виконує такі
завдання як захист та управління державним кордоном країни, боротьбу з
нелегальною міграцією, контроль за імміграційними питаннями, протидію
злочинності [170].
Національний підрозділ фінансової поліції виявляє та розслідує
кримінальні правопорушення у фінансовій сфері у випадках, коли вони
скоєні організованими злочинними угрупованнями чи шкода від них є у
особливо великих розмірах. Сферою компетенції підрозділу є протидія
втратам державного бюджету – це й ухилення від сплати всіх видів податків
та платежів, податкове та митне шахрайство, підроблення грошових коштів,
тощо [171]. Основними завданнями Управління прикордонної та іноземної
поліції є прикордонний контроль та боротьба з нелегальною міграцією та
торгівлею людьми [172].
Аналіз системи суб’єктів забезпечення митної безпеки Словацької
республіки дозволяє зробити висновок про її фіскальну спрямованість.
Перебування митного та податкового органів у підпорядкуванні Міністерства
фінансів обумовлює основні функції цих органів саме як фіскальні.
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Міністерство внутрішніх справ, хоча й забезпечує безпеку кордону країни,
проте також виконує функції боротьби з фінансовою злочинністю,
насамперед упередженням втрат державного бюджету.
У Польщі до суб’єктів забезпечення митної безпеки можливо віднести
Міністерство

фінансів

(Ministerstwo

Finansów)

[174],

Міністерство

внутрішніх справ та адміністрації (Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi
Administracji) [175], та, частково, Агентство внутрішньої безпеки (Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Республіки Польща.
Міністерству

фінансів

Республіки

Польща

підпорядковується

Національна адміністрація доходів (Krajowa Administracja Skarbowa),
керівник якої є Заступником міністра - державним секретарем Міністерства
фінансів [168]. У свою чергу, Національна адміністрація доходів Республіки
Польща складається з профільних митних, податкових та правоохоронних
підрозділів. Основними завданнями Національної адміністрації доходів є
реалізація єдиної митної та податкової політики у країні, збір та
адміністрування податкових та митних платежів, контроль за правильністю
їх стягнення, боротьба з економічною злочинністю, а також підтримка
великих платників податків [167]. Боротьбою з тіньовою економікою,
фінансовою злочинністю, митними та податковими правопорушеннями
займається Департамент боротьби з економічною злочинністю (Departament
Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej) Національної адміністрації доходів
та його структурні підрозділи на місцях [173].
До складу Міністерства внутрішніх справ входять підрозділи, які
можливо віднести до суб’єктів забезпечення митної безпеки, а саме – Поліція
(Policja) та Прикордонна служба (Straż Graniczna) [176].
У складі Поліції діють, серед інших, Центральне бюро
розслідувань поліції (CentralneBiuro ŚledczePolicji) та Кримінальне бюро
Головної комендатури поліції (Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji)
[185]. Основними завданнями Центрального бюро розслідувань поліції є
боротьба з організованою злочинністю, контрабандою наркотиків, зброї та
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боєприпасів, транспортних засобів, торгівлею людьми, а також виявлення,
розкриття та протидія організованій економічній злочинності (шахрайством у
сфері ПДВ, особливо при зовнішньоекономічній діяльності, незаконним
обігом

підакцизних

товарів,

шахрайством

яке

наносить

шкоду

Європейському союзу, відмиванням коштів, тощо) [143]. У складі
Кримінального

бюро

функціонує

відділ

боротьби

з

економічною

злочинністю, основними завданнями якого є координація та надання
методичних рекомендацій підпорядкованим регіональним підрозділам з
викриття економічних злочинів [141]. Перед Прикордонною службою стоять
завдання з охорони державного кордону Республіки Польща, здійснення
прикордонного контролю, боротьба з нелегальною міграцією, тощо [150].
Агентство внутрішньої безпеки Республіки Польща відповідає за
захист країни від дій, які можуть становити загрозу незалежності Республіці
Польща чи її конституційного ладу, порушити функціонування державних
структур. Цей орган як спецслужба збирає, аналізує, обробляє інформацію
про дії, які можуть містити небезпеку та інформує інші компетентні органи
країни, у тому числі, щодо можливого розповсюдження зброї масового
знищення,

скоєння

економічних

злочинів

(особливо

шахрайства

з

державними коштами), проявів організованої злочинної діяльності (особливо
у сфері незаконного міжнародного обігу наркотиків, підакцизних товарів,
торгівлі людьми, тощо [138].
Отже, у Республіці Польща суб’єкти забезпечення митної безпеки,
спрямовані на виконання фіскальної функції, проте, як й у Словацькій
республіці, безпековій/правоохоронній функції також приділяється багато
уваги. Також аналіз завдань та функцій органів, що забезпечують митну
безпеку, дозволяє зробити висновок про їх спрямованість на захист
економічних та без пекових інтересів не тільки Польщі, але й Європейського
Союзу. Таким чином, система суб’єктів забезпечення митної безпеки
Республіки Польща зосереджена одночасно на підтриманні стабільного
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економічного розвитку та безпеки кордонів країни та Європейського Союзу,
зокрема.
До основних суб’єктів забезпечення митної безпеки в Республіці
Білорусь слід віднести Державний митний комітет (Дзяржаўны мытны
камітэт), Державний прикордонний комітет (Дзяржаўны пагранічны камітэт),
Міністерство внутрішніх справ (Міністэрства ўнутраных спраў), Комітет
державної безпеки (Камітэт дзяржаўнай бяспекі), Комітет державного
контролю (Камітэт дзяржаўнага контролю) та Слідчий комітет (Следчы
камітэт) Республіки Білорусь.
Державний митний комітет РБ є республіканським органом державного
управління. Основними його завданнями є здійснення державної митної
політики, забезпечення у межах своєї компетенції економічної безпеки
країни, здійснення митного контролю, прискорення товарообігу через
митний кордон, організація боротьби з контрабандою та митними
правопорушеннями, стягнення митних платежів, та інші [54].
Державний прикордонний комітет РБ є також республіканським
органом державного управління, який забезпечує прикордонну безпеку,
організовує охорону державного кордону країни, здійснює прикордонний
контроль громадян та транспортних засобів, протидіє прикордонній
злочинності, тощо [24].
У структурі Міністерства внутрішніх справ РБ функціонує Головне
управління по боротьбі з економічними злочинами, основними завданнями
якого є виявлення та припинення правопорушень у сфері державних
фінансів, фінансово-економічній, паливо-енергетичній, агропромисловій,
зовнішньоекономічній сферах, системі обігу підакцизних товарів, та
відшкодування збитків за виявленими злочинами до державного бюджету
[51]. Також у структурі МВС РБ діють підрозділи, які відповідають за
протидію наркотрафіку, торгівлі людьми, незаконній міграції, організованій
злочинності, а також за організацію паспортної роботи та міграційну роботу
[52].
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Комітет державної безпеки РБ, серед інших напрямків діяльності,
здійснює заходи з попередження, виявлення та припинення терористичної
діяльності, організованої злочинності, незаконної міграції, незаконного обігу
наркотиків та зброї, контрабанди та інших злочинів, які відповідно до
білоруського законодавства віднесені до його підслідності [31].
Основними завданнями Комітету державного контролю РБ є контроль
за витрачанням коштів державного бюджету, у тому числі при здійсненні
зовнішньоекономічних

та

валютних

операцій,

здійснення

перевірок

підозрілих фінансових операцій, протидія легалізації доходів та коштів,
отриманих злочинним шляхом, а також викриття та припинення фінансових
злочинів та правопорушень, які віднесені законодавством до компетенції
КДК РБ [38].
Слідчий комітет РБ здійснює розслідування усіх злочинів, викритих
правоохоронними органами, відповідно до підслідності, встановленої
кримінально-процесуальним законодавством цієї країни [116].
Наявність великої кількості окремих органів забезпечення митної
безпеки (у порівнянні з іншими країнами-сусідами), що протидіють
контрабанді

заборонених

злочинності

у

митній

до

вільного

сфері,

обігу

дозволяє

предметів,

зробити

економічній

висновок

про

їх

безпекову/правоохоронну спрямованість, а також бажання упередити
корупційні прояви у цій сфері.
У Російській Федерації можна виділити чотири основних органи, які
займаються забезпеченням митної безпеки. Це – Федеральна митна служба
(Федеральная
(Федеральная

таможенная
служба

служба),

Федеральна

безопасности),

Міністерство

служба
внутрішніх

безпеки
справ

(Министерство внутренних дел) та Слідчий комітет (Следственный комитет)
Російської Федерації.
Федеральна митна служба Росії є федеральним органом виконавчої
влади, що перебуває у віданні Міністерства фінансів країни та здійснює
функції з контролю та нагляду у галузі митної справи, органу валютного
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контролю, із захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, митного,
санітарно-карантинного та фіто санітарного контролю, ветеринарного
нагляду у частині перевірки документів у пунктах пропуску через державний
кордон країни, а також функції з виявлення, упередження та припинення
злочинів та адміністративних правопорушень, віднесених до компетенції
митних органів [129].
Одними із завдань Федеральної служби безпеки РФ є організація
спільно з іншими федеральними органами державної влади боротьби з
організованою злочинністю, контрабандою, легалізацією злочинних доходів,
незаконною міграцією, незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухових та
отруйних

речовин,

наркотичних

засобів

та

психотропних

речовин,

спеціальних технічних засобів, а також протидія тероризму та диверсійній
діяльності,

забезпечення

охорони

державного

кордону

[128].

Для

забезпечення останнього завдання у структурі ФСБ Росії діє Прикордонна
служба [69].
У складі Міністерства внутрішніх справ Росії, серед багатьох інших,
функціонують наступні підрозділи: Головне управління економічної безпеки
та протидії корупції, Головне управління по контролю за обігом наркотиків,
Головне управління з питань міграції, Головне управління на транспорті [46].
Усі ці підрозділи, відповідно до поставлених перед ними завдань, мають
відношення до забезпечення митної безпеки країни.
Слідчий комітет РФ здійснює розслідування злочинів, які не віднесені
кримінально-процесуальним законодавством до підслідності МВС та ФСБ
Росії [115].
Аналіз завдань та функцій основних суб’єктів забезпечення митної
безпеки Росії, їх підпорядкованість, кількість дозволяє зробити висновок про
їх спрямованість на виконання безпекової/правоохоронної функції. Тобто, як
й у США, основними завданнями органів, які забезпечують митну безпеку є
упередження та унеможливлення здійснення терористичних актів на
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території Росії, забезпечення безпеки російських громадян від протиправних
дій, недопущення екстремізму, тощо.
За результатами проведеного дослідження можливо зробити наступні
висновки:
Основними напрямками роботи суб’єктів забезпечення митної

1.

безпеки у світі є безпековий/правоохоронний та/або фіскальний.
У залежності від ризиків та загроз митній безпеці конкретної

2.

країни чи союзу держав, їх геополітичного становища, формується система
забезпечення митної безпеки, що включає в себе насамперед адміністративну
підпорядкованість суб’єктів її забезпечення, їх мету та правовий статус.
Функції, завдання та цілі суб’єктів забезпечення митної безпеки у

3.

деяких провідних країнах світу є дотичними до українських.
При реформуванні суб’єктів забезпечення митної безпеки

4.

України можливо врахувати передовий міжнародний досвід, проте слід
прийняти до уваги сучасне геополітичне становище країни, національні
інтереси, чітко усвідомлювати сучасні зовнішні ризики та загрози митній
безпеці України.
Роботу

5.

правоохоронних

та

митних

органів

України,

які

відповідають за забезпечення митної безпеки країни, у теперішній час
необхідно зосередити саме на безпековому/правоохоронному напрямку [77,
с. 180-181].
У

додатку

Ж

наведено

аналіз

основні

функцій,

цілей,

підпорядкованості та правового положення суб’єктів забезпечення митної
безпеки країн світу, що розглядались у цій науковій роботі.
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Шляхи

3.2.

вдосконалення

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
На даний час система забезпечення митної безпеки України
знаходиться у розбалансованому стані та є майже недієздатною. Цьому стану
передувало чимало чинників, основними з яких, на нашу думку, є:
1.

Втрата незалежності митних органів

2.

Відсутність «силового» блоку в митних органах

3.

Спрямованість роботи митних органів суто у фіскальному

напрямку на шкоду безпековому/правоохоронному
4.

Військовий конфлікт на Сході

5.

Кадрове

забезпечення

суб’єктів

забезпечення

митної

безпеки
6.

Корупція серед митних та правоохоронних органів

Спробуємо зупинитись детально на кожному чиннику для розуміння
причин незадовільного стану забезпечення митної безпеки України у
теперішній час.
Отже, втрата незалежності митних органів. Це настало у грудні 2012
року, після об’єднання Державної митної служби України з Державною
податковою службою України у одне Міністерство доходів і зборів України
відповідно до Указу Президента України (п.1) [91]. Після революційних
подій на Майдані, Уряд відновив самостійність Державної митної служби
України (п.1) [95], проте вона тривала майже три місяці, адже своїм
нормативно-правовим актом у травні 2014 року (п.1) [109] Уряд прийняв
рішення утворити Державну фіскальну службу України, реорганізувавши
Міністерство доходів і зборів України шляхом перетворення.
Наслідками втрати «самостійності» митних органів стало:
- втрата їх керованості – упродовж 2015-2017 р.р. у ДФС був відсутній
профільний заступник Голови, який би опікувався питаннями митного
напрямку.

Відсутність керівника митних органів, з відповідним рівнем
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фахової підготовки та досвідом роботи у митних органах України, призвела до
«розбалансованості» управління ними, розмиття відповідальності за стан
регулювання митних відносин, руйнації встановлених у Державній митній
службі України до реформування координаційних та реординаційних
відносин;
-

втрата законодавчої ініціативи – митні органи, після «влиття» до

нового органу, не в змозі оперативно вносити зміни до діючого
законодавства щодо покращення рівня забезпечення митної безпеки та
«блокувати» ті з них, які можуть нанести шкоду системі митної безпеки,
виявляти, аналізувати та вносити пропозиції щодо усунення «прогалин» у
діючому законодавстві, які дозволяють наносити шкоду державному
бюджету України шляхом мінімізації чи повного ухилення від сплати митних
платежів;
-

значне зниження рівня міжнародного митного співробітництва –

втрачені напрацьовані у попередні роки робочі контакти із представниками
міжнародних та іноземних митних організацій, адміністрацій та установ,
значно погіршилась взаємодія з питань міжнародної технічної допомоги,
через постійне реформування, скорочення штатів та недостатнє фінансування
«вимито» кадровий потенціал міжнародного блоку митних органів;
-

низький рівень матеріально-технічного забезпечення митних

органів – зношення та вихід із строю застарілих технічних засобів митного
контролю (насамперед сканерів) та відсутність упродовж останніх років
закупівель нового обладнання, занедбання об’єктів митної інфраструктури,
застаріле програмне забезпечення, що використовується під час митного
оформлення, відсутність належного фінансування саме митних органів в
системі ДФС робить систему забезпечення митної безпеки вразливою до
зовнішніх загроз та викликів.
Наступною причиною незадовільного рівня забезпечення митної
безпеки України є відсутність «силового» блоку в митних органах. Слід
зазначити, що митні органи отримали право на здійснення оперативно-
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розшукової діяльності ще у 2012 році після прийняття Верховною Радою
України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу
України» (п.3 ст.12 Розділу I) [85]. Однак з моменту утворення наприкінці
2012 року Міністерства доходів і зборів України та цього часу право на
здійснення оперативно-розшукової діяльності митними органами залишилось
нереалізованим.
Відсутність повноцінного правоохоронного органу у складі митних
органів призвело до руйнації всієї її правоохоронної складової, зокрема:
-

унеможливлення

організації

системної,

повноцінної

та

ефективної боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою;
-

зниження якісного рівня боротьби з митними правопорушеннями

та виявлення резонансних випадків контрабанди;
-

націленість митних органів на виявлення митних правопорушень

на шкоду виявленню сталих каналів контрабанди та викриття резонансних
злочинів;
-

«розмиття» відповідальності за результати боротьби з митними

правопорушеннями з податковою міліцією ДФС, яка, маючи більше
«силових»

повноважень,

зокрема

повноцінне

право

на

здійснення

оперативно-розшукової діяльності та проведення процесуально-слідчих дій,
зосередила свої зусилля на викритті кримінальних правопорушень у митній
сфері;
-

відсутність результатів боротьби з митними правопорушеннями

та контрабандою на так званій «зеленій» ділянці кордону внаслідок ліквідації
підрозділів «митної варти», які існували до 2012 року;
-

втрата напрацювань і робочих контактів із правоохоронними

органами зарубіжних країн;
-

зниження рівня взаємодії з органами Служби безпеки України у

сфері боротьби з контрабандою;
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-

значне збільшення кількості надання правоохоронними органами

доручень та орієнтувань митним органам ДФС щодо необхідності
проведення ними низки дій під час здійснення митного контролю, багато з
яких у ході перевірки не знаходять свого підтвердження;
-

збільшення кількості випадків присутності у зонах митного

контролю представників правоохоронних органів та їх втручання у дії
працівників митних органів, що здійснюють митний контроль та митне
оформлення;
-

згортання програми кінологічного забезпечення митних органів,

скорочення штатної чисельності кінологічних команд після 2012 року.
Після об’єднання у 2012 році митних та податкових органів у одне
Міністерство доходів і зборів України основною його функцією стала
фіскальна, яка є пріоритетною й до цього часу. На жаль, спрямованість
роботи

митних

органів

суто

у

фіскальному

напрямку

на

шкоду

безпековому/правоохоронному наносить шкоду забезпеченню митної безпеки.
На даний час роль митних органів зводиться лише до захисту економічних
інтересів держави та наповненні державного бюджету. Оцінка роботи митних
органів з гіпертрофованою фіскальною функцією у даний час відбувається
лише з точки зору надходження митних платежів до загального фонду
державного бюджету, а результативності їх роботи у правоохоронному
напрямку майже не приділяється уваги. Разом з тим, на митні органи
України, у відповідності до взятих на себе державою зобов’язань, відповідно
до низки підписаних та ратифікованих документів міжнародного характеру
(зокрема, Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, Конвенції про гармонізовану
систему опису та кодування товарів, Рамкові стандарти Всесвітньої митної
організації) покладено виконання функцій гарантування безпеки та захисту
суспільства. До цих функцій належать боротьба з контрабандою, протидія
нелегальному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин,
зброї та боєприпасів, запобігання потраплянню на митну територію держави
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товарів, обіг яких заборонено або обмежено, а також недоброякісних та
небезпечних продовольчих та промислових товарів.
Вигідне географічне положення України, наявність морського кордону
та розвинена авіаційна інфраструктура, наявність великої кількості сусідніх
країн, які є членами Європейською Союзу, й раніше створювало привабливі
умови для членів організованих злочинних угруповань використати
територію нашої країни для здійснення контрабандних акцій. З початком
військового конфлікту на Сході України загрози митній безпеці нашої
держави значно змінились у сторону збільшення. Одним із наслідків цього
військового конфлікту є відсутність нині митного кордону на великій ділянці
державного кордону України, що активно використовується організаторами
«тіньових» схем незаконного переміщення товарів та предметів контрабанди
в Україну та транзитом через її територію (насамперед, наркотичних засобів
та психотропних речовин, зброї та боєприпасів, історичних та культурних
цінностей, а також товарів підакцизної групи - тютюнових виробів та спирту,
високоліквідних товарів, тощо). Водночас відсутність випадків резонансних
вилучень предметів контрабанди упродовж останніх років свідчить про
невідповідність заходів у сфері боротьбі з контрабандою, що здійснюються
митними та правоохоронними органами України, рівню загроз її митної
безпеки.
Кадрове забезпечення суб’єктів забезпечення митної безпеки стало ще
одним чинником, який вплинув на погіршення стану її забезпечення. За усіма
адміністративно-правовими відносинами між органами управління та іншими
учасниками стоять конкретні посадові особи органів управління, які своїми
діями впливають на ці правовідносини. У залежності від суб’єктивного
фактору – позиції та рішення певної посадової особи приймаються відповідні
управлінські рішення. Отже, у залежності від кадрового забезпечення митних
і правоохоронних органів формується політика прийняття відповідних
управлінських рішень з метою дотримання певного порядку та гарантій
законності здійснення діяльності у галузі митної справи.
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Проте на даний час кадровий потенціал суб’єктів забезпечення митної
безпеки значно втратив у своїй професійності та ефективності через низку
причин, а саме:
-

невмотивованого скорочення штатної чисельності працівників

митних органів, що відбувались з 2013 року, призвели до «відтоку» найбільш
кваліфікованих та підготовлених кадрів середньої ланки управління;
-

люстрація професійно підготовленого керівного складу митних

та правоохоронних органів у 2014-2015 роках по формальним підставам, як
наслідок – «вимивання» напрацьованого професійного досвіду та зниження
рівня забезпечення митної безпеки у теперішній час;
-

відсутність

забезпечення

митної

будь-якої
безпеки

мотивації
у

багатьох

щодо

покращення

працівників

рівня

митних

та

правоохоронних органів внаслідок неналежного рівня їх фінансового
забезпечення зі сторони держави, невизначеності перспектив їх подальшого
кар’єрного зростання та термінів подальшого проходження служби;
-

непрофесійний кадровий підбір та подальше зарахування на

службу до суб’єктів забезпечення митної безпеки осіб з низьким рівнем
відповідальності,

мотивованих

насамперед

на

отримання

виключно

неправомірної вимоги всупереч інтересам служби та забезпечення митної
безпеки.
І нарешті ще одна із причин, яка заважає ефективно забезпечувати
митну безпеку – корупція серед митних та правоохоронних органів. Цей
ганебний чинник існує в суб’єктах забезпечення митної безпеки вже давно.
Проте якщо раніше суспільство не володіло у достатній мірі інформацією про
непоодинокі

факти

корупції

зі

сторони

працівників

митних

та

правоохоронних органів України, то у теперішній час, внаслідок розвитку
інформаційних технологій, такі факти «спливають» з регулярною сталістю.
Також численні факти корупції стали викриватися завдяки активізації роботи
органів прокуратури, нових антикорупційних та інших правоохоронних
органів, прагнення більшості учасників митних відносин та громадянського
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суспільства зробити роботу суб’єктів забезпечення митної безпеки більш
прозорою та ефективною.
Разом з тим, на нашу думку, до цього часу негативно впливали на стан
забезпечення митної безпеки, серед основних, наступні чинники:
-

монополізація

зовнішньоекономічної

діяльності

сталими

організованими злочинними угрупованнями із стійкими зв’язками в органах
державної влади та управління, налагодження ними корупційних контактів з
посадовими особами митних та правоохоронних органів;
-

«розбалансованість»

взаємовідносин

між

митними

сталих
та

та

налагоджених

правоохоронними

робочих

органами

на

центральному рівні, натомість корупційне «зрощування» на регіональному,
особливо на нижніх ланках;
-

корумпованість працівників митних та правоохоронних органів

досі обумовлена неадекватним, у порівняні з виникаючими під час виконання
своїх службових обов’язків спокусами, рівнем їх фінансового забезпечення, а
також часто їх «непрозорих» призначень на посади та, відповідно, наявності
у них певних зобов’язань фінансового, майнового, матеріального чи
особистого характеру;
-

результати розгляду адміністративних справ про порушення

митних правил у судах, які також часто свідчать про небажання деяких
представників судових органів якісно забезпечувати митну безпеку держави.
З огляду на викладене, з метою поступового та системного
нарощування ефективності системи забезпечення митної безпеки, вважається
за доцільне врахувати вищеперераховані чинники під час формування шляхів
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
правоохоронними та митними органами
Також не менш важливим завданням у контексті предмету наукового
дослідження є визначення та систематизація наявних загроз митній безпеці,
адже діяльність уповноважених суб’єктів забезпечення повинна базуватись
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на аналізі причин та проявів загроз митній безпеці, та, відповідно, вжиття
заходів з ліквідації або локалізації цих причин та проявів.
На думку професора П.В. Пашка, митні загрози є результатом протиріч,
що мають місце і формуються в самому суспільстві, у зовнішньоекономічних
сферах і видах політичних та економічних відносин, у регіонах, у природних
та інших явищах тощо [68, с. 112].
Розділяючи думку науковця, з метою визначення сучасних загроз
митній безпеці, вважається за доцільне врахувати також й погляди інших
дослідників, зокрема А.І. Калініченко, І.В. Новосад, А.О. Брачук, К.І.
Новікової, які формують перелік загроз через зміст управлінсько-позитивної
та адміністративно-юрисдикційної діяльності уповноважених суб’єктів
забезпечення митної безпеки, а саме реалізацію ними їх регулятивних і
правоохоронних функцій.
У своєму науковому дослідженні А.І. Калініченко розглядає загрози
митній безпеці через призму митних інтересів України, якими він вважає:
– створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння
транзитові, прискорення товарообігу і пасажиропотоку через митний кордон;
– своєчасне й повне стягнення податків і митних зборів;
– ефективну організацію боротьби з порушеннями митних правил та їх
запобігання;
– наближення митного законодавства до світових вимог, розвиток
міжнародного співробітництва в царині митної справи;
– недопущення ввезення на територію держави неякісних товарів,
використання і споживання яких становить небезпеку для здоров’я
населення;
– недопущення ввезення продукції низького морально-етичного змісту,
що пропагує міжнаціональні конфлікти, сепаратизм тощо [30, с. 15].
Науковець І. В. Новосад приходить до висновку про те, що головними
завданнями у процесі розроблення системи попередження загроз митній
безпеці є:
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– боротьба з контрабандою, митними правопорушеннями, відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;
– здійснення контролю за переміщенням валютних та культурних
цінностей під час перетину ними митного кордону держави;
– застосування тарифних та нетарифних санкцій;
– контроль за правильністю визначення бази оподаткування та
повнотою сплати митних та інших обов’язкових платежів;
– взаємодія з іншими правоохоронними та контролюючими органами з
метою упередження порушень чинного законодавства, що може призвести до
значної шкоди національним інтересам;
– боротьба з корупцією, яка тягне за собою зменшення обсягів так
званого “тіньового” сектору та обсягів “чорного” і “сірого” імпорту, тощо
[58, с. 152].
На думку А.О. Брачук, державне управління забезпечення митної
безпеки має передбачати здійснення ефективних митних процедур, які
повинні забезпечувати, з одного боку, спрощення та прискорення митного
контролю та оформлення, а з іншого - надійний рівень забезпечення митної
безпеки та інтересів [13, с. 165]. У своєму дослідженні науковець вказує на
важливий інструмент у системі забезпечення митної безпеки любої країни, а
саме електронну систему попереднього інформування про товари і
транспортні засоби, які мають надійти на митне оформлення до країни [13,
с. 162].
У своєму науковому дослідженні К.І. Новікова, серед інших,
наголошує на таких важливих елементах забезпечення митної безпеки, як:
- розвиток безпаперової системи митного оформлення з використанням
багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця», що
сприятиме наближенню до світових стандартів здійснення митної справи та
спростить оцінку якості виконання митних процедур розрахунковопрограмними способами;

162

- забезпечення повноти надходжень до Державного бюджету за
рахунок контролю дотримання митного законодавства України на основі
методів митного пост аудиту та обміну інформацією з іншими країнами щодо
торговельних операцій та іншими регуляторними органами всередині країни
щодо стягнення податків;
- посилення митного контролю товарів, що переміщуються через
митний кордон України з метою запобігання порушенням митних правил та
ухиленню

від

оподаткування

за

рахунок

покращення

технічного

забезпечення пунктів пропуску [57, с. 179].
Таким чином, враховуючи вищенаведені погляди науковців, можливо
здійснити умовний поділ загроз митній безпеці на два типи:
1. Фіскально-регулятивні, які мають бути усунені у процесі здійснення
суб’єктами забезпечення митної безпеки своєї управлінсько-позитивної
діяльності.
2. Безпекові – що усуваються під час адміністративно-юрисдикційної
діяльності [74, с. 45].
До основних фіскально-регулятивних можливо віднести наступні
загрози митній безпеці:
- своєчасність та повнота стягнення митних платежів до Державного
бюджету (правильність визначення митної вартості, класифікації товарів,
застосування митно-тарифного регулювання , митного пост-аудиту та інші);
- впровадження та активне використання передових технологій під час
митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів
(«Електронна митниця», «Єдине вікно», автоматична система аналізу та
управління ризиками, уповноважені економічні оператори, електронна
система попереднього інформування, та інші);
- розвиток митного співробітництва, насамперед з країнами-сусідами;
- максимальне наближення
світових вимог;

діючого

митного

законодавства до
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- належний розвиток об’єктів митної інфраструктури, розбудова
пунктів пропуску відповідно до світових стандартів.
До безпекових загроз можливо віднести загрози, пов’язані з належною
організацією:
- боротьби з контрабандою;
- протидії порушенню митних правил;
- боротьби з корупцією;
- взаємодії з правоохоронними органами України та іноземних держав
з метою викриття, документування та припинення вищевказаних загроз.
Разом з тим, протидія уповноваженими суб’єктами безпековим
загрозам з метою забезпечення митної безпеки пов’язана не тільки із
застосуванням

адміністративного

адміністративно-юрисдикційної

законодавства
діяльності,

але

у

сфері
й

здійснення
кримінальної

відповідальності.
Безпекові загрози, на відміну від фіскально-регулятивних, мають
підвищену суспільну і економічну небезпечність, оскільки вони спрямовані
на порушення загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи,
що може завдати збитків життю та здоров’ю громадян України, культурній та
історичній спадщині нашої держави, її економіці, сприяти розширенню
тіньового сектору економіки, а в окремих випадках поєднуватися з
учиненням інших злочинів, тощо.
Конкретними формами прояву безпекових загроз, які визначають їх
суспільну небезпечність, можна назвати такі:
- контрабандне ввезення в Україну зброї та боєприпасів може нанести
серйозну шкоду суспільній безпеці громадян;
- незаконне ввезення (вивезення) зброї масового знищення, матеріалів
чи технологій, що використовуються для їх виготовлення створить загрозу
безпеці не тільки громадян України, але й також міжнародній безпеці;

164

- підвищену суспільну небезпеку для громадян України становить
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів;
- вивезення за кордон національних цінностей, унікальних творів
мистецтва, що мають для українського народу, світової культури величезне
історичне, культурне значення;
- ввезення на територію України недоброякісних продовольчих та
промислових товарів, використання і споживання яких становить небезпеку
для здоров’я населення;
- ввезення продукції низького морально-етичного змісту, що пропагує
міжнаціональні конфлікти, сепаратизм, тероризм тощо;
- внаслідок незаконного переміщення товарів через митний кордон
України завдаються прямі величезні економічні збитки державі, зменшується
дохідна частина бюджету, разом з тим створюються умови для отримання
тіньовими «ділками» значних незаконних та незадекларованих доходів,
провокуються посадові, корупційні та інші кримінальні правопорушення,
зміцнюються та фінансового збагачуються організатори організованих
злочинних угруповань у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- набуття незаконного переміщення товарів через митний кордон
України інтернаціонального характеру, як однієї з основних форм
кримінальної діяльності організованої злочинності у сфері контрабанди
наркотичних засобів, зброї та незаконного переміщення підакцизних товарів
(особливо спирту та тютюнових виробів);
- разом з контрабандою та незаконним переміщенням товарів через
митний кордон України «паралельно» відбувається скоєння кримінальних
правопорушень з «відмивання» коштів, здобутих злочинним шляхом та їх
подальша легалізація.
З огляду на викладене, на даний час контрабанда, незаконне
переміщення товарів на митну територію України та корупція у сфері
державної митної справи несуть більшу загрозу митній безпеці держави аніж
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фіскально-регулятивні. Саме тому з боку держави необхідно внесення
суттєвих коректив у стратегію і тактику забезпечення митної безпеки
України, розробки і здійснення дієвих заходів для її зміцнення. Одним із
таких кроків може стати надання митним органам повноцінних «силових»
повноважень за прикладом інших правоохоронних органів України з чіткім
визначенням їх завдань та, відповідно, розмежуванням їх компетенції. Також
важливо реанімувати повноцінну роботу технічних засобів митного
контролю та систему кінологічного забезпечення митних органів.
У контексті предмету наукового дослідження доречно сформувати та
запропонувати

шляхи

вдосконалення

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки України митними та правоохоронними
органами, спираючись на наступні ключові фактори:
1. Відновлення самостійності митних органів як адміністративного
підрозділу митної служби, з наданням їй статусу центрального органу
виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної митної
справи.
2. Визначити безпековий напрямок основним у діяльності митних
органів,

забезпечивши

його

наповнення

створенням

відповідного

правоохоронного блоку.
3. На основі аналізу міжнародного досвіду забезпечення митної
безпеки, внести відповідні зміни у діючу адміністративну правосуб’єктність
правоохоронних органів України, уповноважених на даний час забезпечувати
митну безпеку.
Відновлення

самостійності

митної

служби

дозволить

надійно

забезпечувати митну безпеку країни, рівноправно поєднуючи фіскальну та
правоохоронну функції, наповнюючи державний бюджет та гарантуючи
безпеку та захист прав і свобод громадян, прискорюючи інтеграцію до
світової економіки та знижуючи тінізацію у сфері зовнішньоекономічній
діяльності, захищаючи внутрішній ринок та зменшуючи корупційні ризики у
митній сфері.
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Для забезпечення безпекового напрямку діяльності митних органів, з
метою надійного забезпечення митної безпеки держави, вкрай важливо на
даному етапі створити потужний «силовий блок», який має відповідати за
протидію

контрабанді,

митним

правопорушенням

та

боротьбі

з

корупційними проявами серед працівників митних органів.
З цією метою пропонується визначити компетенцію та наділити цей
блок наступними повноваженнями.
По-перше – реалізувати наявне право на здійснення оперативнорозшукової діяльності. У даний час, відповідно до діючого законодавства,
правоохоронна функція митних органів реалізується лише у таких формах як
отримання повідомлень про можливі порушення митного законодавства від
інших правоохоронних органів України, інформації у рамках міжнародної
взаємодії з митними адміністраціями іноземних країн, аналітичної роботи з
наявними інформаційними масивами, проведення безпосереднього митного
контролю, залучення кінологічних команд та деяких інших. За таких умов,
покладення на митні органи повної відповідальності за стан боротьби з
контрабандою та митними правопорушеннями є не зовсім коректним.
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та
боєприпасів, історичних

та культурних цінностей, інших

предметів

контрабанди завжди носить організований злочинний характер. Цьому
сприяють такі фактори, як географічне положення України, розвинута
транспортна інфраструктура, військовий конфлікт на Сході України,
економічна криза, масове безробіття населення, та інші. Цей вид злочинної
діяльності супроводжується операціями з «відмивання» коштів, здобутих
злочинним шляхом. Українська організована злочинність вже давно «осіла» у
багатьох європейських країнах. Скасування візового режиму з країнами
Європи не тільки значно спростило перетин кордону законослухняним
громадянам України, але й особам, які використовують цю можливість у
«тіньових» схемах – починаючи від зовнішньоекономічної діяльності
юридичних осіб з метою мінімізації чи ухилення від сплати митних платежів
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до так званих схем «піджаків» при перетині кордону фізичними особами.
Здійснюється неконтрольоване переміщення готівкових коштів через митний
кордон України, з метою від фінансування тероризму, сепаратизму,
радикалізму та організованої злочинної діяльності до виведення валюти з
держави в «тінь». Особливої уваги зі сторони митних органів у теперішній
час потребує забезпечення ефективної протидії незаконному переміщенню
через митний кордон України підакцизних товарів – насамперед тютюнових
виробів, спирту, нафтопродуктів. На сьогоднішній день Україна поступово
перетворюється в основного незаконного експортера тютюнових виробів до
країн Європи. Викриття та ліквідація цього виду протиправної діяльності має
бути пріоритетним завданням для покращення міжнародного іміджу України
перед країнами Європейського Союзу.
Усі ці заходи митним органам України неможливо виконати без
здійснення оперативно-розшукових заходів. Повноцінне використання цього
інструменту

дозволить

«на

рівних»

здійснювати

спільні

заходи

у

правоохоронному напрямку з представниками правоохоронних підрозділів
іноземних митних служб. Більшість із них мають законодавчо врегульовані
правоохоронні повноваження, і тільки в залежності від певної країни вони
різняться між собою деякими особливостями. Співпраця митних органів
України з іноземними митними адміністраціями дозволить проводити спільні
операції щодо розробки організаторів організованих злочинних угруповань
контрабандного спрямування та припинення їх діяльності, виявляти «тіньові»
транскордонні фінансові трансакції між ними, значно знизити рівень корупції
у митній сфері. Проведення повноцінних міжнародних «контрольованих
поставок» наркотичних засобів, психотропних речовин, інших предметів
контрабанди дасть можливість не тільки виявити кур’єра чи предмет
контрабанди на митному кордоні, а ліквідувати увесь налагоджений канал,
від організатора до виконавця, спрямувати «тіньові» кошти до державного
бюджету та забезпечити безпеку та добробут наших громадян.
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По-друге, вкрай важливим питанням є визначення підслідності
правоохоронного блоку митних органів. З огляду на міжнародну практику, як
один із варіантів, пропонується внести зміни до статей 38 та 216
Кримінального процесуального кодексу України, з метою віднесення митних
органів до органів досудового розслідування та правом здійснювати досудове
розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201
«Контрабанда» та 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів»
Кримінального кодексу України. У даний час досудове розслідування цих
кримінальних правопорушень здійснюється органами Служби безпеки
України.
Проведення

цих

заходів,

на

наш

погляд,

значно

підвищить

ефективність боротьби з контрабандою. Митні органи будуть реалізовувати
результати своєї оперативно-розшукової діяльності шляхом відкриття
кримінальних проваджень, проводити у рамках досудового слідства негласні
слідчі (розшукові) дії, здійснювати інші передбачені Кримінальним
процесуальним кодексом України заходи.
Оскільки виключно митні органи, відповідно до Митного кодексу
України, мають право здійснювати митний контроль та митне оформлення
товарів та транспортних заходів, запровадження цих змін дозволить:
- оперативно реагувати на факти виявлення під час проведення
митного контролю предметів контрабанди, якісно їх документувати та
здійснювати досудове розслідування, проводити негласні слідчі (розшукові)
дії починаючи «від кордону», що дозволить у подальшому «вийти» на
організаторів контрабандних акцій;
- налагодити дієву взаємодію з правоохоронними підрозділами
іноземних правоохоронних органів з документування викритих кримінальних
правопорушень;
- усунути «розрив» між органом що викриває контрабанду та органом,
що у подальшому розслідує цей факт;
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- зменшити кількість орієнтувань та доручень інших правоохоронних
органів України, які під час відпрацювання митними органами не знаходять
свого підтвердження;
- не буде відволікати органи Служби безпеки України від виконання
покладених на них завдань, визначених ст.19 Закону України «Про
національну безпеку України»;
- виключити

випадки

перебування

представників

інших

правоохоронних органів у межах зон митного контролю;
- зменшити тиск на легальний бізнес через дублювання функцій
іншими правоохоронними органами, тощо.
Також запропоновані зміни дозволять покласти на митні органи повну
відповідальність

за

боротьбу

з

контрабандою

та

митними

правопорушеннями, визначивши їх основним суб’єктом адміністративноправового забезпечення митної безпеки не тільки у фіскальному, але й у
правоохоронному напрямку.
По-третє, вважається за доцільне для боротьби з організованою
злочинною діяльністю у митній сфері «озброїти» митні органи таким
важливим інструментом як спеціальні підрозділи (за аналогом європейських
та американських митних органів), які наділити повноваженнями за
прикладом

спецпідрозділів

Наявність

таких

інших

спеціальних

правоохоронних

підрозділів

органів

обумовлена

України.

необхідністю

адекватного реагування на спроби силового протистояння митних органів з
представниками

контрабандних

організованих

угруповань,

захисту

працівників митних органів від протиправних посягань, та іншими
факторами.
По-четверте, на даний час необхідно відновити підрозділи «митної
варти», на яку покласти завдання щодо виявлення та припинення
контрабанди та незаконного переміщення товарів на так званій «зеленій»
ділянці кордону, уздовж морської ділянки державного кордону, ділянок
кордону між пунктами пропуску через митний кордон. Це дозволить
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ефективно протидіяти, в першу чергу, незаконному обігу спирту та
тютюнових виробів, а також нафтопродуктів, які надходять у теперішній час
на митну територію України поза митним контролем. Також важливими
питаннями

для

організації

повноцінного

правоохоронного

напрямку

забезпечення митної безпеки митними органами є повноцінне використання
ними технічних засобів митного контролю та відновлення розвитку
кінологічного

забезпечення.

Хоча

ці

питання

потребують

значних

фінансових витрат, проте їх ефективне використання приведе до швидкого
позитивного економічного ефекту та підвищить гарантії безпеки громадян
України та навколишнього середовища.
І, нарешті, по-п’яте, у структурі правоохоронного блоку митних
органів повинні бути підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції з
невеликим штатом, які будуть мати такі ж повноваження як й інші
підрозділи цього блоку, основним завданням яких буде виключно
попередження корупційних проявів зі сторони працівників митних органів та
інформування визначених діючим законодавством інших антикорупційних
органів,

основним

завданням

яких

є

викриття

та

документування

корупційних правопорушень.
Також важливим питанням, після визначення компетенції, завдань,
повноважень правоохоронного блоку є розгляд організаційної моделі
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки митними органами.
Як основний варіант, пропонується створити окремий правоохоронний
підрозділ у складі єдиної автономної митної служби, що буде відповідати
наявному

міжнародному

досвіду,

проаналізованому

у

попередньому

підрозділі цього наукового дослідження. Завдяки цьому буде досягнуто
баланс між фіскально-регуляторною та правоохоронними функціями митної
служби.

За

умови

врахування

вищенаведених

рекомендації

щодо

компетенції, повноважень та завдань цього підрозділу, на нашу думку, це
може дати позитивний ефект.

171

Разом з тим, слід враховувати той факт, що організована злочинність
має транскордонний характер і виключно на митні органи покласти завдання
щодо її протидії неможливо. Має бути тісна співпраця між митними та
правоохоронними органами України, де митні органи будуть займати місце
головного координатора.
Наприклад, виходячи з компетенції податкової міліції на даний час, її
зусилля в сфері забезпечення митної безпеки спрямовані на виявленні деяких
кримінальних правопорушень у податковій та митній сферах, де митні
органи, з огляду на положення діючого законодавства, не мають відповідних
повноважень щодо виявлення таких правопорушень.
Це, насамперед, виявлення кримінальних правопорушень у сферах:
- зовнішньоекономічної

діяльності

суб’єктів

господарювання

з

признаками фіктивності та, зокрема, експорту сільгосппродукції, з метою
ухилення від сплати податку на прибуток та неповернення валютної виручки;
- імпорту високоліквідних товарів за так званою схемою «піджаків»;
- імпорту

товарів

комерційного

призначення

під

виглядом

гуманітарної допомоги;
- незаконного імпорту, експорту та транзиту підакцизних товарів
(зокрема, тютюнових виробів).
Національна поліція також протидіє злочинності у сфері економіки, яка
найчастіше є пов’язаною з транскордонною організованою злочинною
діяльність, також бореться з незаконним обігом наркотиків, частина з яких
потрапляють

на

митну

територію

України

контрабандним

шляхом,

незаконним обігом зброї та боєприпасів, торгівлею людьми, тощо.
Службою безпеки України на даний час здійснюються заходи з
протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, інших
предметів контрабанди.
Основними функціями Державної прикордонної служби України, серед
інших, є охорона державного кордону України, протидія нелегальній
міграції, та інші.
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Другим можливим варіантом організаційної моделі адміністративноправового забезпечення митної безпеки митними органами може бути
включення правоохоронного блоку митних органів до складу нового органу
фінансових розслідувань, який має замінити податкову міліцію, економічні
підрозділи Національної поліції та Служби безпеки України. Ідея створення
такого органу в Україні існує вже давно, починаючи з 2013 року [108]. За
останні п’ять років було запропоновано велику кількість варіантів створення
цього органу, проте наразі жоден із запропонованих законопроектів не
розглянутий Верховної Радою України.
Загальними основними цілями створення такого органу в Україні є:
- уникнення дублювання функцій різними правоохоронними органами;
- зниження тиску на легальний бізнес;
- переорієнтація роботи такого органу на аналітичну складову;
- скорочення

чисельності

правоохоронних

органів

України,

що

здійснюють боротьбу зі злочинами у сфері економіки.
У теперішній час у Верховній Раді зареєстровано декілька варіантів
законопроектів [82; 83; 97; 98; 99; 104], у яких мова йде про створення нового
органу фінансових розслідувань. У всіх з них, одним із основних завдань, що
стоїть перед цим органом, пропонується боротьба зі злочинністю у сфері
оподаткування, митній та бюджетній сферах або це завдання визначено
компетенцією органу відповідно до норм Кримінального процесуального
кодексу України.
У контексті наукового дослідження пропонується звернути увагу на те,
що хоча й ці законопроекти частково зачіпають сферу забезпечення митної
безпеки у правоохоронному напрямку, вони залишають повноваження
митних органів у незмінному вигляді. Тобто у випадку реалізації положень
одного

із

цих

законопроектів

система

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки залишиться попередньою, зміняться виключно
деякі суб’єкти її забезпечення.
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Разом з тим, у разі реалізації організаційної моделі адміністративноправового забезпечення митної безпеки митними органами за другим
запропонованим варіантом, необхідно наділити такий орган компетенцією з
протидії адміністративним митним правопорушенням та боротьби з
контрабандою (наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та
боєприпасів, культурних та історичних цінностей, тощо). Таким чином буде
забезпечено цілісне реформування сектору митної безпеки. Й тоді цей орган
зможе виявляти усі адміністративні та кримінальні правопорушення, які
виникатимуть

під

час

адміністративно-правових

відносин

у

сфері

забезпечення митної безпеки, як у економічному (фіскальному) напрямку,
так й у безпековому (кримінальному).
Особливої актуальності зміна організаційної моделі адміністративноправового забезпечення митної безпеки набуває в умовах сьогодення,
враховуючи:
-

намагання

керівництва

держави

реформувати

економічний

правоохоронний блок (СБУ, Нацполіція, податкова міліція);
-

ліквідацію податкової міліції як структурного підрозділу ДФС;

-

заплановану координацію Міністерством фінансів України нового органу
фінансових

розслідувань,

завданнями

якого

має

стати

викриття

правопорушень у бюджетній, податковій та митній сферах, пов’язаних з
державними фінансами;
-

декларування новим керівництвом Держмитслужби та ДПС України
бажання створити виключно сервісні служби (без правоохоронних, тобто
безпекових функцій);

-

залишення правоохоронного підрозділу по боротьбі з контрабандою у
системі створюваної Державної митної служби України;

-

критичного рівня забезпечення митних платежів до державного бюджету
у даний час;

-

запланованої
товарів;

криміналізації

незаконного

переміщення

підакцизних
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-

запланованої реформи Служби безпеки України;

-

ліквідації підрозділів, що виявляли економічні злочини у Національній
Поліції (Департаменту захисту економіки).
У цьому випадку цей орган зможе виявляти усі адміністративні та

кримінальні правопорушення, які виникатимуть під час адміністративноправових відносин у сфері забезпечення митної безпеки, як у економічному
(фіскальному) напрямку, так й у безпековому (кримінальному). Також це б
дозволило Міністерству фінансів України більш повно забезпечити контроль
за «силовим блоком» фіскального напрямку, залишити «новій митниці», як й
податковій службі, виключно сервісні функції, а Службі безпеки України ліквідувати невластиві спецслужбі завдання щодо боротьби з контрабандою.
Завдяки цим змінам у законодавство, це б дало можливість, по-перше,
зменшити кількість усіх органів, які у тій чи іншій мірі відповідають за стан
боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями в країні до одного,
по-друге, посилити координацію усіх заходів у цій сфері, персоніфікувати
відповідальність

за

стан

протидії

та

унеможливити

«розмиття»

відповідальності між різними органами, й по-третє, і саме головне –
викривати схеми ухилення від оподаткування, як то кажуть, «від кордону до
реалізатора», зважаючи на процесуальний та оперативний статус нового
органу.

Висновки до розділу 3

Задля виконання наукового завдання щодо дослідження міжнародного
досвіду забезпечення митної безпеки та способів використання найкращих
міжнародних практик в Україні, вперше здійснено науковий аналіз світового
досвіду системи забезпечення митної безпеки як шляху реагування на
ризики, що виникають перед деякими провідними країнами світу – США,
Китаєм, Великою Британією, держав Євросоюзу, та сусідніми з Україною -
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Туреччиною, Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною,
Республікою Білорусь та Росією. Під час аналізу визначено перелік суб’єктів
адміністративно-правого забезпечення митної безпеки цих країн, виділено їх
завдання, компетенції та виконувані функції.
У результаті виконання цього завдання обґрунтовано доведено, що
вищезазначених

країнах

світу

суб’єкти

адміністративно-правого

забезпечення митної безпеки виконують наступні основні функції: фіскальну;
безпекову/правоохоронну; інформаційну. У залежності від країни та загроз
митній безпеці, що стоять перед нею, одна із цих функцій є основною для
суб’єктів адміністративно-правого забезпечення митної безпеки. Результати
такого аналізу сформовані у вигляді таблиці.
Встановлено, що завдання, компетенція та функції цих суб’єктів за
кордоном є дотичними до українських. З огляду на це, запропоновано
враховувати передовий міжнародний досвід під час вдосконалення системи
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки України та її
суб’єктів, водночас рекомендовано прийняти до уваги сучасне геополітичне
становище України, наші національні інтереси, чітко усвідомлювати сучасні
зовнішні ризики та загрози митній безпеці нашої держави.
З урахуванням вищенаведених чинників, пропонується скорегувати
завдання

та

визначити

відповідну

загальну

компетенцію

суб’єктів

адміністративно-правого забезпечення митної безпеки України на виконанні,
насамперед, безпекової/правоохоронної функції під час здійснення ними
управлінської (позитивної та адміністративно-юрисдикційної діяльності у цій
сфері.
З

метою

виконання

завдання

щодо

шляхів

вдосконалення

адміністративно-правового забезпечення митної безпеки правоохоронними та
митними органами встановлено, систематизовано та проаналізовано причини
недостатнього рівня адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
України та надано рекомендації щодо шляхів її вдосконалення. Причинами
низької ефективності системи адміністративно-правового забезпечення
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митної безпеки на даний час визначено відсутність в митних органах
правоохоронного блоку з чітко визначеною компетенцією, завданнями і
функціями у сфері забезпечення митної безпеки, переважання фіскальної
функції у діяльності митних органів над безпековою/правоохоронною,
військовий конфлікт на Сході, недоліки та прорахунки у кадровому
забезпеченні митних та правоохоронних органів, корупція серед суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення митної безпеки України.
Визначено загрози митній безпеці та здійснено їх поділ на фіскальнорегулятивні та безпекові. Обґрунтовано доведено переважання останніх у
даний час, зокрема таких її складових як контрабанда, незаконне
переміщення товарів та корупція серед суб’єктів забезпечення митної
безпеки.
З метою вдосконалення адміністративно-правового забезпечення
митної безпеки правоохоронними та митними органами запропоновано
«вивести» митні органи зі складу ДФС, відновивши їх самостійність,
наділити їх повною мірою правоохоронними функціями, визначивши
безпекову функцію їх діяльності основною та врахувати міжнародний досвід
побудови ефективної системи адміністративно-правового забезпечення
митної безпеки. У зв’язку з цим рекомендовано внести зміни в організаційну
модель побудови такої системи у частині митних органів шляхом створення
окремого правоохоронного органу у їх складі або включення його у окремий
новий орган фінансових розслідувань, що має бути створений в Україні.
Результати аналізу актуальних проблем правозастосовної діяльності
правоохоронних та митних органів щодо забезпечення митної безпеки,
викладені у Розділі 3, відображено у наступних публікаціях автора: [73]; [74];
[75]; [76]; [77]; [79].
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання щодо визначення сутності та змісту адміністративноправових засад забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними
органами, у результаті чого отримані такі найважливіші результати.
1. Огляд наукових досліджень, присвячених проблемі митної безпеки
дозволив виділити дві групи робіт, в яких пріоритет надано економічній та
фіскальній

функціям

або

правоохоронній

функції

забезпечувальної

діяльності уповноважених суб’єктів. Наголошено про відсутність усталеного
наукового підходу щодо розкриття сутності митного інтересу та відсутності
єдності наукових думок при визначенні поняття «забезпечення митної
безпеки». Наявність різних поглядів щодо сутності базових категорій
уможливив застосування підходу «від загального до конкретного» для
визначення адміністративно-правових засад забезпечення митної безпеки,
виходячи,

насамперед,

зі

змісту

адміністративно-правових

відносин,

виділення митних правовідносин у сфері правозабезпечувальної діяльності та
характеристики митної безпеки із врахуванням існуючих загроз.
Митна безпека – гарантування уповноваженими державними органами
(суб’єктами

забезпечення

митної

безпеки)

безпечності

економічної

діяльності шляхом здійснення державної митної справи та тих умов
(зовнішньополітичними, міждержавними та внутрішніми), в яких така
економічна діяльність здійснюється. Митну безпеку у її юридичному
значенні доцільно розглядати з позицій правового порядку у митній сфері.
Митна безпека – це особливий правовий порядок діяльності уповноважених
суб’єктів щодо забезпечення виконання учасниками митних відносин
загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи.
2. Адміністративно-правові засади забезпечення митної безпеки – це
урегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини у межах
управлінської (позитивної) та адміністративно-юрисдикційної діяльності
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уповноважених суб’єктів, що здійснюється у зв’язку із реалізацією їх
регулятивних і правоохоронних функцій з метою забезпечення правового
порядку у митній сфері.
Управлінській (позитивній) діяльності щодо забезпечення митної
безпеки притаманні наступні ознаки: формування у сфері управлінських,
регулятивних, контрольних, сервісних та організаційних та інших відносин
цих органів у зв’язку із реалізацією ними повноважень позитивного
(неюрисдикційного) характеру, спрямованими на забезпечення виконання
учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної
митної справи, які не пов’язані із вирішенням спору про право чи
відновленням порушеного права.
Особливості

адміністративно-юрисдикційної

діяльності

щодо

забезпечення митної безпеки визначені її спрямованістю на вирішення у
передбаченому нормами Митного кодексу України порядку правових спорів
чи

відновлення

порушених

норм права,

а

також

притягнення

до

адміністративної відповідальності за порушення митних правил з метою
охорони суспільних відносин у галузі митної справи.
Підкреслено, що адміністративно-юрисдикційні та неюрисдикційні
провадження можна розглядати з позицій процесуальної форми реалізації
адміністративно-юрисдикційної

та

управлінської

(позитивної)

видів

діяльності щодо забезпечення митної безпеки.
Чинне законодавство наділяє суб’єктів забезпечення митної безпеки
переважно регулятивними функціями, що дозволяє зазначити пріоритет
управлінської

(позитивної)

діяльності

порівняно

із

адміністративно-

юрисдикційною діяльністю. Управлінська (позитивна) діяльність щодо
забезпечення митної безпеки пов’язана із застосуванням забезпечувальних
заходів у митній сфері, забезпеченням стягнення митних платежів,
здійсненням митного контролю та оформлення, застосуванням заходів
митно-тарифного та нетарифного регулювання, веденням митної статистики,
аналізом та управлінням ризиками, тощо. Адміністративно-юрисдикційна
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діяльність - запобігання та протидія контрабанді (Розділ XVII МКУ),
боротьба з порушеннями митних правил та провадження у них (Розділи
XVIII та XIX МКУ).
3.

Принципами

адміністративно-правового

забезпечення

митної

безпеки визначено об’єктивні взаємопов’язані та взаємообумовлені правові
вимоги, закріплені Конституцією та законодавством України, щодо порядку
здійснення правозабезпечувальної діяльності, спрямованої на виконання
учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної
митної справи.
Виділено

такі

основні

принципи

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки: законність; верховенство права; незалежність;
повага до прав і гідності людини; позапартійність; відкритість для
суспільства; підзвітність суспільству та відповідальність перед ним;
безпрервність.
4. Правоохоронним органом як суб’єктом забезпечення митної безпеки
визначено орган виконавчої влади, до компетенції якого належить
запобігання та протидія правопорушенням під час застосування митного
законодавства.
Митний орган (орган доходів і зборів за МКУ) як суб’єкт забезпечення
митної безпеки являє собою організаційно, структурно і функціонально
відокремлений орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у
сфері державної митної справи та у сфері боротьби з правопорушеннями під
час застосування митного законодавства шляхом здійснення управлінської
(позитивної) та адміністративно-юрисдикційної діяльності під час реалізації
регулятивних та правоохоронних функцій у межах компетенції, передбаченої
чинним законодавством.
Залежно від цільового призначення діяльності та обсягу виконуваних
завдань щодо забезпечення митної безпеки виділено основні і додаткові
суб’єкти забезпечення митної безпеки. Серед основних вказано: органи
доходів і зборів, податкова міліція, органи Служби безпеки України, органи
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Державної

прикордонної

визначено:

Міністерство

служби

України.

фінансів

Додатковими

України,

суб’єктами

Національну

поліцію,

Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Генеральну
прокуратуру України, суди.
Узагальнення завдань органів доходів і зборів, передбачених МКУ,
доводить,

що

контрольної

більша
та

їх

чистина

інформаційної

стосується
діяльності.

правоохоронних завдань обмежений

правозабезпечувальної,
Предмет

виконання

недопущенням переміщення через

митний кордон України окремих груп товарів, в тому числі – контрафактних,
превентивною діяльністю щодо переміщення товарів з порушеннями
охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, запобіганням та
протидією контрабанді, боротьбою з порушеннями митних правил на всій
митній території України.
Податкова

міліція

є

правоохоронним

органом,

який

виконує

правоохоронну функцію з метою забезпечення митної безпеки. Порівняння із
функціями, які виконувала ДФС України, дозволило вказати про те, що ДФС
в цілому виконувала фіскальну, контрольну та правоохоронну функцію у цій
сфері,

Служба

безпеки

Держприкордонслужба

України

України

–

–

виключно

контрольну

та

правоохоронну,
правоохоронну.

Вдосконалити ефективність забезпечення митної безпеки можливо шляхом
створення єдиного центру координації суб’єктів забезпечення митної
безпеки, який би дозволив усунути наявні «прогалини» в її забезпеченні,
ситуативний характер діяльності вищезазначених суб’єктів, підвищити
рівень координації та взаємодії між ними.
5.

Визначено

та

проаналізовано

сутність

адміністративної

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки, сформовано та систематизовано
правоздатність,

адміністративну

її складові – адміністративну

дієздатність

та

адміністративну

деліктоздатність. Виявлено специфіку адміністративної правосуб’єктності
кожного суб’єкта адміністративно-правового забезпечення митної безпеки,
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що виявляється у відмінностях їх завдань, функцій, прав та обов’язків, що
дозволяє брати участь в адміністративно-правових відносинах щодо
забезпечення митної безпеки, здійснювати управлінську (позитивну) та
адміністративно-юрисдикційну діяльність. Таким чином доведено, що
адміністративна

правосуб’єктність

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки становить основу їх адміністративно-правового
статусу.
Дістало

подальшого

розвитку

визначення

адміністративної

правосуб’єктності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
безпеки як наявності у них прав та обов’язків, які дозволяють їм приймати
участь у відносинах, що виникають у митній сфері, здатності реалізовувати
ці права та обов’язки з метою дотримання всіма учасниками таких
адміністративно-правових відносин загальнообов’язкових правил у сфері
державної митної справи, та нести за свої дії відповідальність.
6. Дослідження систем забезпечення митної безпеки у деяких провідних
країнах світу – США, Китаї, Великій Британії, країнах Євросоюзу, та сусідніх
з Україною держав - Туреччиною, Польщею, Румунією, Молдовою,
Угорщиною, Словаччиною, Республікою Білорусь та Росією дозволило
встановити три основні функції, які виконують правоохоронні та митні
органи у сфері адміністративно-правового забезпечення митної безпеки:
фіскальну, безпекову/правоохоронну та інформаційну. З огляду на загрози,
що виникають перед кожною країною у сфері забезпечення митної безпеки,
одна із вищезазначених функцій діяльності суб’єктів забезпечення митної
безпеки має переваги і є основною.
З метою підвищення ефективності рівня забезпечення митної безпеки
України, з урахуванням дотичності її системи до іноземного досвіду,
запропоновано врахувати отримані під час дослідження результати аналізу
систем адміністративно-правового забезпечення митної безпеки іноземних
країн. Разом з цим, наголошено на необхідності врахувати національні
інтереси України та сучасні геополітичні умови, в яких вона знаходиться у
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теперішній час.
Враховуючі сучасні зовнішні ризики та загрози митній безпеці України,
розгалуженість виконуваних правоохоронними та митними органами нашої
держави функцій у сфері забезпечення митної безпеки, рекомендовано
зосередити їх діяльність на виконанні безпекової/правоохоронної функції.
Визначено та піддано детальному аналізу чинники, які передували
зниженню рівня адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
України, серед яких виділені наступні: втрата незалежності митних органів;
відсутність правоохоронного блоку в митних органах; спрямованість роботи
митних

органів

суто

у

фіскальному

напрямку

на

шкоду

безпековому/правоохоронному; військовий конфлікт на Сході; кадрове
забезпечення суб’єктів забезпечення митної безпеки; корупція серед митних
та правоохоронних органів.
Здійснено класифікацію загроз митній безпеці та виділено дві групи
загроз: фіскально-регулятивні та безпекові. Проведеним аналізом доведено
переважання у даний час безпекових загроз над фіскально-регулятивними.
До основних безпекових загроз віднесено зовнішні – контрабанду та
незаконне переміщення товарів через митний кордон України та внутрішні –
високий

рівень

корупції

серед

суб’єктів

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки.
Запропоновано дві моделі подальшого формування правоохоронного
блоку митних органів з чітким визначенням його завдань, функцій та
компетенції у сфері забезпечення митної безпеки – як окремого підрозділу у
складі митних органів чи у складі нового окремого правоохоронного органу,
який займатиметься фінансовими розслідуваннями.
7.

Пропозиції

щодо

удосконалення

адміністративно-правового

забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
згруповано у два напрямки – загальний та адресний.
У межах загального напрямку встановлено доцільність: а) провести
ревізію наявних у суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної
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безпеки завдань і функцій, їх компетенції, з метою чіткого їх розмежування
та

уникнення

здійснюваними

їх

дублювання,

ними

видами

досягнення

діяльності,

що

певного

балансу

дозволить

між

підвищити

ефективність здійснюваних ними заходів у сфері забезпечення митної
безпеки України; б) визначити безпековий/правоохоронний напрямок
діяльності суб’єктів адміністративно-правового забезпечення митної безпеки
основним; в) створити єдиний центр координації суб’єктів забезпечення
митної безпеки, який би дозволив усунути наявні «прогалини» в її
забезпеченні, ситуативний характер діяльності вищезазначених суб’єктів,
підвищити рівень координації та взаємодії між ними; г) врахувати
міжнародний

досвід

побудови

системи

адміністративно-правого

забезпечення митної безпеки, приймаючи до уваги сучасне геополітичне
становище України та її національні інтереси; д) повернути митним органам
статус центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики
у сфері державної митної справи.
Адресний напрямок пропозицій щодо вдосконалення адміністративноправового забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними
органами містить у собі наступне: а) внести зміни до чинного законодавства
з метою визначення понять «правоохоронний орган» та «митний орган»; б)
наділити правоохоронний блок митних органів наступними повноваженнями:
реалізувати у повній мірі наявне у них право на здійснення оперативнорозшукової діяльності; переглянути та визначити чітку їх чітку підслідність з
огляду на законодавчі зміни, що відбулися останнім часом; надати митним
органам можливість мати спеціальні озброєні підрозділи; відновити
діяльність підрозділів «митної варти» у діяльності митних органів; створити
у складі митних органів підрозділів з питань запобігання та виявлення
корупції, закріпивши їх окремий статус.
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+

+
МВС

Міністерство
фінансів

9
Республіка
Польща

МВС
Агентство
внутрішньої
безпеки
Державний
митний комітет

10

+
Державний
прикордонний
комітет
МВС
Комітет
державної
безпеки
Комітет
державного
контролю
Слічий комітет

Республіка
Білорусь

Федеральна
митна служба

11
Російська
Федерація

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
Федеральна
служба безпеки
МВС
Слідчий комітет

+

+
+
+
+

+

+

