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АНОТАЦІЯ 

 

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

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному аналізу 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем. 

Встановлено, що становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем відбувалося поступово, під впливом різноманітних 

історичних та суспільних факторів, пройшовши декілька важливих періодів: 

перший – зародження первинних елементів адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон поза митним контролем (з  поділом на п’ять під етапів 

залежно від пануючих на той час суспільно-правових формацій); другий – 

імперський (ХVІ ст. – перша половина ХХ ст.) – комплексне формування 

інституту відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем, проте без її розмежування на адміністративну та 

кримінальну, становлення системи заходів протидії контрабандним проявам; 

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

відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза митним 

контролем на адміністративну та кримінальну; четвертий період – 

незалежність (1991 р. – до теперішнього часу), який також умовно поділено 
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на п’ять підетапів. Розвиток наукового інтересу щодо адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон поза митним контролем 

тісно пов’язаний із ґенезою науки адміністративного права. Запропоновано 

здійснити його умовний розподіл на декілька етапів: І етап – базовий (1667–

1916 рр.) – зародження наукової дискусії щодо впливу митної справи на 

економічну політику держави, необхідності забезпечення митної безпеки та 

недоторканості митних кордонів; ІІ етап – націоналістичний (1917–1923 рр.) 

– наукові роботи відображають історичне прагнення представників цього 

періоду до побудови самостійної та незалежної держави, виникнення та 

розвиток наукової школи «господарської автономії»; ІІІ етап – радянський 

(1924–1990 рр.) – обґрунтування доцільності криміналізації діяння 

переміщення товарів через митний кордон, видання перших підручників з 

митного права; ІV етап – (1990– 2006 рр.) – створення наукових інституцій, 

які стали центрами дослідження митного права; V етап – (2007–2011 рр.) – 

тривала наукова дискусія щодо доцільності декриміналізації товарної 

контрабанди, що знайшло своє відображення у різноманітних науково-

дослідних роботах; VІ етап – (2012 р. – дотепер) – концентрація наукових 

зусиль на гуманізації адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил взагалі та щодо переміщення товарів через митний кордон 

України поза митним контролем. 

Визначено, що адміністративна відповідальність за переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем – це вид юридичної 

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

України суспільно значущого обов’язку особи щодо дотримання митних 

правил; за порушення вказаного правила на особу може бути накладене 

адміністративне стягнення за рішенням районного, районного у місті, 

міського чи міськрайонного суду на підставі належно оформленого 

посадовими особами митних органів протоколу.  
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Досліджено ознаки адміністративної відповідальності за переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон поза митним 

контролем, які полягають у наступному: підставою застосування є вчинення 

особою конкретно визначеного ст. 482 Митного кодексу України діяння; 

вчинення особою такого діяння посягає на встановлений публічний порядок, 

а також порушує положення чинних митних правил; як результат вчиненого 

діяння для особи настають несприятливі наслідки у вигляді адміністративних 

санкцій; до відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка 

досягла шістнадцятирічного віку; рішення про притягнення особи до 

відповідальності приймається у судовому порядку на підставі належним 

чином оформленого посадовою особою митного органу протоколу.  

Доведено, що провадження у справі щодо переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, є підвидом провадження у 

справах про порушення митних правил, а отже, порядок його здійснення 

врегульовано нормами Митного кодексу України. Із урахуванням 

проведеного нормативного аналізу обґрунтовано поділ провадження у справі 

щодо переміщення або дії, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон поза митним контролем на 

такі стадії: 1) виявлення факту порушення; 2) порушення справи посадовою 

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

4) оскарження постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності; 5) виконання постанови.  

На підставі здійсненого аналізу наукових робіт та навчальних джерел 

підтримано ефективність здійснення дослідження складу адміністративного 

правопорушення через дослідження його ознак: об’єкта, об’єктивної сторони, 

суб’єкта, суб’єктивної сторони. З’ясовано, що належне визначення ознак 

складу правопорушення впливає на ефективність встановлення 

протиправності чи законності вчиненого особою діяння та відмежування 

адміністративного проступку від кримінального проступку та кримінального 
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злочину та розмежування суміжних складів адміністративних 

правопорушень. Визначено, що у процесі кваліфікації діяння необхідно 

звертати увагу на конструкцію самої  норми, оскільки склад правопорушення 

завжди чітко формалізований у нормативно-правовому акті, зважаючи на те 

що відмежування за нематеріальною ознакою суспільної небезпечності є 

абстрактним, таким, що залежить від суб’єктивного сприйняття особи.  

Обґрунтовано, що загальний об’єкт переміщення або дії,  спрямованих 

на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, слід сприймати як охоронювані правовими 

нормами торговельно-митні господарські суспільні відносини. Родовим 

об’єктом є забезпечувані положеннями митного законодавства суспільні 

відносини щодо зовнішнього та внутрішнього товарообігу в Україні. 

Видовим об’єктом переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем встановлено суспільні відносини стосовно порядку 

переміщення об’єктів через митний кордон України та забезпечувана 

дотриманням цього порядку економічна безпека держави. Основний 

безпосередній об’єкт являє собою суспільні відносини щодо встановлених 

правил переміщення товарів та транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України.  

Визначено, що встановлення предмета як ознаки складу 

правопорушення є обов’язковим для кваліфікації діяння за ст. 482 Митного 

кодексу України. Запропоновано викласти ч. 1 ст. 4 Митного України у такій 

редакції: «товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом 

поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного 

призначення), валютні цінності, а також енергоносії, що переміщуються 

магістральним трубопровідним транспортом».  

Досліджено об’єктивну сторону переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, яка характеризується такими ознаками: 
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діяння: переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів або 

транспортних засобів комерційного призначення; місце вчинення: митний 

кордон України; спосіб вчинення: поза місцем розташування митного органу, 

поза робочим часом, установленим для нього, без виконання митних 

формальностей, з незаконним звільненням від митного контролю. Із 

урахування  встановлених елементів запропоновано визначення переміщення 

або дії, спрямовані на переміщення товарів або транспортних засобів 

комерційного призначення як переміщення або спробу такого переміщення 

поза місцем пункту пропуску, поза робочим часом пункту пропуску, 

унаслідок чого щодо особи не здійснюються митні формальності, або як 

переміщення або спробу такого переміщення із незаконним звільненням від 

митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем 

посадовими особами.  

З’ясовано, що суб’єктом адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення, є фізична особа, яка на момент вчинення правопорушення 

досягла шістнадцятирічного віку, здатна контролювати свої дії та 

усвідомлювати їхню суспільну шкідливість. Встановлено, що суб’єктивна 

сторона створює психологічний, суб’єктивний зміст правопорушення, 

оскільки поєднує у собі психічне ставлення особи до вчинюваних нею дій та 

наявність мотиву чи мети вчинення правопорушення. Суб’єктивна сторона 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, характеризується виною у формі прямого умислу, коли 

особа усвідомлює суспільну шкідливість своїх дій та свідомо здійснює 

протиправне діяння. Мотив і мета для кваліфікації за ст. 482 Митного 

кодексу України значення не мають.  

Досліджено позитивний та перспективний зарубіжний досвід з метою 

вдосконалення національного законодавства про адміністративну 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 
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комерційного призначення. Із урахуванням теоретичних напрацювань та 

опрацьованого зарубіжного досвіду запропоновано оновлену редакцію 

ст. 482 Митного кодексу України. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

правопорушення, адміністративні стягнення, митне законодавство,  

митний контроль, митний кордон, переміщення, дії, спрямовані на 

переміщення, порушення митних правил, предмет, товари комерційного 

призначення, суб’єкт відповідальності, юридичний склад правопорушення. 

 

ANNOTATION 

 

 

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

movement of commercial goods across the customs border of Ukraine beyond 

customs supervision. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

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

University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation research is devoted to the complex analysis of 

administrative responsibility for movement or actions directed on movement of the 

goods of commercial function through customs border of Ukraine out of customs 

control. 

It is established that the formation of administrative responsibility for the 

movement of commercial goods across the customs border outside customs control 

was gradual, under the influence of various historical and social factors, after 

several important periods: the first - the emergence of primary elements of 

administrative responsibility for moving commercial goods across the customs 

border control (divided into five sub-stages depending on the then prevailing social 

and legal formations); the second - imperial (16th century - first half of the 20th 

century) - complex formation of the institution of responsibility for moving goods 
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across the customs border outside customs control, but without its division into 

administrative and criminal, formation of a system of measures to combat 

smuggling; the third period - the Soviet (first half of the twentieth century - the end 

of the twentieth century) - the division of responsibility for the movement of goods 

across the customs border outside customs control into administrative and 

criminal; the fourth period is independence (1991 - present), which is also divided 

into five sub-stages. The development of scientific interest in administrative 

liability for the movement or actions aimed at moving commercial goods across 

the customs border outside customs control is closely linked to the genesis of the 

science of administrative law. It is proposed to carry out its conditional division 

into several stages: Stage I - basic (1667-1916) - the emergence of a scientific 

discussion on the impact of customs on the economic policy of the state, the need 

to ensure customs security and inviolability of customs borders; Stage II - 

nationalist (1917-1923) - scientific works reflect the historical desire of the 

representatives of this period to build an independent and sovereign state, the 

emergence and development of the scientific school of "economic autonomy"; 

Stage III - Soviet (1924-1990) - justification of the feasibility of criminalizing the 

movement of goods across the customs border, the publication of the first 

textbooks on customs law; Stage IV - (1990-2006) - creation of scientific 

institutions that have become centers for the study of customs law; Stage V - 

(2007-2011) - a long scientific discussion on the feasibility of decriminalization of 

commodity smuggling, which is reflected in various research papers; Stage VI - 

(2012 - present) - concentration of scientific efforts on the humanization of 

administrative liability for violations of customs rules in general and for the 

movement of goods across the customs border of Ukraine outside customs control. 

It is determined that administrative liability for movement or actions aimed 

at moving commercial goods across the customs border of Ukraine outside 

customs control is a type of legal liability, which is expressed in the establishment 

of Art. 482 of the Customs code of Ukraine of socially significant duty of the 

person concerning observance of customs rules; for violation of this rule, a person 
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may be imposed an administrative penalty by the decision of the district, district in 

the city, city or city district court on the basis of a duly executed by officials of the 

customs authorities protocol. 

The signs of administrative responsibility for the movement of commercial 

goods across the customs border outside customs control, which are as follows: the 

basis for the application is the commission of a person specifically defined in Art. 

482 of the Customs code of Ukraine actions; the commission of such an act by a 

person encroaches on the established public order, as well as violates the 

provisions of applicable customs rules; as a result of the committed act for the 

person there are adverse consequences in the form of administrative sanctions; an 

individual who has reached the age of sixteen may be prosecuted; the decision to 

prosecute a person shall be made in court on the basis of a protocol duly executed 

by an official of the customs authority. 

It is proved that proceedings in the case of movement or actions aimed at 

moving commercial goods across the customs border of Ukraine outside customs 

control are a subtype of proceedings in cases of violation of customs rules, and 

therefore the procedure is regulated by the Customs Code of Ukraine. Taking into 

account the normative analysis, the division of proceedings in the case of 

movement or action aimed at moving commercial goods across the customs border 

outside customs control at the following stages is justified: 1) detection of the fact 

of violation; 2) initiation of the case by an official of the customs authority; 3) 

resolving the case in court; 4) appeal against the decision to bring to administrative 

responsibility; 5) execution of the resolution. 

Based on the analysis of scientific works and educational sources, the 

effectiveness of the study of the composition of the administrative offense through 

the study of its features: the object, the objective side, the subject, the subjective 

side. It was found that the proper definition of the elements of the offense affects 

the effectiveness of establishing the illegality or legality of the act committed by 

the person and distinguishing administrative misconduct from criminal 

misdemeanor and criminal offense and distinguishing related administrative 
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offenses. It is determined that in the process of qualification of the act it is 

necessary to pay attention to the construction of the norm itself, as the composition 

of the offense is always clearly formalized in the normative legal act, given that 

delimitation on intangible grounds of public danger is abstract. 

It is substantiated that the general object of movement or actions aimed at 

moving commercial goods across the customs border of Ukraine out of customs 

control should be perceived as trade and customs economic relations protected by 

law. The generic object is the public relations provided by the provisions of the 

customs legislation concerning foreign and domestic trade in Ukraine. The specific 

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

customs border of Ukraine outside customs control establishes public relations 

regarding the procedure for moving objects across the customs border of Ukraine 

and ensures the economic security of the state. The main direct object is public 

relations in relation to the established rules for the movement of goods and 

commercial vehicles across the customs border of Ukraine. 

It is determined that the establishment of the subject as a sign of the offense 

is mandatory for the qualification of the act under Art. 482 of the Customs Code of 

Ukraine. It is proposed to set out Part 1 of Art. 4 of the Customs of Ukraine in the 

following wording: "goods - any movable property, including those to which the 

law applies to the regime of immovable property (except for commercial vehicles), 

currency values, as well as energy transported by main pipeline transport." 

The objective side of movement or actions aimed at moving goods for 

commercial purposes across the customs border of Ukraine outside customs 

control, which is characterized by the following features: actions: movement or 

actions aimed at moving goods or vehicles for commercial purposes; place of 

commission: customs border of Ukraine; method of commission: outside the 

location of the customs authority, outside the working hours established for it, 

without completing customs formalities, with illegal exemption from customs 

control. Based on the established elements, it is proposed to define the movement 

or actions aimed at moving goods or commercial vehicles as moving or attempting 
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such movement outside the checkpoint, outside the working hours of the 

checkpoint, as a result of which no customs formalities are carried out, or as 

moving or attempt such movement with illegal release from customs control due to 

abuse of office by officials. 

It was found that the subject of administrative liability for the movement or 

actions aimed at moving commercial goods is a natural person who at the time of 

the offense has reached the age of sixteen, able to control their actions and be 

aware of their social harm. It is established that the subjective side creates a 

psychological, subjective content of the offense, as it combines the mental attitude 

of the person to the actions committed by him and the presence of motive or 

purpose of the offense. The subjective side of movement or actions aimed at 

moving goods, commercial vehicles across the customs border of Ukraine outside 

customs control is characterized by guilt in the form of direct intent, when a person 

is aware of the social harmfulness of their actions and knowingly commits an 

illegal act. Motive and purpose for qualification under Art. 482 of the Customs 

code of Ukraine do not matter. 

Positive and perspective foreign experience has been studied in order to 

improve the national legislation on administrative liability for movement or actions 

aimed at moving goods for commercial purposes. Taking into account the 

theoretical developments and the developed foreign experience, an updated version 

of Art. 482 of the Customs Code of Ukraine. 

Keywords: administrative liability, administrative offense, administrative 

penalties, customs legislation, customs control, customs border, movement, actions 

aimed at movement, violation of customs rules, subject, commercial goods, subject 

of liability, legal structure of the offense. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Прагнення України до політичного 

співробітництва та економічної інтеграції в Європейський Союз виражено у 

тому числі і через підписання Угоди про асоціацію, одним із розділів якої 

передбачено створення зони вільної торгівлі. Існування зони вільної торгівлі 

не тільки покладає на Україну зобов’язання щодо забезпечення 

безперешкодного руху товарів, капіталів і послуг, а й зумовлює необхідність 

імплементації європейських митних стандартів, зокрема положень Митного 

кодексу Союзу. Статтею 42 Митного кодексу Союзу закріплено 

обов’язковість встановлення санкцій за недотримання митного 

законодавства, але при цьому такі санкції мають бути дієвими, 

пропорційними та стримувальними. Європейською спільнотою проголошено 

курс на загальну лібералізацію системи покарань, які застосовуються до осіб 

за порушення митних правил, однак таке пом’якшення не повинно негативно 

впливати на ефективність адміністративно-правової охорони митної справи. 

Звертаючись до статистичних даних Державної фіскальної служби 

України щодо застосування санкцій, слід констатувати активну діяльність 

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

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

р. – 21652 постанови на загальну суму понад 503,2 млн. грн., у 2018 р. – 39 

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

Державної митної служби України щодо переміщених через митний кордон 

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

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

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

– 105,06 млн. тонн.  

Разом із тим необхідно визнати, що встановити реальну кількість 

адміністративних правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів 
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комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

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

порушення митних правил, зумовленою як поведінкою самого порушника, 

так і діями посадових осіб митних органів.  

Проблематика, пов’язана з необхідністю встановлення відповідальності 

за переміщення товарів через митний кордон України поза митним 

контролем, знайшла своє відображення в усіх трьох кодифікованих митних 

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

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

11.07.2002 р. № 92-IV, ст. 482 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 

4495-VІ. У 2011 р. шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів до деяких законодавчих актів України щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності» було декриміналізовано товарну контрабанду, хоча дискусії 

серед громадськості з цього приводу тривають і дотепер.  

Відповідно до Аналітичного звіту Державної митної служби України за 

результатами п’ятої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та 

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

комерційного призначення потрібно ввести кримінальну відповідальність, 

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

підтримують криміналізацію товарної контрабанди виключно з позбавленням 

волі; проти криміналізації контрабанди комерційних товарів виступає 15% 

опитаних, а 5,6% не змогли визначитись зі своєю думкою. Сукупність 

вказаних факторів і зумовлює актуальність дисертаційного дослідження. 

Основою роботи слугували ґрунтовні напрацювання науковців, 

присвячені різним аспектам адміністративної відповідальності: 

В. Авер’янова, О. Бандурки, Ю. Битяка, І. Галагана, В. Галунька, 

М. Гаращука, Т. Гуржія, Є. Додіна, Р. Калюжного, С. Ківалова, Л. Коваля, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, О. Користіна, В. Крижановської, 

О. Кузьменко, Р. Мельника, А. Мілашевича, І. Пахомова, Д. Приймаченка, 
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Р. Кейна, А. Кешаварзяна, Д. Куки, М. Лудвіга, М. Магалявії, 

Дж. Макбрайда, Р. Месуас, Р. Міхо-Статека, М. Папасбира, Л. Паппалардо, 
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П. Полвора, К. Равеца, Т. Рейтано, Ф. Салусті Істат, М. Фарзанегана, М. Шоу 

та ін.  

Віддаючи належне вже проведеним дослідженням, зазначимо, що 

питання відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів 3 комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, потребує комплексного та детального дослідження, яке, 

на жаль, поки що відсутнє в адміністративно-правовій науці, що і зумовило 

вибір теми дисертації, визначення предмета та об’єкта дослідження.  

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

Дослідження проводилось відповідно до Указу Президента України від 

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

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

Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 2021– 

2025 рр., Стратегічного плану діяльності Міністерства розвитку економіки, 

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

Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

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

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

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

служби України на 2021 р., затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 18.03.2021 р., Міжнародної конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні 

порушень митного законодавства від 09.06.1977 р., Міжнародної конвенції 

про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин від 

27.06.2003 р.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

визначено встановлення матеріальних та процесуальних аспектів 

притягнення до адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, з урахуванням досягнень та надбань 
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наукової доктрини адміністративного права, чинного національного 

законодавства, результатів правозастосовної практики, зарубіжного досвіду 

митного врегулювання та формування на цій основі пропозицій щодо 

вдосконалення їх нормативно-правової бази України.  

Для досягнення вказаної мети у дисертаційній роботі поставлено і 

вирішено такі основні задачі:  

 проаналізувати процес становлення адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, у національному законодавстві та правовій доктрині; 

 визначити місце відповідальності за переміщення або дії, спрямовані 

на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, у системі адміністративно-правової 

охорони митної справи; 

 охарактеризувати особливості адміністративно-правового 

регулювання діяльності органів публічної влади у сфері відповідальності 

органів публічної влади в частині застосування відповідальності за 

порушення митних правил; 

 окреслити юридичний склад переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем; 

 надати характеристику об’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем; 

 розглянути особливості суб’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем; 

 з’ясувати зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за 

вчинення переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 
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комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем;  

 визначити основні напрями удосконалення законодавства у сфері 

притягнення до відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем.  

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

застосуванням адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем.  

Предметом дослідження є відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем.  

Методи дослідження. Формування обґрунтованих теоретичних 

здобутків та практичних рекомендацій для подальшого наукового 

розроблення теми здійснено за допомогою сукупності філософських, 

загально- та спеціально наукових методів. Історико-правовий метод 

застосовано для проведення ретроспективного аналізу становлення 

адміністративно-правової відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, у національному законодавстві та 

правовій доктрині, а принцип єдності історичного та логічного дозволив 

простежити послідовну модифікацію митно-правової норми (підрозділ 1.1). 

З’ясуванню місця у системі адміністративно-правової охорони митної справи 

сприяв системно-структурний метод (підрозділ 1.2). Методи сходження від 

абстрактного до конкретного та термінологічного аналізу стали ключовими 

під час формулювання дефінітивних конструкцій (підрозділи 1.2, 2.1). 

Діалектичний метод наукового пізнання дозволив здійснити 

загальнотеоретичне дослідження механізму адміністративно-правового 

регулювання діяльності митних органів у провадженнях у справах про 
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адміністративні порушення митних правил, а формально-логічний метод дав 

змогу встановити взаємозв’язок між митницею та органами судової влади 

(підрозділ 1.3). За допомогою формально-юридичного методу проаналізовано 

структуру ст. 482 Митного кодексу України, її відповідність положенням 

юридичної техніки (підрозділ 2.1). Статистичний, формальний методи, а 

також методи індукції та дедукції використано для розгляду об’єкта, 

об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони юридичного складу 

правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України 

(підрозділи 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод застосовано для аналізу 

зарубіжного досвіду у сфері адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

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

Компаративний метод, метод юридичного моделювання застосовані під час 

дослідження питання вдосконалення правового регулювання у сфері 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем (підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять положення національних та 

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

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу 

України та інших кодифікованих актів, законів України, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, указів та розпоряджень 

Президента України, актів центральних органів виконавчої влади.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності митних органів щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України, проаналізовано 

судову практику, зокрема постанови районних, районних у місті, міських чи 

міськрайонних судів, апеляційних судів, Верховного Суду та рішення 

Європейського суду з прав людини.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших в адміністративно-правовій науці комплексним 

науковим дослідженням проблемних аспектів адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. Результатом проведеного дослідження стали сформульовані нові 

концептуальні положення та висновки, запропоновані здобувачем особисто: 

уперше: 

 надано визначення понять «адміністративна відповідальність за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

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

комерційного призначення»; 

 встановлено ознаки адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, а саме: 

підставою є вчинення особою конкретно визначеного ст. 482 Митного 

кодексу України діяння; вчинення особою такого діяння посягає на 

встановлений публічний порядок, а також порушує положення чинних 

митних правил; як результат вчиненого діяння для особи настають 

несприятливі наслідки у вигляді адміністративних санкцій; до 

відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка досягла 

шістнадцятирічного віку; рішення про притягнення особи до 

відповідальності приймається у судовому порядку на підставі належним 

чином оформленого посадовою особою митного органу протоколу; 

 окреслено напрями вдосконалення національного законодавства на 

підставі проведеного порівняльно-правового аналізу законодавства 

іноземних держав у сфері адміністративної відповідальності за переміщення 

або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон держави поза митним контролем; 
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 встановлено необхідність законодавчого закріплення норми, яка 

встановлюватиме адміністративну відповідальність юридичних осіб за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем; 

удосконалено: 

 історико-правову періодизацію вітчизняного законодавства, яке 

встановлює адміністративно-правову відповідальність за переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем; 

 історіографію ґенези адміністративно-правової відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, у 

правовій доктрині; 

 науковий підхід до розуміння санкцій, що застосовують до особи, 

яка вчинила переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, у правовій доктрині;  

набули подальшого розвитку: 

 наукове бачення місця відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, у системі адміністративно-правової 

охорони митної справи; 

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

провадження у справах про порушення митних правил; 

 положення про юридичний склад адміністративного 

правопорушення щодо переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, у правовій доктрині; 

 характеристика родового та безпосереднього об’єктів 
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правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України; 

 характеристика суб’єкта вчинення правопорушення; 

 характеристика суб’єктивної сторони щодо висловлення 

обґрунтованого припущення про можливість вчинення досліджуваного 

правопорушення не тільки у формі прямого умислу, а й з необережності; 

 положення про необхідність використання сучасних технологій під 

час провадження щодо вчинення особою переміщення або дій, спрямованих 

на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем; 

 пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері притягнення 

до відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

зроблені висновки та пропозиції становлять як науковий, так і практичний 

інтерес і можуть бути використані: 

 у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки шляхів 

вирішення теоретичних та практичних проблемних аспектів, пов’язаних із 

застосуванням відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем; 

 у правотворчості – для вдосконалення митного законодавства, яким 

закріплюється відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем; 

 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

протидії переміщенню або діям, спрямованим на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, як митними, так і судовими органами; – у навчальному процесі – 
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під час викладання здобувачам вищої освіти дисциплін «Адміністративне 

право України», «Судові та правоохоронні органи», «Митне право України», 

«Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в діяльності 

правоохоронних органів», «Міжнародне публічне право», а також під час 

підготовки підручників та навчальних посібників із відповідного курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

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

«Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності» 

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

сьогодення» (м. Харків, 2019 р.); «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 2020 р.)»; 

«Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» (м. 

Запоріжжя, 2020 р.).  

Публікації. Основні результати наукової роботи знайшли своє 

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

фахових виданнях, 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому фаховому 

виданні, та 4 тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертацій становить 224 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 178 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 253 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, 

СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА 

МИТНИМ КОНТРОЛЕМ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

 

1.1. Становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митий кордон України поза митним контролем, у 

національному законодавстві та правовій доктрині 

 

 

Митні правовідносини, які і будь які інші правовідносини є мобільним 

явищем, яке знаходиться у постійному розвитку. Подальший їх 

продуктивний розвиток неможливий без аналізу національного історичного 

досвіду. Як зазначає В. Ковальський, митна справа нинішнього вигляду 

«набула в результаті тривалого історичного розвитку від суто тривіальних 

форм до складної за структурою митної системи. Із соціально-економічним 

розвитком суспільства, розширенням міждержавних зв'язків ускладнювалися 

і державні завдання у сфері митної справи» [75, с. 9]. На думку авторського 

колективу монографії «Історія митної справи в Україні» актуальність 

дослідження історичних аспектів становлення митної справи, а отже і 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил виявляється 

у тому, що «історія як наука навряд чи може мати якісь особливі пріоритети, 

адже вона має досліджувати й вивчати абсолютно все, що пов'язано з 

діяльністю людини в часі; історичний аналіз демонструє, що митна 

діяльність держави концентрує у собі не лише вузьку проблему виконання 

фіскального завдання, а й вирішує значний комплекс питань соціально-

економічного розвитку» [69, с. 11-12]. 
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Перші норми, які ставлять під охорону митні правовідносини виникли 

задовго до того, як почали використовуватися терміни «митні 

правопорушення», «адміністративна відповідальність за переміщення товарів 

через митний кордон», «митні правила». Погоджуємось з думкою 

О. Гребельника щодо обґрунтованості наукового підходу, згідно із яким 

«митні податки на території України виникли в період Античності, коли 

з'явилася велика кількість податків і зборів, що стягувалися в містах, портах 

та на торговельних шляхах» [36, с. 53]. Обрання такої точки історичного 

відліку дозволяє дослідити прообрази адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів через митний кордон поза митним контролем, що 

свідчить про наявність процесу поступового формування, а не 

одномоментного виникнення адміністративно-деліктних відносин у сфері 

порушення митних правил.  

Колонізація регіонів Північного Причорномор'я починається з VI 

століття н. е. греками з античних міст Малої Азії. Перші поселенці 

засновували на узбережжях Чорного і Азовського морів торгові факторії та 

військові бази. Цікавою видається теза, висловлена О. Найденко, А. Єніним 

та О. Костяном, які вважають що значний внесок у становлення митної 

справи зробили скіфські племена (праслов'яни), які займалися торгівлею з 

грецькими колоніями. Греки Північного Причорномор'я «купували в орачів 

зерно, продукти тваринництва та хутро, а експортували у північні землі 

прянощі, маслини, вина, олію, посуд, прикраси тощо» тим самим відкривши 

тубільному населенню «шлях до взаємодії з південними народами Малої та 

Середньої Азії і Візантії» [125, с. 507]. Тобто розвиток митних відносин 

починається з моменту виникнення торговельних зв'язків між різними 

територіями, а отже і необхідності стягнення «податків» і зборів за 

переміщення товарів.  

Так, в Ольвії навіть було видано спеціальний декрет («Протагеновий 

декрет»), яким врегульовувалися питання щодо закріплення повноважень 

посадових осіб, які відповідали за організацію торговельної діяльності. 
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Діокейт був верховним розпорядником фінансових надходжень міста-

держави і відповідав за встановлення єдиної системи ввізних та вивізних мит, 

а також контролював надходження до «державного бюджету» сум стягнень 

від штрафів, конфіскації майна злочинців та правопорушників. Безпосереднє 

виконання торгово-митних правил забезпечувалося діяльністю агораномів, 

які призначали ціни на деякі товари, контролювали міняйл та стежили за 

дотриманням чинних правил грошового обігу. Окрім того, вони були 

наділені повноваженнями щодо застосування до порушників певних видів 

стягнень (до рабів застосовувалися легкі тілесні покарання, а вільні особи 

обкладалися великими штрафами) [69, с. 86-93], що свідчить про зародження 

врегулювання процедури притягнення винної особи до відповідальності за 

порушення митних правил. Щоправда, на цьому етапі вона має каральне, а не 

компенсаційне спрямування. 

Виникнення Київської Русі надало митно-тарифним відносинам 

системного характеру, а також сприяло розвитку незаконного переміщення 

товарів через митний кордон. Київськими князями контролювалася 

обов'язковість сплати данини з підкорених земель, плати за здійснення 

судочинства, виконання оброку, сплата штрафів та мит. За свідченнями 

Повісті минулих літ: «Варяги з Замор'я  стягували данину з чуді, слов'ян, 

мері, кривичів, хозари – з полян, сіверян, в'ятичів - по срібній монеті і білці з 

дима» [143]. Як стверджують автори Митної енциклопедії «мито як податок 

було запозичене в одній із стародавніх імперій, найймовірніше – 

Візантійській, одночасно з християнською релігією, традиціями 

землеробства, ремісництвом та культурою» [109, с. 57].  

Торгові зв'язки Київської Русі розвивалися у декількох напрямках: 

західному – торгівля з народами західних країн, скандинавськими 

державами, угорцями, німцями, італійцями французами, іспанцями; східному 

– зв'язки з Волзькою Булгарією, Хозарією, Середньою Азією, Закавказзям, 

арабськими країнами та народами Близького Сходу. Пожвавлення митних 

відносин також обумовлене тим фактом, що територією Київської Русі 
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проходили великі торгові шляхи: «Великий шлях з варяг у греки» (з Візантії 

до Скандинавії перевозили дорогоцінні тканини, вина, ювелірні вироби, 

золотий посуд, приправи, овочі), Двінський шлях (охоплював собою водний 

шлях від Ризької Затоки до Західної Двіни на Дніпрі), Німанський шлях 

(пов'язував Німан та Прип'ять), Донський шлях (система волоків між 

Волзьким шляхом і Доном) [224, с. 42]. 

Однією з перших письмових угод, яка засвідчувала факт встановлення 

відносин з Візантією, була укладена князем Олегом преференційна угода 

(911 р.). На думку О. Гребельника «домовленості в сфері зовнішньої торгівлі 

часто залежали від успіхів військових походів київських князів. Якщо після 

перемоги Олега в 907 р. Київська Русь отримала право безмитної торгівлі з 

Візантією, то після поразки князя Ігоря у наступному договорі 944 р. про 

безмитну торгівлю не тільки не згадувалося, а й було введено суттєві 

обмеження» [37, с. 27]. У своєму дослідженні В. Чорний наводить текст 

Раффельштеттенського митного статуту (880 р.) – історичну пам'ятку, якою 

було закріплено торгові стосунки між Південною Русю та німецькими 

землями [224, с. 70]. Окрім того, положення Раффельштеттенського митного 

статуту стосуються й особливостей притягнення до відповідальності осіб, 

звинувачених у незаконному переміщенні товарів. Так, встановлена 

необхідність здійснення належного розслідування стосовно порушення 

митних порядків, «якщо хто-небудь з вільних людей омине встановлені 

законом ринки, нічого не заплативши і не зробивши ніякої заяви, і це буде 

виявлено і доказано, то він піддається штрафу, позбавляється свого судна з 

усім товаром. Якщо ж таке порушення вчинить невільна людина, то вона 

зверх цього піддається затриманню, поки не прибуде її господар і не 

викупить її» [224, с. 70]. Аналіз вказаних положень дозволяє припустити 

наступне. По-перше, у вказаний історичний період існувало явище 

незаконного переміщення товарів поза митним контролем. По-друге, для 

притягнення особи до відповідальності факт вчинення порушення мав бути 

«виявлений і доказаний», цілком ймовірно, що цей обов'язок покладався на 
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спеціально уповноважених осіб. По-третє, санкції за вчинення митних 

правопорушень мали виключно грошовий характер. 

Закладення основ створення умов для вільної торгівлі здійснено у ще 

одній історичні пам'ятці (текст якої знову подає В. Чорний) – 

Острогомському митному статуті. У Митному статуті ХІІ ст. встановлювався 

детальний тариф мит, які сплачувалися купцями та перевізниками, а також 

закріплювалася необхідність забезпечення митного правопорядку. За текстом 

Острогомського митного статуту: "На користь церкви зараховується маєток 

Залуки, придбаний за вісімдяцят дві марки у купців, які прийшли з Київської 

Русі. А їм воно дісталося по судовому приговору, поскільки жителі вказаного 

села займалися грабіжницькими нападами на цих купців, викрадаючи їхній 

товар [224, с. 77]. 

Після занепаду Київської Русі її митні традиції були продовжені 

Галицько-Волинським князівством. Географія економічних зв'язків 

Галицько-Волинського князівства охоплювала собою Візантію, Прибалтику, 

Польщу, Скандинавію, Велику Моравію, Німеччину, Чехію, Болгарію, 

Францію, Крим, Угорщину, Кавказ. Умови міждержавної торгівлі 

вирішувалися правителями держав у спеціальних угодах. Так, у 1320 р. було 

знижено мито для торунських князів, а перша літописна згадка митниці 

датується 1287 р. [110, с. 26]. Щодо незаконного переміщення товарів, то 

прикметний документально зафіксований факт направлення князем Данилом 

Галицьким у листопад 1241 р. «великой жалости» до галицького боярина 

Доброслава Суддича. Як зазначає О. Дячок, «скориставшись послабленням 

князівської влади в результаті золотоординського завоювання, галицькі 

бояри прибрали до рук своїх майже всі землі й управління. Вони (бояри) 

віддавали на відкуп коломийську сіль» [53, с. 49]. Своїми діями місцеві 

галицькі бояри сприяли розвитку контрабандних відносин, оскільки, 

користуючись своїм службовим становищем, неправомірно звільнювали осіб 

від сплати мита. Посиленню контрабандних проявів зумовлене і 

розгалуженою системою зборів, розширенням мережі сухопутних і водних 
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шляхів, зростанням кількості міський поселень, незважаючи на те, що 

писемних джерелах ХІV ст. зафіксовано існування митниць у Городно, 

Дорогочині, Владимирі, Холмі, Тустані.  

Розвиток торгових зв'язків, митних правовідносин, а отже і 

відповідальності за переміщення товарів поза митним контролем у Галицько-

Волинському князівстві тісно пов'язаний з ординською залежністю цих 

земель. У державному апараті Золотої Орди з'являється категорія чиновників, 

до повноважень яких відносилося здійснення адміністративного кураторства 

над підвладними територіями. К. Колесніков приходить до висновку, що 

«безпосередньо митники відокремились від загальної маси чиновників у 

ярликах Тотхтамиша (1404 р.) та Тимур-Кутлуга» [68, с. 49]. З цим же 

періодом пов'язують етимологічне виникнення терміну «махат», що в 

перекладі з арабської мови означає «митник», «збиральник», «збиральник 

тамги», «збирач податків». Саме слово «таможня» утворилося від тюркського 

«тамга» – клеймо, що ставилося представниками кочових народів на 

предметах як підтвердження права власності [50, с. 12]. Існували і системи 

митно-податкових пільг, так звані, «тархани», які надавалися конкретним 

територіям за особливі заслуги. Застосуванням таких заходів заохочення, 

Золота Орда намагалася закріпити практику сумлінної сплати податків та 

зборів. 

У період з ХІV ст. до ХVІІ ст. більша частина українських земель 

входила до складу інших держав: Речі Посполитої, Великого князівства 

Московського, Османської імперії, які провадили протекціоністські політику 

щодо митних відносин, яка була спрямована на послаблення економічних 

зв'язків між підвладними територіями, концентрацію торгівлі у великих 

містах, встановлення суворого контролю над торговими зносинами. 

Процедура стягнення та сплати мит врегульовувалася встановленими у 

людській свідомості у попередні епохи звичаєвими правилами, хоча і на 

практиці такі "негасні" приписи часто або змінювалися волею великого 

князя, або їх дотриманням просто нехтували. Так, М. Грушевський наводить 



33 
 

приклади незаконного стягнення мит, зазначаючи: «також уже за Казимира 

чуємо нарікання на нові мита, і великий князь за скаргою луцьких міщан 

видав грамоту, де нормував мита» [43, с. 76]. У Першому Литовському 

статуті 1529 р. заборонялося під страхом конфіскації маєтку «нових мит 

вимшляння ані виставляти на дорогах, ані на місцях, ані на мостах, ані на 

греблях і водах, ані на торгах в маєтках своїх, окрім тих, що стародавньо 

встановлені» [200].  

Другий Литовський статут 1566 р. встановлював митні преференції для 

шляхти, яка займалася експортом лісових товарів та збіжжя з власних гумен 

[200]. Цікаво, що у 1557 р. Статутом варшавського сейму було заборонено 

вивозити з Польського Королівства коней, а продаж увезених тварин можна 

було здійснювати виключно на ярмарках та ринках [69, с. 229]. 

Найбільш детально митні відносини врегульовані у Третьому 

Литовському статуті 1588 р: на осіб, які мали право стягувати мито, 

покладався обов'язок за власні кошти утримувати мости, греблі, загати; якщо 

ж з причин поганого стану цих об'єктів завдано збитки товарам 

подорожнього, митник мав сплатити велику суму відшкодування; за 

стягнення невстановленого мита передбачено покарання у вигляді 

«дванадцять кіп грошей»; звільнено шляхтичів від сплати мита і мостового за 

вирощені на їх землях товари сільського господарства та за поводи з їх 

власними речами та збіжжям. Суворо заборонено експорт зброї, рушниці, 

заліза, кіс, ножів, стріл та будь-якої іншої зброї як у воєнний, так і у мирний 

час. Особи, звинувачені за контрабанду вказаної категорії товарів, каралися 

смертю, а товари та вся його власність конфісковувалися у державну 

скарбницю [200]. 

10 січня 1643 р. король Владислав ІV у своєму універсалі заборонив 

вивозити селітру (сировину для виробництва пороху). Митникам було 

наказано затримувати купців, які не мали королівського дозволу на вивіз 

селітри, арештовувати та конфісковувати їх товар як на безпосередньо на 

митницях, так і у державних та приватних володіннях, ярмарках тощо. 
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Підданих закликали активно сприяти митникам у здійсненні контрольних 

заходів. Н. Сай у своєму дисертаційному дослідженні наводить скаргу купця 

з Бєлгорода Родіона Постригачова до царя, який купив в Україні 80 пудів 

селітри, проте під час проходження митного контролю її було конфісковано 

разом з іншими його товарами, а його разом із сином кинули до в'язниці, де 

він провів сім місяців, а син – дев'ять, причому сина було звільнено лише 

після сплати викупу [189, с. 53-54]. 

За часів козацької доби митні відносини врегульовані положеннями 

постанови Львівської тарифної комісії від 25.08.1633 р. та універсалу 

Б. Хмельницького Єфстафію Стаматаєнкові від 28.04.1654 р. «На збирання 

податків з іноземних купців». Запорізькими козаками створено власну 

мережу митних постів на кордонах з Річчю Посполитою та Кримських 

ханством, запроваджено посади: військового кантаржея, який мав збирати 

податки з ввезених товарів; шафаря – стежив за порядком ввезення товарів. 

Для запобігання вчиненню контрабанди за кожним шафарем закріплювався 

окремий козацький підрозділ. За часів Олешківської та Кам'янської січей 

відбулося загострення контрабандної активності. Так, групи людей по 100-

300 осіб намагалися обходити козацькі митні пости, аби не сплачувати мито. 

За домовленістю з кримським ханом запорожці виставляли додаткові загони 

на переправах через річки, будували на дорогах «митні комори» для того, 

щоб мобільні загоди наздоганяли контрабандні валки та конфісковували 

неправомірно ввезений товар [24]. За спробу реалізації іноземними купцями 

товарів за посередництва українських купців, з використанням наданих їм 

пільг наставала відповідальність у вигляді конфіскації усіх товарів, одна 

половина з яких надходила до гетьманської скарбниці, а друга – залишалася 

митникові, який виявив факт вчинення правопорушення [35, с. 73]. 

З ХVIII ст. частина українських земель поступово потрапляє у 

залежність від Російської імперії, що позначається на розвитку митних 

відносин у сфері протидії незаконному ввезенню та вивезенню товарів. З 

1704 р. по 1724 р. було введено нові мита: «поземельний оброк», мито з 
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продажу коней, великої та дрібної рогатої худоби, сирих телячих і овечих 

шкір, «зрівнювальне мито» для ліквідації різниці в оподаткуванні іноземних 

та повітових купців, поворотне мито. Разом із тим залишалися чинними і 

старі мита, так звані, канцелярські: проїжджі, кінські, перекупні мита [69, 

с. 291]. У 1729 р. виходить перший указ, спрямований на боротьбу з 

контрабандою «О неявлениях в Таможнях и утаенных от пошлин товаров». 

Терміном «непорядки» в указі позначали таємне ввезення товарів та продаж 

ввезених товарів без мита [238, с. 127]. У зв'язку зі зростанням 

контрабандних проявів була створена прикордонна варта, до якої набиралися 

«митні кінні об’їждчики». Митним тарифом 1767 р. встановлено мита на 

іноземні продукти, з метою підтримки національного товаровиробника, який 

пропонував збіжжя або низької якості або в незначній кількості. Приблизно у 

цей же період засновано нові митниці в Одесі, Севастополі, Ростові-на-Дону 

та інших містах для посилення охорони митних кордонів [125, с. 508]. 

Особливу цікавість для дослідження історіографії незаконного 

переміщення товарів поза митним контролем становлять первинні історичні 

тексти та актові (документальні) джерела. У 2002 р. було опубліковано 

збірник історичних документів, які стосувалися впровадження та розвитку 

митної мережі з ХVIII ст. по ХІХ ст., серед яких містяться і ті, що 

безпосередньо стосуються протидії та боротьби з контрабандою. У ордері 

Катеринославського губернатора В.В. Каховського до цолнера 

Красносельської прикордонної митниці від 10.03.1789 р. міститься вказівка 

про попередження контрабанди коней: «Предписываю иметь рачительное 

Ваше наблюдение дабы никто ни под каким предлогом не переводил 

заграницу коней, о чем скрытым образом Вам узнавать и проведовать». 

Губернатор також звертав особливу увагу на необхідність визначення «кто 

будет проводить, из каких мест и кому оные ведены» [29, с. 402-403]. 

Липнем 1793 р. датується розпорядження Таврійської казенної палати 

стосовно виявлення контрабанди в Євпаторійській портовій митниці. 

Службова записка стосувалася виявлених сирих волових шкір при 
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навантаженні товарів та турецький корабель [29, с. 403]. Рапортом 

Севастопольської портової митниці від 04.02.1793 р. повідомлялось про 

викриту спробу провезення на територію Криму «неоголошеної» (не 

обкладеної митом) горілки «в двух больших бочках и пятнадцати малых 

бочонках мерою сто одиннадцать ведер». У рапорті від 27.07.1795 р 

відображені результати «експертизи», проведеної митниками щодо 

конфіскованого товару. З'ясовано, що горілка за походженням виявилась не 

«секизкой», а «французькой», тому проведення публічних торгів було 

скасовано, а конфіскований товар знищено. Звичайно, що знищення товару 

було не єдиним видом стягнення, яке застосовувалось до порушників 

митного законодавства. У пропозиції від 22.05.1798 р. збереглася доповідна 

записка Перекопської митниці про отримання грошових коштів у сумі 155 

рублів 67 копійок за продаж конфіскованого товару [29, с. 404-405].  

Поширеною практикою стало застосування заходів заохочення до 

співробітників митних органів за належне виконання своїх посадових 

обов'язків. Розпорядженням Департаменту зовнішньої торгівлі 

Євпаторійської митниці від 26.02.1812 р. встановлені правила та порядок 

застосування заходів заохочення за ефективну протидію контрабанді. 

Зокрема, зазначалося, що винагорода призначається виключно у тих 

випадках, коли разом із контрабандним товаром виявлено особу, яка 

здійснювала незаконне переміщення товару, оскільки за таких умов можна 

буде визначити кому призначався товар [29, с. 408]. Непогано була 

налагоджена і система завчасного попередження про вчинення злочину. Так, 

секретним розпорядженням начальника митного Одеського округу Оденської 

портової митниці від 21.03.1828 р. повідомлено про контрабанду фальшивих 

асигнацій разом із срібними футлярами. Надавалася вказівка щодо швидкого, 

але ввічливого затримання особи, а також віддавався наказ щодо 

необхідності регулярного звітування [29, с. 411]. 

Запобігання та протидія вчиненню митних правопорушень, а також 

слідкування за дотриманням митних формальностей покладалося на таких 
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посадових осіб як: вогмейстер (стягував податки за вагу товару), 

розпорядник мит (слідкував за митним оформленням товарів), складський 

наглядач, митний контролер (здійснював огляд товару, що вивозився за 

кордон), цолнер (митний наглядач), штепельмейстер (відповідав за 

клеймування товарів) [71, с. 189]. 

Щодо соціальної характеристики суб'єкта вчинення митних 

правопорушень цього періоду, то здійснити її можна завдяки Списку 

тайнопровозителів по Європейському кордону за 1886-1890 рр., де подано 

перелік осіб, засуджених за вчинення контрабанди, із зазначенням місця їх 

проживання, віку, статті, віросповідання, громадянства тощо. Найбільшу 

схильність до вчинення контрабанди наприкінці ХІХ ст. за родом занять 

виявляли: тимчасово відпускні рядові, єврейські вчителі, унтер-офіцери, 

вчителі приватних шкіл, селяни, фельдшери, інженери, військові. За ознакою 

віросповідання незаконним переміщенням товарів, як правило, займалися 

римські католики, православні та іудеї. Цей же Список надає змогу 

визначити установи, які розглядали справи про порушення митних правил: 

військовий окружний суд, департамент митних зборів, гмінний суд, застави, 

касаційні департаменти, мировий суд, окружний суд, з'їзд мирових суддів, 

судова палата, митниця, кримінальна палата, кримінальний суд [123, с. 106-

121]. 

У 1892 р. було прийнято новий Митний статут, який складався з 1766 

статей, у яких визначалася не тільки система митних установ, а й 

оновлювалося відповідне законодавство щодо боротьби з контрабандними 

проявами та застосування за вчинення контрабанди відповідних санкцій. 

Основна відповідальність при цьому покладалася на фактичного власника 

товару. За вчинення контрабанди встановлювалися наступні види стягнень: 

конфіскація контрабандного товару, який намагалися імпортувати на 

територію Російської імперії; конфіскація товару та стягнення штрафу у 

подвійному розмірі від його вартості за переміщення товарів, заборонених до 

ввезення і вивезення; штраф у п'ятикратному розмірі від вартості товару, 
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який під час провезення мав обкладатися митом. Грошове стягнення для осіб, 

які не мали можливості його сплатити, могло бути замінене на тюремне 

ув'язнення. Повноваження щодо розгляду справ про порушення митних 

правил покладалися на судові установи або митні управління [120, с. 57]. 

Митна політика Австрійської імперії до певного періоду не мала 

загальнодержавного характеру, а знаходилася у віданні регіональних 

установ. Складною і розгалуженою була і сама система митного 

оподаткування. Усі імпортовані товари розподілялися на п'ять груп 

(предмети споживання, сировина, напівфабрикати, готові вироби, 

дорогоцінні метали), у межах кожної з яких існувала своя деталізована 

класифікація, що суттєво ускладнювало процес стягнення митних платежів. З 

метою запобігання контрабандним проявам розмір мита для товарів з 

високою вартістю суттєво зменшувався, а для товарів нижчих категорій з 

великою вагою, навпаки, підвищувався. Отже, митна ставка для мережива 

або виробів з дорогоцінних порід дерева була суттєво меншою за імпортну 

ставку на овочі, фрукти, зерно та інше збіжжя [21, с. 80]. 

У 1780 р. австрійський імператор Йосип ІІ запровадив митний статут, 

який накладав обмеження на імпорт певної категорії товарів. У якості 

компенсації імператор дозволив дарувати портам Адріатичного моря режим 

порто-франко [69, с. 439]. Термін «порто-франко» з італійського 

перекладається як «вільна гавань» і означає «режим вільного безмитного 

обігу товарів для окремого порту, міста або іншої території, обмеженої 

митним кордоном». Порто-франко були поширені, переважно, з метою 

розвитку та заохочення транзитної торгівлі [33, с. 66]. У першій половині 

ХІХ ст. встановлене вивізне мито на деякі види сировини. З 1822 р. на 

території Австро-Угорської імперії стягувалося транзитне мито, а у 1830 р. 

було затверджено порядок стягнення транзитних зборів від худоби, яку 

переганяли через Західну Україні на відстані 10 миль від кордону [34, с. 119]. 

Митна політика австрійського уряду мала явно протекціоністський 

характер, що на думку Н. Сай проявлялось у «створенні умов для розвитку 
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національної економіки шляхом штучного обмеження імпорту іноземних 

товарів та одночасному сприянні національним виробникам в освоєнні 

закордонних ринків та підтриманні експорту. Політика протекціонізму 

передбачала радикальне підвищення ставки ввізного мита, застосування 

нетарифних адміністративно-правових обмежень або повної заборони 

імпорту певних видів товарів, державне субсидування, кредитування, 

надання податкових пільг національним виробникам» [189, с. 60]. 

Новий етап становлення митної системи в Україні розпочинається з 

проголошення Української Народної Республіки. У Першому, Другому та 

Третьому Універсалах Центральної Ради до російського уряду висувалися 

вимоги про залишення на місця половини суми зібраних податків для 

вирішення національно-культурних проблем і лише у Четвертому Універсалі 

проголошувалась самостійність у торговельній і податковій сфері, зокрема, 

щодо імпорту та експорту товарів. Водночас гостро постала проблема 

необхідності власної грошової одиниці. 19.12.1917 р. (за новим стилем – 

01.01.1918 р.) Центральна Рада ухвалила «Тимчасовий закон про випуск 

Державних кредитових білетів Української Народної Республіки». Першими 

українськими грошима стали кредитові білети, що випускалися у 

карбованцях. З огляду на часті випадки підробки нової купюри, яка 

виготовлялася зі звичайного паперу та не мала захисних водяних знаків, а 

також у зв'язку з крадіжкою кліше грошового білета, вчиненою 

більшовиками, Центральна Рада 01.03.1918 р. ухвалила Закон «Про грошову 

одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів» [67]. 

Для забезпечення порядку переміщення вантажів через кордон 

новоствореної держави було створено митні нагляди (митні установи у складі 

12-15 митних службовців) у містах Радзивилові, Волочиську, Гусятині, 

Новоселиці, Збаражі та на станції Брест-Литовськ. Головним завданням 

створених установ була організація митного контролю за товарами, що 

переміщувалися за межі України німецькими та австрійськими окупаційними 

військами й припинення незаконного вивезення продовольства та інших 
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товарів. З метою організації боротьби з контрабандою було утворено 

прикордонну варту. Митний контроль на пунктах пропуску здійснювався 

згідно із нормативними вимогами Митного статуту Російської імперії 1910 р. 

та інших правових актів Російської імперії, виданих до жовтня 1917 р., а 

також відповідно до конвенційних угод Росії, Німеччини, Австро-Угорщини 

та договорів УНР з Австро-Угорщиною та Німеччиною [211]. 

За часів Гетьманату Павла Скоропадського було створено корпус 

прикордонної варти, до повноважень якого входила охорона кордону 

України, вчинення окремих митних процедур, запобігання незаконного 

переміщення товарів та вантажу. 30.05.1917 р. Головою Ради Міністрів 

Федором Лизогубом було підписано наказ про заборону вивезення за кордон 

сірки, сурику, тютюну і соди без письмового дозволу Міністерства торгу і 

промисловості, а з 1918 р. встановлено жорстокі обмеження на вивезення 

цукру, худоби, яєць, сала, м'яса, збіжжя, сірки, вугілля, залізних уламків, 

шмаття, картоплі, овочів. Повність заборонено експорт мішків, олії, брезенту, 

мануфактури, галантереї, меду, патоки, рису, льняної соломи, шкіри, 

дорогоцінного та рідкісного каміння, коней [69, с. 524]. 

Безпосереднє виконання митних процедур було покладено на 

Департамент митних зборів, до складу якого входили канцелярія та п'ять 

відділів (законодавчий, митної статистики, тарифний, контрабанди та митних 

правопорушень, господарський). Департаменту підпорядковувались усі митні 

установи, прикордонні та внутрішні митниці, митні нагляди та пункти 

пропуску. Митні інспектори мали контролювати роботу митних установ, що 

територіально належали до їх дільниці, активно співпрацювали із Корпусом 

прикордонної варти, якому було доручено охороняти кордон держави та 

здійснювати окремі митні функції (боротьба з митними правопорушеннями, 

конфіскація контрабандних товарів тощо). Вживалися заходи й щодо 

врегулювання митних відносин з радянською владою. 12.06.1918 р. було 

укладено договір між Українською Державою та Російською Соціалістичною 

Федеративною Радянською Республікою, яким було чітко визначено шляхи 
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переміщення товарів: Орша-Гомель, Брянськ-Конотоп, Курськ-Ворожба, 

Курськ-Харків, Ворожба-Валуйки та ін [209]. 

Становлення та розвиток радянського адміністративного законодавства 

щодо відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем безпосередньо пов'язане з Жовтневою революцією 1917 р. 

Уперше контрабанда як небезпечне для Радянської держави діяння 

згадується у Декреті СНК РРФСР від 29.12.1917 р. «Про дозволи на ввезення 

та вивезення товарів». Контрабандою визнавалося ввезення до країни та 

вивезення з її території товарів без відповідного дозволу і переслідувалося 

законами республіки. Товари, які ввозилися на радянську територію без 

дозволу, вважалися контрабандними і конфісковувалися митними 

установами [129, с. 207]. 

У 1918 р. було створено Департамент митних зборів у складі 

Міністерства фінансів для зміцнення митно-податкової політки 

новоствореної держави. Як зазначає Р. Коцан: «У цілому радянська влада 

скептично поставилася до дореволюційних напрацювань митної системи та 

самої концепції митної справи. 15.08.1920 р. Наркомат внутрішніх справ 

НКВС прийняв циркуляр «Про реєстрацію колишніх митних службовців». 

Проводилася також реєстрація колишніх митників, які на той час перебували 

у Червоній Армії» [88, с. 49]. 11.05.1920 р. було прийнято спеціальну 

постанову Ради Праці й Оборони «Про боротьбу з контрабандною 

торгівлею», якою заборонялося усім організаціям і громадянам проводити 

закупівлю іноземних товарів у прифронтовій зоні. Особи, які незаконно 

перетинали лінію фронту, притягалися до відповідальності за шпіонаж, а всі 

належні їм товари й речі конфісковувалися. Декретом РНК від 03.01.1921 р. 

«Про реквізиції та конфіскації» вперше нормативно визначено ознаки 

контрабанди: приховування товарів, грошей і усякого роду предметів від 

митного контролю або їх таємне переміщення поза митними установами 

[129, с. 208]. 

Президією ЦВК СРСР 14.12.1924 р. було затверджено перший 
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радянський кодифікований документ з митної справи – Митний статут СРСР, 

який було встановлено складну чотирьохланкову систему управління 

митною справою: Народний комісаріат зовнішньої торгівлі СРСР, Головне 

митне управління, територіальні відділення Головного митного управління, 

районні митні інспекторські управління [49, с. 185]. Окрім того, у Митному 

статуті 1924 р. розмежовано ознаки простої, повторної та кваліфікованої 

контрабанди. Визначення простої контрабанди у Статуті не містилося, але на 

практиці за цією статтею кваліфікувалися діяння, вчинені без кваліфікуючих 

ознак. Кваліфікована контрабанда каралася  позбавленням волі строком не 

менше, ніж на один рік з обов'язковою конфіскацією контрабандних товарів, 

спеціальних знарядь контрабанди, транспортних засобів і частини майна. За 

просту контрабанду застосовувалися адміністративні штрафи. 

Наступна трансформація митного відомства розпочалася у 1926 р. у 

контексту скорочення державного апарату та економії коштів; було 

ліквідовано другорядні митні установи, скорочено чисельність особового 

складу. У 1928 р. було затверджено Митний кодекс СРСР, який був 

покликаний усунути існуючі недоліки митної справи [14, с. 82]. Так, 

закріплювався перелік завдань Народного Комісаріату Зовнішньої та 

Внутрішньої Торгівлі СРСР серед яких, як розробка питань митної політики, 

нагляд за виконанням митними установами законодавчих постанов та 

адміністративних розпоряджень, так і розробка заходів по здійсненню 

завдань, покладених на митні установи, зокрема розробка заходів по боротьбі 

з контрабандою та іншими порушеннями митних постанов і спостереження 

за їх здійсненням, а також вирішення справ про контрабанду та про 

порушення митних постанов за скаргами на рішення митниць, що не входять 

в райони відділень Головного Митного Управління, розгляд скарг на рішення 

митниць. Третій розділ Митного кодексу СРСР 1928 р. присвячено 

контрабанді та особливостям провадження справ про контрабанду. 

Контрабандою визнавалося: будь-яке переміщення через кордон вантажів 

поза митних установ або через такі, але з приховуванням від митного 
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контролю, а також вчинення будь-якого роду підготовчих до цього дій; 

зберігання та пересування вантажів, переправлених через кордон з 

правопорушеннями; вивезення без дотримання встановлених для того правил 

за межі певного району вантажів; перевезення на каботажних судах 

іноземних вантажів без належних доказів оплати їх митом [205]. 

Поряд із нормативно-правовим визначенням ознак суспільно-

небезпечного діяння застосовувалися й інші заходи протидії порушенню 

митних правил та незаконному переміщенню товарів через митний кордон. 

Так, 30.08.1921 р. РНК УСРР ухвалила рішення про залучення до боротьби з 

контрабандою, окрім митних установ та спеціальних відділів ВУНК, 

волосних виконкомів, сільрад та комітетів незаможних селян прикордонних 

районів. За сприяння у затриманні контрабандного товарі надавалася 

грошова премія або натуральна оплата. Розмір премії становив 20% вартості 

затриманого товару за середніми корпоративними цінами даної місцевості 

при вивезенні та 15% - при ввезенні [88, с. 51]. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР було затверджено новий 

Митний кодекс Союзу РСР. Статтею 100 вказаного нормативно-правового 

акту закріплювалося визначення контрабанди як незаконного переміщення 

через державний кордон вантажів. За вчинення контрабанди передбачалося 

застосування таких видів санкцій: штрафи для громадян у розмірі 50 рублів, 

для службових осіб – 100 рублів; предмети контрабанди обов'язково 

конфісковувалися незалежно р від часу їх виявлення, якщо здійснити 

конфіскацію було неможливо з тих чи інших причин, порушник мав сплатити 

приблизну вартість конфіскованого товару. При чому у Митному кодексі 

СРСР 1964 р. вперше розмежовано адміністративну та кримінальну 

відповідальність за вчинення контрабанди за предметною ознакою [127]. 

О. Омельчук, вивчаючи стан боротьби з контрабандою у 60-х роках, 

доходить висновку про суттєву зміну контрабандною направленості, а також 

про порівняно невеликий загальний відсоток контрабанди від легального 

товарообігу. Разом із тим контрабандна діяльність, як і пов'язані з нею інші 
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правопорушення (спекуляція, порушення правил здійснення валютних 

операцій) не мали тенденції до зниження. Надалі об'єктами контрабанди 

ставали не лише речі спекулятивних дій, а й предмети антирадянського 

характеру (література релігійного характеру, порнографічні видання, 

ідеологічна література) та культурні цінності (радянські ордени, медалі) [130, 

с. 211]. 

Важко спрогнозувати напрямок подальшого розвиток державної 

радянської політики у сфері встановлення відповідальності за вчинення 

порушення митних правил, але 16.07.1990 року з проголошенням Декларації 

про державний суверенітет України на території нашої держави припинили 

діяти усі радянські публічні інституції, зокрема і митні органи. З цього часу 

починається якісно новий етап у митній галуз, побудований на принципах 

верховенства права, всебічного забезпечення потреб суспільства та 

законності. Як слушно зазначають О. Мельник, Є. Адамів, А. Тодощук: 

«Розвиток національної митної системи повинен був відбуватися на засадах 

впровадження прогресивних митних технологій та інструментів, врахування 

кращого зарубіжного митного досвіду, гармонізації із міжнародними 

митними принципами та стандартами. Проте реалізація таких завдань 

ускладнювалася з огляду на перехідний етап розвитку держави та її 

економіки, існування кризових явищ, відсутністю належного ресурсного 

забезпечення» [106, с. 7]. 

З метою визначення принципів організації митної справи в Україні, 

забезпечення додержання митними, іншими державними органами, 

суб'єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, громадянами 

прав і обов'язків у галузі митної справи 12.12.1991 р. було прийнято Митний 

кодекс України  Вказаним  нормативним актом встановлювалася 

відповідальність за «переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, валюти, 

цінностей та інших предметів у великих розмірах», а також за «незаконне 

переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, 
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вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної 

мисливської зброї та бойових припасів до неї), наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів» [118]. 

Указом Президента України від 11.12.1991 р. було створено перший у 

незалежній Україні центральний орган виконавчої влади, що забезпечував 

реалізацію державної митної політики – Державний митний комітет України. 

Новостворений орган мав виконувати наступні завдання: «забезпечення в 

межах своєї компетенції економічної безпеки України; забезпечення 

додержання законодавства про митну справу; забезпечення виконання 

міжнародних зобов'язань; удосконалення засобів митного регулювання 

торговельно-економічних відносин; сприяння у здійсненні заходів щодо 

захисту інтересів споживачів товарів, що вивозяться, і додержання 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності інтересів України на 

зовнішньому ринку; сприяння створенню умов для прискорення товарообігу і 

пасажиропотоку через митний кордон України; боротьба з контрабандою, 

порушеннями митних правил і законодавства про податки, які вчиняються 

при переміщенні через митний кордон України поза митним контролем» та 

ін. [179]. 

Після розпаду Радянського Союзу митна система України отримала у 

спадок 25 митниць, 49 митних постів із чисельністю особового складу 

близько 2 тисяч осіб. Функціонувало 29 автомобільних, 14 залізничних, 4 

авіаційних, 17 морських і річкових пунктів пропуску [212, с. 9]. Проте цієї 

кількості митних органів було недостатньо для забезпечення дотримання 

митних формальностей протягом усього кордону незалежної України. Для 

вирішення цього питання, а також з метою забезпечення оперативного 

здійснення митного контролю 16.12.1993 р. Указом Президента України було 

затверджено Комплексну програму розбудови державного кордону України, 

яка не підлягала опублікуванню аж до 2009 р.  

Окрім того, для безпосереднього керівництва митними установами, 

розташованими на відповідній території Постановою Кабінету Міністрів 
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України від 08.06.1994 р. №465 «Про створення територіальних митних 

управлінь» було створено Дніпровське, Західне, Карпатське, Кримське, 

Південне, Південно-Східне, Східне та Центральне територіальні митні 

управління. Незважаючи на покладені на них повноваження щодо здійснення 

комплексного контролю за дотриманням законодавства, територіальні митні 

управління «були суто адміністративною надбудовою і безпосередньо не 

здійснювали митний контроль та оформлення» [212, с. 10]. 

У 1997 р. Державний митний комітет України було реформовано у 

Державну митну службу України. Указом Президента України від 

08.02.1997 р. №126/97 суттєво розширено перелік завдань, які мав 

виконувати новостворений центральний орган виконавчої влади, визначено 

обсяг його повноважень, наділено відповідними правами, позначено 

організаційні аспекти діяльності [175]. Логічним продовженням заходів із 

вдосконалення системи захисту національних інтересів на державному 

кордоні України стала Програма дій, спрямованих на підтримання режиму 

державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток 

Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 

року, затверджена Указом Президента України від 16.11.2000 р. 

Постановою Кабінету Міністрів від 26.10.2000 р. №1608 було 

затверджено Програму протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому 

ринку незаконно ввезених товарів на 2000-2001 роки, яка закріплювала 

загальнонаціональний курс на визначення системи заходів, необхідних для 

дієвої протидії контрабанді та створення умов, які б унеможливили 

реалізацію на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів. Досягнення 

визначеної мети передбачалося через виконання поступових дії, об'єднаних 

між собою у логічні етапи: 

1. Внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів – 

«сприяння прискоренню розробці та прийняття нової редакції Митного 

кодексу України, проєктів законів України щодо часткової декриміналізації 

статті 70 Кримінального кодексу України, внесення змін до статей 10, 11, 29, 
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34, 35, 38, 208 і 209 Кодексу України про адміністративні правопорушення» 

[180].  

2. Оновлення нормативно-правової бази – «розробка проєкту 

нормативно-правового акта, який передбачав би виплату винагороди особам, 

які сприяли виявленню фактів контрабанди або порушення митних правил; 

запровадження дієвого механізму відрахування відсотка коштів, отриманих 

від реалізації затриманих товарів, для розвитку митної системи; участь у 

розробці пропозицій щодо удосконалення правової бази стосовно захисту 

прав інтелектуальної власності; розробка і затвердження Правил торгівлі на 

ринках, Правил оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 

виробами» [180]. 

3. Організаційно-системні перетворення – «створення зони митного 

контролю в межах контрольованих прикордонних районів, проведення 

експерименту із створення на нафтопереробному заводі зон митного 

контролю» [180]. 

4. Поліпшення взаємодії з іншими державними органами – «розробка 

спільних нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою, 

проведення перевірок реального надходження товарів; проведення 

спеціальних цільових спільних операцій на державному кордоні, ізольованих 

прикордонних районів та виключної (морської) економічної зони» [180]. 

5. Правопросвітницька – «організація роз'яснювальної роботи щодо 

негативних наслідків контрабанди для національної економіки та суспільства 

в цілому, регулярне проведення «круглих столів» з представниками 

зовнішньоекономічної діяльності» [180]. 

З 11.07.2002 р. із затвердженням нового Митного кодексу України 

боротьба з контрабандою та порушенням митних правил входить до одного з 

основних постулатів національної митної політики. Митні органі 

наділяються повноваженнями не тільки щодо складання постанов про 

накладення адміністративних стягнень, про проведення додаткової 

перевірки, про закриття провадження у справі, про порушення кримінальної 



48 
 

справи про контрабанду, а й з приводу підтримання оперативного зв'язку з 

митними органами суміжних іноземних держав, здійснення контрольованих 

поставок наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

переміщення товарів під негласним контролем тощо [117]. З метою 

виявлення та попередження контрабанди, а також порушення митних правил 

на різних видах транспорту прийнято: наказ Міністерства транспорту та 

зв'язку України від 18.09.2008 р. №1019/1143 «Про затвердження Інструкції 

про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні 

процедури в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць 

України», наказ Державної прикордонної служби України від 06.10.2009 р. 

№745/926/1032 «Про затвердження Технології прикордонного та митного 

контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

для залізничного сполучення», наказ Державної митної служби України від 

17.11.2005 р. №1118 «Про затвердження Правил митного контролю та 

митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами 

через митний кордон України» та ін. 

Незважаючи на вже здійснюваний державою комплекс заходів, 

контрабанда та порушення митних правил залишалися актуальними 

проблемами як цілого суспільства, так і економічної безпеки держави, що 

зумовило необхідність прийняття Державної програми «Контрабанді – 

СТОП» на 2005-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2005 р. №260. Особливість Програми полягає у здійснені 

комплексної оцінки причин контрабандних проявів, зокрема, «існування 

економічних передумов, недостатня ефективність митного і прикордонного 

контролю, недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання 

імпорту та боротьби з контрабандою, необлаштування державного кордону з 

державами СНД; високі ставки ввізного мита, акцизного збору та податку на 

додану вартість під час імпорту; неоднакове податкове навантаження на 

суб'єктів господарювання, наявність значної різниці між світовим і 

внутрішніми цінами на окремі групи товарів, корупція в митних органах, 
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відсутність належного контролю за реалізацією товарів на внутрішньому 

ринку; недосконалість обміну інформацією між державними органами, що 

здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю» [47]. Окрім 

того, Програма наводить перелік найпоширеніших протиправних діянь: 

«незаконне звільнення вантажів від митного огляду, оформлення документів 

про вивезення за межі території держави товарів, що мали переміщуватися 

через територію України транзитом, але були реалізовані в Україні, 

опломбування транспортних засобів без огляду вантажу, оформлення 

подвійних митних документів, заниження митної вартості товару, здійснення 

митного оформлення неіснуючих або з навмисно завищеною вартістю 

вантажів на експорт, що дає змогу незаконно відшкодовувати з державного 

бюджету податок на додану вартість» [47]. 

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

деяких законодавчих актів до деяких законодавчих актів України щодо 

гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності» було декриміналізовано товарну контрабанду. До прийняття 

цього закону різниця між кримінальною та адміністративною 

відповідальністю визначалася виключно на основі вартості предмета 

правопорушення. Скасування кримінальної відповідальності за вчинення 

товарної контрабанди зумовило у свою чергу зростання фінансових санкцій, 

які застосовуються до осіб, що притягаються до адміністративної 

відповідальності за незаконне переміщення товарів комерційного 

призначення.  

Приблизно у цей же період розпочинається законотворча робота над 

проєктом нового Митного кодексу, у зв'язку з необхідністю приведення 

національного митного законодавства у відповідність до Міжнародної 

конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про 

тимчасове ввезення, Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової 

торгівлі Всесвітньої митної організації. 21.12.2011 р. текст законопроєкту 

було повернуто Президентом України із наданням додаткових пропозицій. У 
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пояснювальній записці Головою держави зазначено, що прийнятий 

Верховною Радою 03.11.2011 р. Митний кодекс України не може бути 

підписаний, оскільки він «порушує конституційні гарантії права на 

підприємницьку діяльність, права власності, створює ризики ухилення від 

оподаткування, уникнення відповідальності за порушення митних правил, 

порушує взяті Україною міжнародні зобов'язання» [182]. Пропозиції 

Президента України, у тому числі, стосувалися і положень ст. 482 Митного 

кодексу України у частині її узгодження зі ст. 247 Кодексу щодо надання 

можливості здійснення митних формальностей поза робочим часом та поза 

місцем розташування митних органів за письмовим зверненням декларанта 

або уповноваженої ним особи [182]. Лише 13.03.2012 р. після врегулювання 

усіх суперечливих аспектів Митний кодекс України було підтримано у 

допрацьовані редакції та передано на підпис Голові Верховної Ради України 

та Президентові України.  

Відповідно до положень Митного кодексу України від 13.03.2012 р. 

№4495-VI встановлено адміністративну відповідальність за переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, тобто 

поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, 

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

незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання 

службовим становищем посадовими особами митного органу [119]. 

У подальшому на реалізацію державної політики у сфері запобіганню 

та протидії переміщенню товарів через митний кордон України поза митним 

контролем були спрямовані: Постанова Кабінету Міністрів України від 

08.08.2012 р. №767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції 

реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період 

до 2015 року» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 р. 

№613-р «Про внесення зміни до плану дій щодо розвитку інтермодальних 

перевезень, формування конкурентного середовища у сфері діяльності 
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операторів залізничних перевезень, здійснення комплексу заходів з 

підвищення якості обслуговування пасажирів та протидії контрабанді в 

пасажирських поїздах», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 

р. №228 «Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, 

спеціалізованих митних органів та організацій», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2014 р. №236 «Про Державну фіскальну службу 

України», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. 

№1179-р «Про схвалення Державної цільової правоохоронної програми 

«Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 

року», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. №267-р 

«Про схвалення Концепції залучення компаній (радників) до реформування 

митниць Державної фіскальної служби», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2016 р. №364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного 

вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, 

ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та 

інших видів державного контролю», Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.07.2016 р. №497-р «Про схвалення Концепції створення та 

впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних 

товарів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. №570-

р «Про схвалення Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та 

обігу тютюнових виробів на період до 2021 року». 

На впровадження інформаційних технологій у діяльність митних 

органів, зокрема щодо централізованого надсилання правоохоронним 

органам та отримання органами доходів і зборів в електронному вигляді 

доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення прийнято Постанову Кабінету Міністрів України 

від 02.10.2019 р. №861 «Про реалізацію експериментального проекту з 

організації централізованого надсилання правоохоронними органами в 

електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення». Впровадження 
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такої технології у діяльність митних органів України допоможе 

централізовано в електронному вигляді з використанням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої посадової особи отримувати та 

передавати доручення на проведення огляду та переогляду. До електронного 

доручення висуваються такі самі вимоги щодо наявності реквізитів як і до 

«паперового»: підстави проведення, номер відповідного провадження 

(справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/ 

або про транспорті засоби комерційного призначення, з використанням яких 

можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної 

справи. Адміністратором тестової версії інформаційної системи є Державна 

митна служба України [176]. 

З метою забезпечення реалізації права на підприємницьку діяльність, 

посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного 

оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, підвищення 

рівня довіри бізнесу до державних органів Президентом України 

09.07.2019 р. постановлено Указ №505/2019 «Про заходи протидії 

контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів», яким 

зобов'язано органи державної влади здійснити відповідні дії щодо 

попередження порушення митних правил. Так, Кабінет Міністрів України 

має вжити заходів щодо створення умов для електронного декларування 

товарів значної кількості найменувань, оприлюднювати знеособлену 

інформацію про митну вартість товарів та ін. Секретарю Ради національної 

безпеки і оборони України доручено внести на розгляд Ради національної 

безпеки і оборони України питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з 

питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці, забезпечити 

створення телефону довіри для повідомлення про факти порушення митних 

правил. Правоохоронним органам рекомендовано утриматися від надання 

доручень на проведення оглядів та переоглядів товарів транспортних засобів 

комерційного призначення, окрім як в рамках кримінального провадження 

[168].  
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Проведений аналіз становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем дає підстави стверджувати, що періодизація цього 

правового явища може виглядати наступним чином: 

Перший період – зародження первинних елементів адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон поза митним контролем з поділом на наступні підетапи:  

І підетап – античний (VI ст. до н.е.-VI ст. н.е.) – формування перших 

митних обмежень ввезення та вивезення певних категорій товарів, 

виокремлення у публічному апараті додержавницьких формувань посадових 

осіб, наділених повноваженнями щодо забезпечення дотримання митного 

порядку;  

ІІ підетап – київський (VI ст.-1195 р.) – надання митно-тарифним 

відносинам системного характеру, укладення перших міждержавних угод, 

якими встановлювалася відповідальність за порушення митних правил;  

ІІІ підетап – галицько-волинський (1200 р.-1349 р.) – перша літописна 

згадка митниці, розвиток митних відносин (у тому числі і відносин щодо 

притягнення винних осіб до відповідальності за незаконне переміщення 

товарів) здійснюється під жорстким ординським впливом;  

ІV підетап – польсько-литовський (1350 р.-1633 р.) – послаблення 

економічних зв'язків між українськими територіями, встановлення 

розгалуженої системи мит та зборів, що зумовило активізацію контрабандних 

проявів;  

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

урахуванням національного контексту, встановлення системи заохочень для 

митників, які виявили факт незаконного переміщення товарів через митний 

кордон. 

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

комплексне формування інституту відповідальності за переміщення товарів 

через митний кордон поза митним контролем, проте без її розмежування на 
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адміністративну та кримінальну. Становлення системи заходів протидії 

контрабандним проявам. 

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

поділ відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем на адміністративну та кримінальну. Подальше посилення 

міри відповідальності як за кримінально-карані злочини, так і за 

адміністративні проступки. 

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

також можна умовно поділити на такі підетапи:  

І підетап (1991-1993 рр.) – встановлення та формування національних 

митних інституцій, визначення стратегії розвитку та пріоритетів діяльності 

митної справи;  

ІІ підетап (1994-2002 рр.) – розробка митного законодавства, 

зосередження законодавця на правоохоронній функції митних органів;  

ІІІ підетап (2003-2011 рр.) – визначення пріоритетними повноваження 

митниці щодо забезпечення сплати особами, що перетинають кордон, 

обов'язкових платежів і зборів; декриміналізація товарної контрабанди;  

ІV підетап (2012-2019 рр.) – прийняття Митного кодексу України від 

13.03.2012 р. №4495-VІ, у якому чітко розмежовано суміжні склади 

адміністративних митних правопорушень, визначено особливий перелік 

видів стягнень, які застосовуються до особа, що здійснила порушення 

митних правил, застосування спеціалізованої методики обрахування розміру 

штрафів;  

V підетап (2020 р.-по теперішній час) – курс на гуманізацію 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил для 

забезпечення її ефективного впливу на порушника, перехід до сервісної 

ідеології як базового принципу функціонування митних органів. 

Аналіз розвитку та зростання наукового інтересу до відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем 
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вбачається необхідною складовою здійснюваного дослідження, оскільки він 

пов'язаний з визначенням ролі та місця адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил у становленні та формуванні вітчизняної 

адміністративно-правової доктрини. Проведення подібних теоретико-

методологічних узагальнень у предметному вимірі надає змогу вийти на 

якісно новий рівень синтезу досягнень наукової думки, визначення 

актуальних напрямків наукових пошуків та формування стратегії наукового 

пізнання.  

Систематичне дослідження митної справи, митної політики та 

адміністративної відповідальності за переміщення товарів комерційного 

призначення фактично розпочинається з другої половини XVII ст. У процесі 

вивчення ґенези наукових досліджень XVII-ХХІ ст. доцільно виокремити такі 

періоди. 

І період: базовий (1667-1916 рр.). У цей період у ґрунтовних працях з 

історії митної справи, економіки, політики, торговельних відносин 

звертається увага вплив митної справи на економічну політику держави, 

необхідність забезпечення митної безпеки та недоторканості кордонів. 

У роботах вчених-економістів І. Верданського, О. Бутовського, В. 

Безобразова, Я. Бороховича, Є. Канкріна, І. Кулішера та ін. порушувались 

питання митного регулювання та митної політики. Г. Яценко та М. Любавін 

висловлювались на підтримку впровадження безмитної торгівлі. С. 

Нікольський («Про зовнішні митні збори», 1865 р.) висловлював думку, що 

митна політика держави має будуватися на принципах протекціонізму та 

сприянню розвитку національній промисловості і вітчизняним 

товаровиробникам. Я. Новіков («Протекціонізм», 1890 р.) також вважав 

протекціонізм найбільш перспективним способом формування митної 

політики. 

Протилежної думки додержувались К. Лодиженський, А. 

Скальковський («Хронологічний огляд історії Новоросійського краю» 1835-

1838 рр., «Досвід статистичного опису Новоросійського краю» 1850 р.), Ю. 
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Філіппов («Правила про позики з Державного банку з метою сприяння 

вітчизняному суднобудуванню», 1860 р.). У своїх працях вчені відстоювали 

необхідність державного регулювання тарифного регулювання, а отже і 

регулярного публічного впливу на зовнішньоекономічну діяльність. 

Д. Менделєєвим («Митний тариф, або дослідження про розвиток 

промисловості в Росії у зв'язку з її загальним митним тарифом», 1891 р.) 

подано докладний коментар до митного тарифу з економічним 

обґрунтуванням прийнятих в ньому ставок оподаткування за окремими 

видами товарів, здійснено загальний опис стану митної галузі та визначено 

перспективи її розвитку. А. Новицький («Історичний огляд законодавства 

про кріпосне мито», 1862 р.) відстоював думку про необхідність розробки та 

прийняття митних правил, дотримання яких постійно би заохочувалося. 

І. Кулішер вважав, що причини виникнення та розповсюдження контрабанди 

полягають у недосконалості митного управління, підкупності чиновників, 

невизначеності митних ставок («Нариси з історії митної політики», 1903 р.). 

Гіпотези про походження контрабанди висловлював і К. Лодиженський 

(«Історія російського митного тарифу», 1886 р.). Загальні питання митної 

політики, у тому числі, у щодо протидії контрабандним проявам розглянуті 

П. Струве («Торгова політика Росії», 1913 р.).  

Аналіз митної та промислової політики здійснений В. Вітчевським 

(«Торгова, митна і промислова політика Росії з часів Петра Великого до 

наших днів», 1909 р.), Н. Фірсовим («Уряд та суспільства у їх відношенні до 

зовнішньої торгівлі Росії у період царювання імператриці Катерини ІІ», 

1902 р.), Ф. Мартенсом («Збірка трактатів і конвенцій, укладених Росією з 

іноземними державами», 1875 р.), В. Кочубеєм (Звіт міністерства за 1803 р.), 

Ф. Вірстою («Міркування про деякі предмети законодавства і управління 

фінансами і комерцією Російської імперії», 1807 р.), К. Арнольдом 

(«Міркування про систему тарифів в Росії», 1816 р.), Г. Неболсіним 

(«Статистичні записки про зовнішню торгівлю в Росії», 1850 р.) та ін. 

На ІІ етапі (націоналістичний, 1917-1923рр.) в умовах спроб створення 



57 
 

власної державності важливим було забезпечення не тільки національного 

відродження України, її правової науки та культури, а й інтенсивний обмін 

науковими досягненнями з різними країнами світу. У ґрунтовних та 

багатотомних працях М. Грушевського, В. Ключевського, А. Лазаревського, 

С. Соловйова та ін. розроблювались окремі аспекти митної діяльності, тісно 

пов'язані з дискусією щодо «норманського питання» походження Київської 

Русі. 14.11.1918 р. засновано Українську академію наук у Києві, до складу 

якої призначено дванадцять дійсних членів: Д. Багалія, А. Кримського, М. 

Петрова, С. Смаля-Стоцького, В. Вернадрського, С. Тимошенка, М. Кащенка, 

П. Тутковського, М. Туган-Барановського, Ф. Тарановського, В. 

Косинського, О. Левицького [188]. У січні 1919 р. утворено Постійну комісію 

по виучуванню звичаєвого права, завданням якої стало дослідження 

національних правничих традицій, у тому числі і щодо врегулювання митної 

справи. У 1920 р. на хвилі жвавого обговорення протекціоністської політики 

Російської імперії, «що зводила Україну до стану колонії» [69, с. 60] створено 

наукову школу «господарської автономії», до складу якої входили 

О. Оглоблін, М. Слабченко, К. Воблий, М. Волобуєв. Вченими негативно 

охарактеризовано дії імперського уряду щодо врегулювання митних 

відносин, у тому числі і щодо проведених заходів, спрямованих на боротьбу з 

контрабандою. 

ІІІ етап (радянський, 1924-1990рр.). Після Жовтневої Революції була 

встановлена жорстка державна монополія щодо регулювання зовнішньої 

торгівлі, унаслідок чого митні органи втратили свою економічну та 

регулятивну роль. Зазначені політичні перетворення вимагали теоретичного 

опрацювання в рамках аспектів здійснення митного контролю та вивчення 

можливостей подальшого удосконалення митно-правового регулювання. Під 

впливом цих факторів розпочинається інтенсивне наукове дослідження 

правової природи митних органів. У цьому напрямку працювали М. Гефтер, 

І. Гіндін, Є. Дружиніна, М. Єрошкін, Ф. Злотников, Г. Корнілов, Л. Марков, 

О. Мартиненко, Л. Шепелєв та ін.  
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У 1974 р. К. Сандровським видано підручник «Митне право», у якому 

комплексно розглядалися проблемні аспекти митного права як навчальної 

дисципліни. Ці ж питання розглядалися В. Храбськовим, І. Марковин та ін. 

Незаконне переміщення товарів як явище характерне виключно для 

капіталістичних держав розглядав Б. Угаров («Міжнародна боротьба з 

контрабандою», 1981 р.). І. Сучковим охарактеризовано не тільки правила 

переміщення вантажів через державний кордон СРСР, а й проведено 

комплексне дослідження видів контрабанди: адміністративна контрабанда; 

кримінально-карана контрабанда; контрабанда зброї; військового 

спорядження; вибухових, наркотичних, сильнодіючих та отруйних речовин; 

контрабанда, вчинена шляхом приховування предметів у спеціальних 

сховищах; контрабанда, вчинена унаслідок використання фальшивих митних 

документів; контрабанда, вчинена у великих розмірах; контрабанда, вчинена 

службовою особою з використанням службового становища; незаконне 

переміщення товарів групою осіб («Контрабанда і відповідальність», 

1976 р.). Контрабанда як посягання на монополію зовнішньої торгівлі 

розглядав В. Владимиров («Кримінально-правова боротьба з контрабандою», 

1959 р.). 

На необхідності посилення відповідальності за незаконне переміщення 

товарів через митний кордон наполягали: М. Доронін («Організаційні, 

правові, тактичні питання боротьби з контрабандою в СРСР», 1988 р.), 

М. Колодаєв («Історія та сучасні способи боротьби з контрабандою у СРСР», 

1972 р.), В. Лукьянов («Кримінально-правова характеристика контрабанди та 

її попередження», 1982 р.), А. Федосєєв («Поняття контрабанди за 

радянським митним та кримінальним правом», 1962 р.), Л. Кузнєцова («Про 

кваліфікацію контрабанди», 1983 р.), Г. Чмель («Обґрунтованість постанов у 

справах про контрабанду», 1972 р.), М. Рогов («Посилити боротьбу з 

контрабандою», 1983 р.), В. Скрипник («Про практику застосування 

законодавства про контрабанду», 1985 р.), Н. Володько («Об'єкт та предмет 

контрабанди», 1975 р.). 
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На ІV етапі (1990-2006 рр.) митні правила стають об'єктом дослідження 

не тільки вчених-адміністративістів, а викликають зацікавленість у науковців 

інших галузей права. Зокрема в рамках цивільного права І. Міщенко 

(«Цивільно-правові договори в митній справі України») аналізує окремі види 

цивільно-правових угод, стороною у яких виступає митний орган.  

Загальнотеоретичний митної справи та реформування митної служби 

висвітлено у роботах І. Письменного («Концептуальні засади з реформування 

митної служби в Україні», 2001 р.). Історичний огляд становлення митного 

законодавства України на різних етапах його розвитку здійснила А. Мицак 

(«Становлення та розвиток митного законодавства на території України», 

2005 р.). Ґенеза митної мережі на півдні України визначена у роботі Ю. 

Головко («Джерела з історії митниць Південної України» (1775-1819 рр.). 

Особливості кримінально-правової відповідальності за незаконне 

переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю досліджені роботах О. Процюка, 

Є. Галанжина, С. Фомичева, Г. Русанова, В. Беспалько, А. Голубева, Д. 

Коземаслова, Г. Качкіної, І. Розумань, О. Омельчука, А. Меретукова, Є. 

Гайворонського, А. Бокова, І. Романова, Л. Білецької, А. Поляха, Л. 

Дорофєєфої, Е. Расюка, Р. Шехавцова, Д. Стригун, В. Шевчук, І. Базярук, С. 

Сороки, В. Сіленко, О. Поліщука та ін. 

Визначенням ролі національної митно-торговельної політики у 

розвитку конкурентоспроможного експорту займався Ю. Солодковський 

(«Конкурентні моделі розвитку експорту», 2005 р.). Економічний аналіз 

чинників розвитку організації митної діяльності в Україні подано у роботі Н. 

Коцан («Територіальна організація митної діяльності України», 2006 р.). А. 

Олефір досліджено практику застосування тарифних та нетарифних 

інструментів членами Світової організації торгівлі для забезпечення інтересів 

на внутрішньому та зовнішньому ринках («Реалізація національних 

економічних інтересів у регуляторній системі СОТ», 2005 р.) 

У роботах вчених-адміністративістів цього періоду відображається 
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наукова аргументація спроб створення власної публічної митної системи, 

досліджуються окремі інститути митного права з акцентом на їх роль та 

значення для збалансованого розвитку новоствореної держави. Так, 

організація та правові засади кадрового забезпечення митних органів 

опрацьовані А. Павловим («Кадрове забезпечення митних органів України: 

організаційно-правові аспекти», 2002 р.). І. Коросташова («Організаційно-

правові засади контролю в митній службі України», 2006 р.) у своєму 

дисертаційному дослідженні звернула увагу на сутність і цільове 

призначення внутрішнього контролю митної служби як правової форми 

діяльності уповноважених посадових осіб митної служби. С. Баранов 

(«Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні 

відносини», 2001 р.) надав відносно груп детермінантів адміністративних 

правопорушень (економічні, політичні, організаційно-правові, соціально-

психологічні) найбільш ефективні заходи протидії та попередження 

порушень митних правил. О. Крестьянінов («Правове регулювання митних 

режимів», 2002 р.) окреслив сутність співвідношення адміністративно-

правових і митних режимів як інститутів адміністративного та митного 

права. В. Вишнивецька («Правове регулювання державного мита», 2005 р.) 

обґрунтовано необхідність прийняття нормативно-правого акту, в якому 

мають бути визначені усі елементи правового механізму даного платежу.  

А. Мазуром надано поняття «організаційно-правового механізму 

митного контролю», визначено його елементи та чинники, що впливають на 

ефективність та результативність («Організаційно-правові основи митного 

контролю в Україні», 2004 р.). Засоби забезпечення законності в діяльності 

митних органів опрацьовано О. Соколенко («Організаційно-правові питання 

забезпечення законності в діяльності митних органів України», 2004 р.). 

Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного брокера та 

митного перевізника розроблено І. Світлак («Організаційно-правові засади 

провадження посередницької діяльності митного брокера та митного 

перевізника в Україні», 2006 р.). А. Дудусик працювала над встановленням 
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співвідношення між провадження у справах про порушення митних правил  і 

провадженням у справах про адміністративні правопорушення, а також між 

провадженням у справах про порушення митних правил та окремими 

процедурами митного контролю («Провадження у справах про порушення 

митних правил», 2006 р.).  

У 1998 р. за сприяння С. Ківалова, Є. Додіна, М. Шермана, Д. Бахраха, 

А. Берлач, В. Грищука, В. Ковальського, О. Копиленко, Б. Кормича, О. 

Остапенко, П. Пашко, Д. Приймаченко, В. Фортре, Ч. Шуйбао та Х. Ярмакі, 

Т. Аверочкіної та ін. засновано науково-аналітичний журнал «Митна 

справа», спрямований на висвітлення проблемних питань митних відносин та 

зовнішньоекономічної діяльності. Наприкінці цього етапу у наукових колах 

постає питання про доцільність утворення нової кримінально-правової норми 

із винесенням до іншого розділу певних предметів контрабанди (Процюк О. 

«Кримінальна відповідальність за контрабанду», 2006 р.). 

V етап (2007-2011 рр.) характеризується формуванням різних 

напрямків та векторів адміністративно-митних досліджень. Одним з таких 

напрямків стала жвава наукова дискусія з декриміналізації товарної 

контрабанди та її наслідків. О. Сєрих обґрунтовано необхідність вивчення 

сукупності порушень митних правил як частини адміністративної деліктності 

та існування нового наукового напрямку – деліктології порушень митних 

правил. В. Нижнякова також звертала увагу на протиріччя та прогалини у 

нормативній регламентації митно-деліктних відносин як причину проблем, 

що виникають в процесі діяльності митних органів, пов'язаної з 

притягненням до відповідальності за незаконне переміщення товарів 

(«Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження у справах х 

правил про порушення митних правил», 2008 р.).  

О. Бурцевою зроблено акцент на необхідності декриміналізації 

товарної контрабанди як елементу забезпечення верховенства права у 

справах про порушення митних правил («Забезпечення прав людини у 

провадженні у справах про порушення митних правил», 2011 р.). Нагальною 
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потребою суспільства І. Романенко вважала відокремлення кримінальної 

контрабанди від адміністративної («Адміністративно-правові засади 

профілактики порушення митних правил», 2011 р.). На виключенні з 

кримінального закону діянь, які не представляють суспільної небезпеки, з 

одночасним посиленням відповідальності за порушення митних правил 

наполягала Г. Галочка («Декриміналізація «товарної» контрабанди – одне з 

основних завдань реформування діяльності митної служби України», 

2010 р.). Особливості правового регулювання нарахування санкцій при сплаті 

обов'язкових платежів при перетинанні митного кордону розглянуто 

С. Лазюком («Особливості правового регулювання застосування санкцій за 

порушення правил щодо переміщення товарів та інших предметів через 

митний кордон при сплаті обов'язкових платежів», 2011 р.).  

Загалом декриміналізацію «товарної» контрабанди підтримано 

О. Абакуменко, О. Бурденюком, А. Дусик, О. Митропольською, Н. Білаком, 

В. Половніковим, В. Гидуляновим, М. Кривоносом, А. Гараєвим, О. 

Андреєвим, Д. Приймаченком, О. Шевчуком, В. Суворкіним, В. Допілкою, В. 

Качаном, А. Волковим, С. Дьоміною, О. Семенком та ін. 

Актуальність розгляду зберігають й інші проблемні аспекти митного 

права, у тому числі, й щодо провадження у справах про порушення митних 

правил. О. Константою («Адміністративно-правові заходи боротьби з 

порушенням митних правил», 2008 р.) здійснено аналіз проблем правового 

регулювання підстав та порядку застосування адміністративно-правових 

заходів боротьби з порушеннями митних правил. М. Поважною 

проаналізовано проблемні аспекти взаємовідносин державної митної служби 

з іншими суб'єктами права («Державний механізм регулювання митних 

відносин», 2008 р.). Г. Карпенко («Експертиза в митній справі: організаційно-

правовий аспект», 2007 р.) у своїх роботах розглянула особливості 

проведення експертиз у митній справі, надала характеристику правовому 

статусу експертних установ та експертів у митній справі, здійснила 

класифікацію експертиз, які застосовуються в митній справі. 
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Митна політика як фактор міжнаціональний відносин після розпаду 

СРСР стала об'єктом дослідження І. Мельника («Міжнаціональні відносини в 

період розпаду СРСР», 2007 р.). О. Прядко досліджено правові засади 

механізму надання і скасування митних пільг і тарифних преференцій як 

стимулюючих заходів митної політики держави щодо наділення додатковими 

правами або звільнення від виконання обов'язків в процесі митних відносин 

(«Митні пільги і тарифні преференції», 2008 р.). С. Трофімовим розроблено 

проблемні аспекти механізму організаційно-правового здійснення митних 

процедур на морському транспорті та надано пропозиції щодо його 

вдосконалення («Організаційно-правові засади здійснення митних процедур 

на морському транспорті», 2008 р.). 

Організація, форми і методи прокурорського нагляду за 

правоохоронною діяльністю митних органів розглянуті І. Жилкою 

(«Прокурорський нагляд за правоохоронною діяльністю митних органів в 

Україні», 2009 р.). Адміністративно-правові особливості планування, 

проведення та реалізації результатів аудиторських перевірок державними і 

недержавними суб'єктами фінансового контролю у митній сфері стали 

предметом дослідження праці В. Дереконя («Аудит як форма фінансового 

контролю та елемент адміністративно-правової інфраструктури детінізації 

економічних відносин в Україні», 2007 р.). 

VІ етап (2012р.-дотепер) характеризується вирішенням наукового 

завдання адміністративної відповідальності за порушення митних правил й 

зокрема за переміщення товарів через митний кордон України поза митним 

контролем, яке розпочинається з моменту прийняття нового Митного 

кодексу України, у матеріальних та процесуальних нормах якого виражено 

європейський гуманістичний підхід до провадження в адміністративно-

деліктному праві. Як слушно зазначають В. Шамрай, Е. Демський та М. 

Тітов: «Метою гуманізації відповідальності є: уникнення зайвого 

застосування найсуворішого виду покарання і заподіяння особі морально-

психологічної травми; уникнення складного і тривалого судового процесу; 
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застосування заходів економічного впливу на порушників; більш 

оперативний і фаховий розгляд справи» [226, с. 62]. 

Сучасні наукові тенденції досліджень адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил й зокрема за переміщення 

товарів через митний кордон України поза митним контролем можна 

поділити на декілька напрямків: 1) ретроспективний аналіз становлення 

відповідальності за порушення митних правил; 2) пропозиції щодо 

удосконалення відповідальності за порушення митних правил; 3) міжнародне 

співробітництво у сфері протидії незаконному переміщенню товарів; 4) 

організаційно-правові аспекти діяльності митних органів; 5) особливості 

провадження у справах про порушення митних правил. 

Становлення та розвиток адміністративної відповідальності за 

незаконне переміщення товарів через митний кордон поза митним контролем 

привертало увагу таких вчених як: Г. Виноградова, К. Гальського, 

Л. Деркача, Н. Дук, О. Дячка, О. Єгорова, К. Іванова, С. Ківалова, 

В. Ковальського, К. Колесникова, А. Кольбенка, А. Мицак, О. Мірзи, 

О. Морозова, В. Науменка, В. Павлова, П. Пашко, К. Сандровського, 

О. Сидоренка, В. Чорного, Г. Шуліковського та ін. 

У аспекті дослідження сучасного стану адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил привертають увагу наукові 

дослідження Ю. Битяка, А. Булатова, В. Головіна, О. Грачова, Т. Диканової, 

Л. Дорофеєвої, Ю Дьоміна, О. Єршова, Ф. Жоріна, А. Журавльова, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, В. Комзюка, В. Кормича, В.Крутських, 

Ю. Кунєва, А. Мазура, К. Мішиної, О. Морозової, І. Несторишина, 

Н. Осадчої, О. Павленко, Д. Приймаченка, І. Тимошенко, Т. Тоцької, 

О. Чорної, О. Шевчука, М. Шульги та ін. 

Міжнародні аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності вивчені у публікаціях Ю.Битяка, Н. Буваєвої, Л. Волощенко, 

Н. Галицької, П. Гребельника, Є. Додін, С. Жамкоч'яна, Н. Живенко, 

Д. Завтур, А Ільїна, С. Ківалов, Є. Костика, А. Мжаванадзе, О. Міхеєвої, 



65 
 

С. Прущака, К. Сорокіна, С. Терещенко, Е. Тихонович, А. Фаррахова, 

Н. Чагунави, М. Шапілова. 

Дослідженням статусу митних органів як суб'єктів владних 

повноважень займалися: О. Агишева, Ю. Бакаєв, В. Блохін, А. Булатова, 

Д. Вагін, В. Гаверський, В. Головін, І. Давидович, В. Дегтярьов, Р. Зарипов, 

О. Князєва, О. Крапушкін, І. Кротов, В. Крутських, В. Мацакова, В. Настюк, 

А. Пантелєєв, Н. Прусакова, О. Соколенко, Ю. Федасова, П. Шеремет та ін. 

На гуманістичному підході до провадження у адміністративно-

деліктних відносинах наполягають І. Городецька, Е. Демський, Я. Дякін, 

Р. Калюжний, Ю. Ковальчук, Р. Козюренко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

Т. Комзюк, В. Мотиль, О. Погрібний, С. Стеценко, В. Тарануха, М. Тітов, 

О. Ткаля, О. Чернецький, В. Шамрай та ін. 

З метою удосконалення митного законодавства, уникнення проблемних 

ситуацій у правозастосовічій діяльності, конкурування норм спеціальних 

законів та усунення колізій М. Кравець запропоновані заходи з 

удосконалення кваліфікації порушень митних правил («Адміністративно-

правова кваліфікація порушень митних правил», 2013 р.). Р. Калакайло 

досліджено провадження у справах про порушення митних правил як вид 

адміністративної юрисдикції («Процесуальні дії у справах про порушення 

митних правил», 2015 р.). К. Ільченко установлено специфіку митних 

формальностей при переміщенні продуктів морського та річкового промислу, 

а також виокремлено особливості відповідальності за вчинення порушень 

митних правил при переміщенні продуктів морського та річкового промислу 

(«Порядок та підстави переміщення через митний кордон України продуктів 

морського та річкового промислу», 2016 р.). 

І. Квеліашвілі досліджено світові інтеграційні процеси, що впливають 

гармонізацію національного митного законодавства, норм та стандартів його 

застосування («Реформування державного управління митною справою 

України в умовах європейської інтеграції», 2019 р.). Б. Крівицьким 

акцентовано увагу на пріоритетних факторах забезпечення митної безпеки 
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України («Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки», 

2019 р.). А. Гудом опрацьовано питання адміністративно-процесуального 

забезпечення митно-правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності («Організація митно-правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств», 2017 р.). Л. Дорофєвою 

здійснено комплексне дослідження адміністративно-правового регулювання 

організації та діяльності митних органів у контексті євроінтеграційного 

вибору України («Адміністративно-правове регулювання організації та 

діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного вибору», 2019 р.). 

Елементи механізму попередження та протидії адміністративним 

правопорушенням у митній сфері розроблені С. Міловідовою 

(«Попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні», 

2016 р.). С. Стороженком запропоновано об'єднати ст. 482-483 Митного 

кодексу України під однією збірною назвою «Адміністративна контрабанда» 

(«Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через 

митний кордон України», 2019 р.). Діяльність митних постів у аспекті 

попередження незаконного переміщення товарів розроблена О. Сидоренко 

(«Адміністративно-правовий статус митних постів в Україні», 2020 р.). 

В. Качаном виокремлено та охарактеризовано фактичні підстави 

застосування спрощеного порядку переміщення товарів та транспортних 

засобів у митному режимі прикордонної торгівлі («Митне регулювання 

прикордонної торгівлі», 2013 р.). А. Мудровим проаналізовано аспекти 

реалізації митними органами адміністративно-примусових повноважень, у 

тому числі і щодо заходів адміністративної відповідальності за вчинені 

правопорушення («Адміністративно-примусові повноваження митних 

органів та порядок їх реалізації», 2013 р.). 

Така широка та різноманітна наукова зацікавленість до митної справи, 

митної діяльності взагалі та відповідальності за порушення митних правил (у 

тому числі і за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
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України поза митним контролем) свідчить не тільки про важливість цього 

публічного інституту, а й про наявність певних суперечностей та прогалин, 

які вирішуються на теоретичному рівні з метою полегшення та покращення 

правозастосування. 

 

 

1.2. Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, у системі адміністративно-правової 

охорони митної справи 

 

 

З точки зору семантики відповідальністю є: «1) покладений на когось 

або взятий на себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за 

чиїсь дії, вчинки, слова; 2) серйозність, важливість справи, моменту тощо". 

Притягати до відповідальності означає "вважати когось винним, вимагати 

звіту за його вчинки (перед судом, органами влади та ін.)» [13]. Етимологічно 

корені терміну «відповідальність» сягають слова «відати», спорідненому з 

пруським «знаємо» або готським «wait» – «бачити, знати». Як зазначають 

укладачі словника, семантичний перехід від «бачити» до «знати» цілком 

натуральний, але вже в індоєвропейській прамові дієслово, очевидно, 

розпалося на два – одне зі значенням «бачити», а друге зі значенням «знати» 

[58, с. 391]. Відповідальність тісно пов'язана з необхідністю дотримання 

певних соціальних норм та виконання соціальних обов'язків; вона виникає 

унаслідок небажання конкретного індивіда узгоджувати свою поведінку з 

об'єктивними приписами суспільства.  

На думку В. Маліновської соціальна відповідальність виникає тоді, 

коли «поведінка особи має суспільне значення та регулюється соціальними 

нормами; суспільство розвивається і в процесі розвитку складаються 

відповідні відносини між людьми у вигляді взаємних прав та обов'язків, що 
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закріплюються у певних нормах» [103, с. 60]. Є. Подорожній з цього приводу 

зазначає, що «соціальна відповідальність обумовлюється необхідністю 

підпорядковувати, координувати і коригувати у процесі спільної діяльності 

дії кожного з діями інших, приватний інтерес погоджувати із загальним» 

[145, с. 7]. 

Слушною є думка О. Іванової, яка вважає, що юридична 

відповідальність відрізняється від інших видів соціальної відповідальності 

«формальною визначеністю, обов'язковим дотриманням правових норм, 

публічним контролем за їх виконанням, застосуванням до правопорушника 

заходів примусу, запобіганням правопорушенням та охороною 

правопорядку» [66,  с. 23]. При цьому юридична відповідальність спрямована 

не тільки на покарання правопорушника, а й на забезпечення особистих 

немайнових та майнових прав людини, розвиток соціальних благ, поширення 

духовно-культурних цінностей, гарантування суспільно-правових інституцій. 

Як зазначає з цього приводу Л. Бєлая: «Соціальна роль юридичної 

відповідальності полягає у тому, що саме наявність відповідальності 

спонукає людей до певного (позитивного) варіанту поведінки. В даному 

випадку вона виступає у якості стимулу правомірної поведінки і 

антистимулом – вчинення правопорушення» [16, с. 3]. 

Дослідження категорії «юридична відповідальність» має свої 

особливості, у зв'язку з багатоаспектністю цього феномену, суб'єктивним 

ставленням дослідника, а також відсутністю єдиного законодавчого 

визначення. Через це у наукових правничих колах і досі не сформований 

єдиний погляд на юридичну відповідальність. І. Сердюк, розглядаючи 

юридичну відповідальність в аспекті теорії правовідносин, зазначає, що вона 

є різновидом «правоохоронних відносин, що виникли з факту 

правопорушення між державою в особі її судових і правоохоронних органів 

та особою, винною у його вчиненні та юридичним обов'язком 

правопорушника зазнати позбавлення певних цінностей, що йому належали; 

під кутом реакції держави на факт вчинення правопорушення та подальшого 
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впливу на поведінку винної особи, юридичну відповідальність необхідно 

розуміти як здійснювані уповноваженими державою суб'єктами заходи 

державного примусу до особи, котра вчинила правопорушення» [194, с. 34].  

На думку Ю. Шемшученка, М. Зяблюка, В. Горбатенка та ін. юридичну 

відповідальність слід сприймати як «вид соціальної відповідальності, 

сутність якої полягає у застосуванні до правопорушників (фізичних та 

юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у 

примусовому порядку державою. Юридична відповідальність є 

правовідношенням між державою в особі її органів і правопорушником, до 

якого застосовують юридичні санкції з негативними для нього наслідками» 

[235, с. 401]. Виходячи з даного визначення, можна стверджувати, що 

юридичній відповідальності притаманні такі ознаки: є різновидом соціальної 

відповідальності; забезпечується державою у примусовому порядку; полягає 

у застосуванні до правопорушника законодавчо визначеного переліку 

санкцій; настання для правопорушника негативних наслідків у зв'язку із 

застосуванням стягнень; застосовується чітко визначеним переліком 

публічних органів. 

Загалом поширеними серед вчених-юристів є три підходи до розуміння 

феномену «юридична відповідальність»: негативний; позитивний; 

комплексний. Представники першого підходу розглядають юридичну 

відповідальність «у нерозривному взаємозв'язку за правопорушенням, як 

логічний наслідок порушення правової норми», як «різновид соціальної 

відповідальності, яка утворює один з головних складових механізму 

правового регулювання» [63, с. 11]. Тобто, на думку цієї спільноти вчених-

правників юридична відповідальність є відповідальністю за поведінку в 

минулому, коли відвернути правопорушення вже неможливо, оскільки 

настали його негативні наслідки, проте можна покарати особу, яка його 

вчинила. Наприклад, Л. Луць зазначав, що юридична відповідальність є 

«передбаченим нормативними приписами обов'язком правопорушника 

зазнати негативних юридичних наслідків за вчинення» [99, с. 345]. 
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Прихильники другого підходу звертають увагу на такий аспект 

юридичної відповідальності як добровільність. Особа правопорушник 

добровільно піддається накладенню стягнень за вчинене нею 

правопорушення у силу свого внутрішнього переконання, а не через 

побоювання публічно-владного апарату та наявних у нього засобів примусу. 

Серед ознак позитивної відповідальності послідовники позитивного підходу 

виокремлюють такі: «закріплення у заохочувальних правових нормах; засіб 

публічного переконання та правового стимулювання; проявляється у 

позитивних наслідках майнового, організаційного та особистісного 

характеру; форма реалізації заохочувальної санкції у конкретному випадку; 

здійснюється у особливій процесуальній формі» [234, с. 9]. Цікавою у цьому 

відношенні видається думка М. Кельмана, який стверджував, що юридична 

відповідальність є «абсолютним відношенням, яке являє собою добросовісне 

виконання своїх обов'язків, обов'язків перед громадянським суспільством, 

правовою державою, колективом людей і окремою особою, тобто 

відповідальне ставлення до виконання обов'язку» [70, с. 324]. О. Мисак до 

ознак позитивної юридичної відповідальності відносить: «правомірну 

поведінку, обов'язок дотримуватись заборон, виконувати позитивні 

обов'язки, а також надані й гарантовані державою дозволи щодо реалізації 

суб'єктивних прав особи, застосування державою заходів заохочення, 

схвалення» [108, с. 131]. 

А. Машков здійснив спробу поєднати позитивне та негативне 

розуміння юридичної відповідальності у наступному визначенні: «Юридична 

відповідальність - 1) складне правовідношення між суб'єктами права у 

процесі реалізації ними норм права, яка пов'язане з адекватною реалізацією 

правових приписів та наслідками, які настають за порушення цих приписів; 

2) правовідношення, яке виникає між суб'єктами права в процесі їх 

самостійної діяльності, спрямоване на добровільне узгодження інтересів, а 

також зв'язок який виникає між соціальними суб'єктами у випадку 

ігнорування кимось із них у своїй діяльності інтересів інших суб'єктів, і який 
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пов'язаний із застосуванням до такого суб'єкта заходів випливу, які є 

формами понесення цим суб'єктом певних негативних наслідків своїх 

неправових діянь» [104, с. 81-82]. На комплексному розумінні юридичної 

відповідальності наполягає і О. Іваненко, який вважає, що «юридичну 

відповідальність доцільно розглядати як комплексну категорію, яка має 

добровільну та примусову форму реалізації». На думку вченого добровільна 

форма реалізації полягає у «закріпленні юридичного обов'язку 

дотримуватися і виконувати вимоги права, що реалізується у правомірні 

поведінці суб'єктів права, яка заохочується або схвалюється державою». У 

свою чергу примусова форма виявляється як «закріплення юридичних 

обов'язків правопорушника підлягати осуду з боку держави через обмеження 

матеріального, правового або особистісного характеру при реалізації 

конкретних суб'єктивних прав» [65, с. 17]. 

Очевидно, що неможливо віддати перевагу якомусь одному підходу 

або визначенню, оскільки у своїй системності та комплексності вони 

покликані на вироблення універсального підходу до розуміння феномену 

«юридична відповідальність» як результату наукових пошуків науковців-

представників різних галузей права. Юридична відповідальність має цілісний 

характер, розходяться лише способи і засоби її втілення. У позитивному 

аспекті юридична відповідальність охоплює собою свідоме і добровільне 

виконання особою свої обов'язків, а у негативному – систему стягнень, які 

застосовуються до порушника правил суспільного порядку. За результатами 

проведеного методологічного аналізу дефінітивної конструкції «юридична 

відповідальність» можна дійти висновку, що цим суспільно-правовим 

явищем можна вважати здійснюваний добровільно або примусово публічний 

обов'язок дотримуватись встановлених та санкціонованих норм права, а у 

разі порушення – зазнати відповідних несприятливих наслідків, міра яких 

передбачена у санкціях відповідних правових норм.  

Загальноприйнятою є класифікація юридичної відповідальності 

залежно від виду вчиненого діяння: кримінальна, адміністративна, 
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дисциплінарна, цивільно-правова. Проте деякі вчені не підтримують 

галузевий поділ, з огляду на його фрагментарність. Наприклад, Д. Азаров 

дотримується думки щодо неефективності такої класифікації, оскільки вона 

«здійснена з порушенням законів логіки; не може вважатися повноцінною та 

придатною для використання у процесі нормотворення та застосування норм 

права; створює підґрунтя для порушень конституційних приписів» [12, 

с. 101].  

На думку А. Вознюка кримінальною відповідальністю є «передбачені 

законом про кримінальну відповідальність обмеження прав і свобод особи, 

яка вчинила злочин, що полягають в її офіційному осуді, можливому 

покаранні та визнанні судимою» [27, с. 40]. Цікавою є позиція І. Богатирьова 

та А. Савченка, які зазначають, що «зміст кримінальної відповідальності 

полягає не тільки в тому, щоб особа, яка визнана судом такою, що вчинила 

заборонене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, повинна 

нести відповідальність за це шляхом застосування до неї заходів морального, 

матеріального та фізичного характеру, а й ще в тому, щоб була відновлена 

справедливість, у тому числі шляхом відшкодування в повному обсязі 

моральної та матеріальної шкоди, завданої фізичним та юридичним особам 

діями або бездіяльністю, визнаними судом злочинними» [20, с. 134]. Як 

зазначає С. Школа, сутність кримінальної відповідальності полягає «в 

негативній оцінці вчиненого злочину і особи, яка його вчинила з боку 

держави та її органів» [228, с. 150]. 

М. Хавронюк розглядає кримінальну відповідальність як вид 

юридичної відповідальності, яка застосовується виключно до порушника. На 

думку науковця ознаками кримінальної відповідальності є: «негативна 

реакція держави на правопорушення і на суб'єкта правопорушення, що являє 

собою легітимні заходи впливу; обов'язок порушника перетерпіти 

застосовані до нього примусові заходи кримінально-правового впливу» [219, 

с. 7 ]. О. Ревтов аналізує кримінальну відповідальність як «осуд винного і 

вчиненого ним діяння від імені держави в обвинувальному вироку суду та 
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застосуванням до нього обмежень прав і свобод, передбачених 

Кримінальним кодексом України» [184, с. 248]. 

Надзвичайно важливим для кримінальної відповідальності є 

визначення моменту, з якого вона настає, та моменту, з якого особа 

вважається притягненою до кримінальної відповідальності. У справі за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 

офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції 

України Конституційний Суд України дійшов висновку, що «кримінальна 

відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду; притягнення до кримінальної відповідальності, як стадія 

кримінального переслідування, починається з моменту пред'явлення особі 

обвинувачення у вчиненні злочину» [186]. При цьому М. Панов зазначає, що 

у науці кримінального права існують й інші підходи до визначення моменту 

виникнення кримінальної відповідальності: «з моменту вчинення злочину 

або з моменту притягнення особи в якості підозрюваного (обвинуваченого)» 

[137, с. 250]. 

Відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України: «Підставою 

кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом» [91]. До 

складу кримінального правопорушення традиційно відносять чотири 

обов'язкові елементи: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна 

сторона, проте офіційного закріплення складу злочину, які і нормативного 

визначення його елементів не здійснено. Є. Стрельцов та Н. Мірошниченко 

пропонують закріпити у ст. 2 Кримінального кодексу України поняття «склад 

кримінального правопорушення – сукупність (система) встановлених у 

кримінальному законі юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що і 

визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин (кримінальне 

правопорушення)» [203 с. 161]. Протилежної думки дотримується 

І. Чугуніков, зазначаючи, що кримінально-правові норми можуть 

«використовуватися тільки як субсидіарні заходи за принципом «ultima 



74 
 

ratio», а будь-які спроби позиціонувати поняття кримінальна відповідальність 

мають виключно негативні наслідки» [225, с. 232]. 

З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що кримінальній 

відповідальності як виду юридичної відповідальності притаманні наступні 

ознаки: підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою діяння, 

яке містить у собі ознаки складу кримінального правопорушення; чітка 

нормативна регламентація у положеннях Кримінального кодексу України; 

забезпечується державою у примусовому порядку; кримінальна 

відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду; притягнення до кримінальної відповідальності розпочинається 

з моменту пред'явлення особі підозри у вчиненні кримінально 

правопорушення у передбаченому законом порядку; полягає у покладанні на 

злочинця негативного обов'язку перенести покарання за вчинене ним 

суспільно небезпечне діяння.  

О. Петришин, С. Погребняк та В. Смородинський наголошують на 

необхідності розмежування кримінальної та адміністративної 

відповідальності шляхом визначення «особливостей кожної з них, які 

стосуються підстав відповідальності (злочин та адміністративний 

проступок); законодавства, яким цю відповідальність передбачено 

(кримінальне та адміністративне); органу, за рішенням якого застосовується 

відповідальність, специфіки санкцій» [206, с. 258]. Встановлення 

співвідношення між адміністративною та кримінальною відповідальністю 

має не тільки науково-теоретичне, а й практичне значення, оскільки прямо 

впливає на усвідомлення та переосмислення сутності і ознак 

адміністративної відповідальності як інституту адміністративного права. 

Компаративний аналіз норм адміністративного та кримінального 

законодавства, яким встановлюється відповідальність за вчинення суспільно 

небезпечного або суспільно шкідливого діяння, у першу чергу, спрямований 

на визначення обставин, основних критеріїв розмежування, наявність яких 

дозволяла б стверджувати можливість або неможливість притягнення особи 
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до одного з цих видів юридичної відповідальності. Встановлення взаємних 

зв'язків та рівня діаметральності між адміністративною та кримінальною 

відповідальністю пропонується розпочати з визначення поняття першої. 

Без сумніву можна стверджувати, що адміністративна відповідальність 

є найпоширенішим видом юридичної відповідальності, у зв'язку виконанням 

нею не тільки попереджувальних та охоронних функцій, а й завдяки 

«активному стимулюванні соціально корисних видів правомірної поведінки» 

[79, с. 102]. Як зазначає С. Мосьондз «адміністративна відповідальність як 

різновид юридичної відповідальності має вагоме значення в охороні 

правопорядку на у профілактиці правопорушень». На думку автора реалізація 

та забезпечення прав і свобод людини і громадянина «значною мірою 

залежать від стану законодавства про адміністративні правопорушення, 

основними завданнями якого виступають охорона власності, захист законних 

економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства та держави» 

[122, с. 277].  

За Ю. Битяком адміністративна відповідальність - це «накладення на 

правопорушника загальнообов'язкових правил, які діють у державному 

управлінні, адміністративних стягнень, що спричиняють до цих осіб 

обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру» [18, с. 170]. 

І. Бородін та В. Круглов приходять до висновку, що адміністративна 

відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, «який являє 

собою правовідносини між особою, що вчинила діяння, що порушує 

встановлену Кодексом про адміністративні правопорушення заборону, і 

державою, пов'язані із застосуванням або відмовою від застосування до 

вказаної особи санкцій, що виражають оцінку її поведінки і з виконанням 

прийнятого рішення» [22, с. 43]. Т. Коломоєць, розглядаючи адміністративну 

відповідальність як різновид юридичної, виокремлює такі її ознаки: 

«зовнішній характер; застосовується лише за вчинення правопорушення; 

пов'язана з державними примусовим у формах каральних і 

правовідновлюючих заходів; визначена у нормах права; притягнення 
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правопорушника до відповідальності здійснюється в певному 

процесуальному порядку уповноваженими державними органами та 

посадовими особами; винна у вчиненні правопорушення особа несе певні 

втрати матеріального та побутового характеру, які передбачені законом» [4, 

с. 134].  

Окрім загальних ознак, адміністративній відповідальності властиві й 

спеціальні ознаки, які відрізняють її від інших видів відповідальності: 

«підставою адміністративної відповідальності є адміністративне 

правопорушення (проступок); має публічний державно-обов'язковий 

характер; виявляється у накладанні на порушників відповідних видів 

адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від інших 

заходів стягнення та впливу, які застосовуються у різних галузях права; 

відсутність службового підпорядкування між суб'єктами адміністративної 

відповідальності; до адміністративної відповідальності притягаються як 

фізичні, так і юридичні особи; особливий порядок притягнення; норми, які 

регламентують адміністративну відповідальність, містяться у різних за своєю 

правовою природою актах» [79, с. 106]. Схожі кваліфікуючі ознаки 

адміністративної відповідальності визначає і Ю. Левенець: «підстава 

адміністративної відповідальності – адміністративне правопорушення 

(проступок), яке не являє собою великої суспільної небезпеки; наявність 

особливого набору засобів адміністративного впливу – адміністративних 

стягнень; наявність системи органів адміністративної юрисдикції, які 

відповідно до повноважень, визначених законодавством, мають право 

застосовувати заходи адміністративних стягнень і притягувати до 

відповідальності правопорушників; особливий порядок реалізації 

адміністративної відповідальності» [96, с. 60]. М. Удод та О. Літус також 

виокремлюють ряд характерних рис адміністративної відповідальності: 

«підставою адміністративної відповідальності є тільки те правопорушення, за 

здійснення якого передбачено адміністративне покарання; порядок і підстави 

застосування адміністративної відповідальності встановлені Кодексом 
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України про адміністративні правопорушення; суб'єктами адміністративної 

відповідальності можуть бути фізичні, юридичні особи та посадові особи; 

суб'єктом притягнення до відповідальності виступає держава в особі 

спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади та судів; 

адміністративним законодавством за вчинення адміністративних 

правопорушень передбачено перелік покарань» [210, с. 91]. 

Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [77]. У цій же статті додатково зазначено, 

що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, настає виключно у 

тому випадку, якщо ці порушення за своїм характером не зумовлюють собою 

настання кримінальної відповідальності. Тобто, притягнення особи до 

адміністративної відповідальності може бути здійснено лише за виконання 

певних умов. Л. Бородін та В. Круглов вважають, що для цього необхідна 

наявність взаємопов'язаних складників: «вчинення дій, що порушують 

встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення або 

іншими нормативними актами заборону; порушення, розслідування, розгляд 

справи й ухвалення рішення про застосування до особи, яка скоїла 

протиправну дію, санкції, передбаченої нормативно, чи звільнення від неї; 

виконання прийнятого рішення» [22, с. 39]. 

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 

адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності, 

яка передбачає закріплений у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення та інших нормативно-правових актів перелік суспільно-

важливих зобов'язань, яких мають дотримуватися фізичні та юридичні особи; 

у випадку порушення таких зобов'язань у особи виникає негативний 
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обов'язок підкоритися накладеній в установленому процесуальному порядку 

спеціально уповноваженим на це суб'єктом санкції.  

Аналіз кримінальної та адміністративної відповідальності дозволяє 

стверджувати наявність між ними схожих елементів, що зумовлено 

належністю до однієї суспільно-правової категорії юридична 

відповідальність. Разом із тим адміністративна відповідальність має низку 

специфічних підстав, які й відрізняють її від кримінальної відповідальності. 

Так, нормативною підставою кримінальної відповідальності є виключно 

Кримінальний кодекс України, у той час як настання адміністративної 

відповідальності передбачене Кодексом України про адміністративні 

правопорушення та низкою інших нормативно-правових актів. Зокрема, 

згідно із ст. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

«питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил регулюються Митним кодексом України» [77]. 

Фактичною підставою настання адміністративної відповідальності є 

вчинення особою адміністративного правопорушення (проступку), при цьому 

до кримінальної відповідальності особа притягається виключно у разі 

вчинення кримінально-караного діяння. Як слушно з цього приводу зазначає 

П. Лютіков: «Варто визначитись те, які саме склади адміністративних 

проступків мають безпосереднє відношення до публічного адміністрування, а 

отже і пов'язані з адміністративним правом. Це питання істотно 

актуалізується з введенням нового інституту – інституту кримінальних 

проступків, які фактично разом із дисциплінарними та адміністративними 

проступками, цивільними деліктами та злочинами утворюють модифіковану 

систему правопорушень» [110, с. 636].  

Ще одним фундаментальним критерієм розмежування адміністративної 

та кримінальної відповідальності є суспільна небезпечність. Адміністративні 

правопорушення відрізняються від кримінально-караних діянь меншим 

ступенем суспільної небезпечності – суспільною шкідливістю та відсутністю 

значної завданої шкоди. Щодо співвідношення суспільної шкідливості та 
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суспільної небезпеки, то їх, зазвичай, розглядають як дві самостійні категорії. 

Н. Орловська виходить з того, що: «суспільна шкідливість і суспільна 

небезпека можуть бути співставленні як дійсне та можливе; соціальна 

шкідливість – це втілення ціннісного контексту, а суспільна небезпека – 

оцінюваного; соціальна шкідливість і суспільна небезпека повинні 

розглядатися стосовно конкретного соціокультурного простору, внаслідок 

чого їх динамічні зміни як так є об'єктивною даністю та не можуть 

сприйматися негативно; між даними категоріями можуть бути встановлені 

лише системна відповідність і відносна пропорційність, але не точне 

розмірне співвідношення» [133, с. 676].  

Адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної 

відповідальності і за колом осіб, які можуть бути притягнуті до 

відповідальності. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути 

як фізичні особи, так і юридичні особи (їх посадові особи). До кримінальної 

відповідальності може бути притягнута виключно фізична осудна особа, яка 

на момент вчинення діяння досягла передбаченого віку настання 

кримінальної відповідальності. За загальним правилом кримінальна 

відповідальність може наставати з шістнадцяти років, проте передбачені і 

випадки зниження віку до чотирнадцяти років. Окрім того, нормами деяких 

статей Кримінального кодексу України передбачена відповідальність і для 

суб'єктів, які вирізняються специфічною ознакою (громадянство, суспільне 

становище, посадові обов'язки, виконання спеціальних функцій та ін.). Отже, 

адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної за 

сукупністю певних фактичних ознак. Разом із тим обидва види 

відповідальності мають багато спільних ознак, наявність яких обумовлена 

належністю до одного загального правового виду «юридична 

відповідальність» [39, с. 134]. 

Як вже зазначалось раніше, настання адміністративної відповідальності 

за порушення митних правил передбачене положеннями Митного кодексу 

України, однак адміністративна відповідальність за такі порушення настає 
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тільки у тому випадку, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою 

настання кримінальної відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 458 Митного 

кодексу України, порушення митних правил є «адміністративним 

правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з 

необережності) дії чи бездіяльності, що посягають на встановлений цим 

Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України, пред'явлення їх митним органам для проведення митного 

контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, 

що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на 

митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які цим 

Кодексом передбачена адміністративна відповідальність» [119]. 

Встановлення особливостей такого правового явища як порушення 

митних правил сприятиме визначенню їх подібності до інших об'єктів 

пізнання або виокремленню відмінних від них властивостей. Сукупність 

ознак і дозволяє відрізнити досліджуване правове явище від інших явищ. У 

науці адміністративного права немає єдиного підходу до визначення 

іманентних властивостей адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил, що обумовлено не тільки відсутністю нормативного 

врегулювання, а й комплексним характером цього різновиду 

адміністративних проступків. 

На думку авторського колективу навчального посібника «Митне право 

України» обов'язковими ознаками порушень митних правил є: 

«протиправність (порушення конкретної норми Митного кодексу України); 

винність (умисне протиправне діяння або протиправне діяння з 

необережності); караність (передбачена відповідальність Митним кодексом 

України за вчинення порушення)» [113, с. 192]. Н. Щербюк вважає, що 

адміністративній відповідальності за порушення у сфері митної діяльності 

притаманні такі риси: «настає за митні правопорушення, якщо вони за своїм 

характером не спричиняють кримінальну відповідальність; юридичні склади 
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митних правопорушень встановлюються виключно у Митному кодексі 

України; притягнення до відповідальності за порушення митних правил не 

звільняє особу від обов'язку сплатити податки і збори; проявляється у 

встановленні деліктних правовідносин; особлива процесуальна форма 

застосування заходів відповідальності; оскарження рішень уповноважених 

органів може бути здійснено у судовому порядку» [115, с. 114]. Як 

зазначають В. Ченцов, С. Кувакін та А. Мазур «адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил є специфічною формою 

реагування держави в особі митних органів або суду на вчинення 

правопорушень у сфері митної діяльності, згідно з якою особи, що скоїли ці 

проступки, повинні відповісти за свої протиправні діяння і понести за це 

покарання у встановлених митним законодавством формах і порядку» [112, с. 

241]. До визначення адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил через «обов'язок особи, яка вчинила адміністративний проступок 

зазнавати заходів несприятливого впливу у межах встановленого законом 

стягнення» підходять і А. Годяк, О. Ілюшик, Я. Павловчи-Сенета [114, 

с. 284]. При чому С. Пєтков зазначає, що заходи адміністративної 

відповідальності за порушення митного законодавства «можуть 

застосовуватися до будь-якого суб'єкта адміністративних правовідносин, у 

тому числі і до суб'єктів владних повноважень» [142,  с. 106]. 

Чинний Митний кодекс України визначає вісімнадцять складів 

порушень митних правил, логічно об'єднаних у одну главу вказаного 

нормативно-правового акту. З метою здійснення ефективного дослідження 

проблемних аспектів окремого різновиду порушень митних правил 

(переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем) слід 

приділити увагу їх класифікації, яка має не тільки теоретичне, а й практичне 

значення. Як зазначає з цього приводу В. Ченцов: «Згрупування порушень 

митних правил має суттєве значення для правозастосовної діяльності митних 

органів, оскільки дозволяє, з одного боку, виявити певні якісні особливості 
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кожного конкретного складу порушення митних правил і в той же час, з 

іншого боку, уникнути односторонньої його інтерпретації» [111, с. 207]. 

С. Кувакін та А. Мазур пропонують поділяти порушення митних 

правил за критеріями в залежності від: ступеня завданої шкоди, об'єктом 

посягання, ознаками об'єктивної сторони, характером шкідливих наслідків 

вчиненого діяння, суб'єкта порушення митних правил [112, с. 236-239]. 

О. Зотенко класифікує порушення митних правил за схожими критеріями: 

об'єкт посягання, форма вчинення протиправного діяння, характер шкідливих 

наслідків, тривалість протиправної поведінки у часі [64, с. 468]. Розподіл 

порушень митних правил за видом юридичної відповідальності, яка настає у 

випадку їх порушення, здійснюють А. Годяк, О. Ілюшик, Я. Павловчи-Сенета 

[114, с. 289]. А. Єніна концентрує свою увагу на такій ознаці митних 

правопорушень як ступінь завданої шкоди, за якою розподіляє порушення 

митних правил на незначні, суттєві і грубі [59, с. 23]. 

Будь-яка класифікація порушень митних правил має умовний характер, 

оскільки ступінь деталізації та обсяг критеріїв визначається, виходячи з мети 

конкретного дослідження, а отже усі спроби систематизації порушень 

митних правил мають суб'єктивний характер. При цьому, не можна 

знівелювати важливе значення кожного способу класифікації для подальших 

наукових розробок видових характеристик окремих порушень митних 

правил. Наявність широкого різноманіття ознак для систематизації порушень 

митних правил свідчить про комплексний характер адміністративної 

відповідальності у митній сфері, охоплення заходами стягнень усіх 

можливих протиправних діянь, які можуть вчинятися учасниками митних 

правовідносин. 

Згідно із ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України особа може бути 

притягнута до адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, тобто 

поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, 
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установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з 

незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання 

службовим становищем посадовими особами митного органу, за що до неї 

може бути застосоване стягнення у вигляді накладення штрафу в розмірі 100 

відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів, 

що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил через митний кордон України поза митним 

контролем. 

Частиною 2 ст. 482 Митного кодексу України передбачена 

відповідальність за ті самі дії вчинені особою повторно протягом року, або ті 

самі дії вчиняються особою, яка протягом року притягалася до 

адміністративної відповідальності за ст. 483 Митного кодексу України. У 

такому випадку на особу може бути накладений штраф в розмірі 200 

відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів 

і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України поза митним контролем [119]. 

Характеристика теоретичних аспектів адміністративної 

відповідальності у поєднанні з комплексним аналізом положень Митного 

кодексу України надає змогу виокремити перелік специфічних ознак, які 

властиві адміністративній відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем: 1) підставою застосування є 

вчинення особою конкретно визначеного ст. 482 Митного кодексу України 

діяння; 2) вчинення особою такого діяння посягає на встановлений публічний 

порядок, а також порушує положення чинних митних правил; 3) як результат 

вчиненого діяння для особи наступають несприятливі наслідки у вигляді 

адміністративних санкцій; 4) до відповідальності може бути притягнута 
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фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку; 5) рішення про 

притягнення особи до відповідальності приймається у судовому порядку на 

підставі оформленого посадовою особою митного органу протоколу. 

Таким чином, адміністративну відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, слід розглядати як вид юридичної 

відповідальності, передбачений у ст. 482 Митного кодексу України, за 

недотримання суспільно значущого обов'язку особи щодо дотримання 

митних правил; за порушення цього правила передбачено адміністративне 

стягнення за рішенням районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду на підставі належно оформленого посадовими особами 

митних органів протоколу. 

Із встановлених ознак адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем 

вбачається, що така відповідальність може наставати для винної особі тільки 

за наявності фактичних підстав. Тобто заходи адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил застосовуються виключно з 

дотриманням чітко визначеної процедури. До цікавих у цьому аспекті 

висновків приходить В. Хомутянський, який вважає, що «особливості 

адміністративної відповідальності за вчинення митних правопорушень 

розкриваються у співвідношенні з загальною адміністративною 

відповідальністю, підстави якої традиційно розподіляють на такі категорії: 

нормативна, фактична та документальна (процесуальна)» [220, с. 70].  

Нормативною підставою сукупність правових норм, яка закріплює 

«склади адміністративних проступків, систему адміністративних стягнень, 

коло суб'єктів, наділених правом застосовувати адміністративні стягнення і 

процедури притягнення до адміністративної відповідальності» [221, с. 219]. 

Нормативною підставою притягнення особи до адміністративної 

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

контролем є не тільки Митний кодекс України, а й сукупність законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, якими встановлюється та 

закріплюються митні правила. Нормами Митного кодексу України детально 

врегульовано підстави адміністративної відповідальності за вчинення 

митного правопорушення, визначено коло суб'єктів, які можуть притягати 

винну особу до такої відповідальності, окреслено процедуру провадження у 

такій категорії справ.  

Фактичною підставою адміністративної відповідальності є вчинення 

особою переміщення або дій, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, за що ст. 482 Митного кодексу України передбачено стягнення у 

вигляді накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, 

транспортних засобів з їх конфіскацією. Вчинення такого проступку 

повторно тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості 

товарів, транспортних засобів з їх конфіскацією [119]. Процесуальною 

підставою притягнення особи до адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 482 

Митного кодексу України, є установленої форми протокол про порушення 

митних правил, складений уповноваженою особою митного органу, та 

винесене судом постанова про порушення митних правил. У ст. 494 Митного 

кодексу України міститься перелік обов'язкових реквізитів такого протоколу, 

врегульовано процедурні аспекти (наприклад, порядок підписання 

протоколу, строки його отримання/ надсилання особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, кількість примірників протоколу, 

необхідність роз'яснення винній особі її прав та обов'язків тощо). Остаточне 

рішення про те, чи є у діях особи склад адміністративного правопорушення, 

приймає суд (суддя), який наділений повноваженнями винести одну з таких 

постанов: про проведення додаткової перевірки, про накладення 

адміністративного стягнення, про закриття провадження у справі [119]. 
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Тобто підстави адміністративної відповідальності за переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем мають специфічну природу, 

обумовлену особливостями конкретного складу такого правопорушення. 

Основними такими особливостями є: нормативне визначення у спеціальному 

акті – Митному кодексі України; вчинення конкретного складу 

правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України; 

процесуально-процедурне закріплення результатів провадження у справі у 

двох документах, які виносяться різними суб'єктами владних повноважень – 

протоколі про порушення митних правил та постанові про порушення 

митних правил. 

 

 

1.3. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів 

публічної влади у сфері відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем 

 

 

Основною теоретичною проблемою цього підрозділу є необхідність 

дослідження змісту та сутності адміністративно-правового регулювання 

діяльності органів публічної влади у митний сфері. Оскільки законодавцем 

не надано визначення поняттю «адміністративно-правове регулювання», у 

доктрині адміністративного права не склалося єдиного підходу до 

визначення глибинної суті цього правового явища. За визначенням, наданим 

О. Волковим, адміністративно-правовим регулюванням є «цілеспрямований 

та упорядковуючий вплив держави з використанням адміністративно-

правових методів» [28, с. 4]. Як «упорядковуючий, цілеспрямований плив 

держави на суспільні відносини» адміністративно-правове регулювання 

розглядає і Л. Пашковська, звертаючи увагу також на необхідність 
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«розмежування таких правових категорії, як «державне управління», 

«державне регулювання», «адміністративно-правове регулювання» [141, 

с. 7]. І. Грицай також підтримує думку про те, що «адміністративно-правовим 

регулюванням є вплив держави, спрямований на забезпечення ефективності 

та законності діяльності» [42, с. 91]. Виходячи з таких позицій, можна 

встановити, що адміністративно-правове регулювання у митній сфері 

спрямоване на здійснення упорядкованого публічного впливу на митні 

правовідносини, пов’язані з реалізацією публічних завдань специфічних 

суб’єктів владних повноважень. 

Засади взаємовідносин органів публічної влади та суспільства 

закріплені у Конституції України. Так, у Основному Законі нашої держави 

зазначено, що «народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування», «державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову» [86]. 

Врахування цих конституційних засад у процесі адміністративно-правового 

регулювання у сфері митної діяльності взагалі та щодо відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем зокрема, 

покликане забезпечити цілісність та стабільність системи публічної влади, 

ефективність та законність її діяльності. 

Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу України, справи про 

порушення митних правил, передбачені частиною шостою статті 470, 

статтями 471-473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482-484 цього 

Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, 

які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у місті, 

міськими чи міськрайонними судами (суддями) [119]. Відповідно правом 

застосовувати адміністративну відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем наділені посадові особи митних 

органів та районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n5306
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3758
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3775
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n5313
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3801
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У міжнародному праві терміном «митні органи» позначають органи, 

«які inter alia відповідальні за застосування норм міжнародного права». 

Термін «митниця» означає «митний орган, у якому можуть бути здійснені 

митні формальності, передбачені митним правом» [160]. Розділ 20 Митного 

кодексу України встановлює засади здійснення митної діяльності, 

врегульовує правовий статус митниці та митного посту, визначає 

призначення митних органів та завдання, які вони мають виконувати. 

Національне визначення поняття «митні органи» міститься у п. 341 ч. 1 ст. 4 

Митного кодексу України, відповідно до якого: «митні органи -  центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та 

митні пости» [119]. У нормативному українському визначенні митних 

органів закріплюється не лише вказівка на головне призначення такого 

суб'єкта владних повноважень (реалізація державної митної політики), а й 

встановлюється ієрархічний перелік митних органів. 

Як слушно зазначає Д. Приймаченко «митні органи посідають особливе 

місце в системі органів виконавчої влади, що визначається метою їх 

створення, функціонування та характером виконуваних завдань та функцій» 

[158, с. 7]. В. Комзюк наголошує на необхідності сприйняття митних органів 

як складного і розгалуженого механізму, єдиної сукупності, що «забезпечує 

вирішення багатообразних, різнорідний, але у кінцевому випадку об'єднаних 

функціональною спільністю, єдиних і цілісних завдань» [83, с. 26]. Тобто 

митні органи України становлять собою єдину функціональну систему, 

спрямовану на здійснення різних напрямків діяльності з метою забезпечення 

формування та здійснення митної політики. Підтримуємо думку Ю. Кунєва, 

що з метою виявлення системності у діяльності митних органів необхідно 

«описати їх функції, критерії ефективності функціонування, процеси 

функціонування та їх параметри на кожному рівні ієрархії як для 

сформованих, так і для прогнозованих умов, а також альтернатив розвитку 

митної системи» [94, с. 28]. 

Серед усіх завдань митних органів, перелічених у ст. 544 Митного 
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кодексу України, в рамках проведеного дослідження цікавість викликають 

наступні повноваження: «забезпечення правильного застосування, 

неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства 

України з питань митної справи; здійснення митного контролю та виконання 

митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України; запобігання 

та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій 

митній території України» [119]. Наділення митних органів зазначеним 

комплексом повноважень дозволяє зробити висновок про те, що однією із 

функціональних спрямованостей діяльності митних органів є забезпечення 

митної безпеки держави через своєчасне виявлення, запобігання та 

нейтралізацію реальних та потенційних порушень митних правил. 

До ряду митних органів належать: митні пости, митниці та Державна 

митна служба України. Державна митна служба України реалізує державну 

митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, 

здійснює інші повноваження, передбачені Митним кодексом України та 

іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, 

організовує та контролює їх виконання [119]. Структурно Державна митна 

служба України складається з управлінь, відділів та департаментів, діяльність 

яких, у тому числі, і спрямована на забезпечення митної безпеки. Одним з 

таких функціональних елементів є Департамент боротьби з контрабандою та 

порушеннями митних правил, який спрямовує та контролює діяльність 

митниці і митних постів з питань протидії порушенням митних правил. 

Наступним елементом системи митних органів є митниця - «митний 

орган, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених 

на митні органи» [119]. Станом на 2012 р. на території України дії 16 

митниць: Азовська, Буковинська, Волинська, Галицька, Дніпровська, 

Закарпатська, Київська, Одеська, Північна, Подільська, Поліська, 

Слобожанська, Східна, Чорноморська, Енергетична, Координаційно-

моніторингова [199]. Службові завдання митниці як органу протидії 
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порушенням митних правил визначені у Митному кодексі України. Митниця 

здійснює свою діяльність на конкретно визначеній території - зоні діяльності 

митниці. Як стверджує О. Федотов, «зоною діяльності митниці є зона її 

службової відповідальності, тобто місце територіальної дислокації усіх її 

структурних підрозділів, що здійснюють службову діяльність з виконання 

завдань, що покладені на митні органи» [214, с. 95]. Митний пост є митним 

органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні 

своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи 

[119]. Митний пост не має статусу самостійного публічного органу, а отже не 

має самостійного балансу, особистого поточного рахунку, печатки, бланків 

та ін. 

До завдань митних органів, покладених на них положеннями Митного 

кодексу України, нележить і виконання певних процесуальних дій, у тому 

числі й тих, що пов’язані із провадженням у справі про порушення митних 

правил. Доволі влучно. є теза А. Миколенка щодо зумовленості відсутності 

єдиного погляду у наукових колах на визначення провадження у справах про 

адміністративні правпорушення характеристикою зазначеного правового 

явища залежно від предмета дослідження [107, с. 129]. С. Дуженко розглядає 

провадження у справах про порушення митних правил у декількох аспектах: 

як різновид провадження у справах про адміністративні правопорушення та 

як «сукупність процесуальних стадій, що полягають у вчиненні 

уповноваженими органами конкретних, законодавчо визначених, необхідних 

і послідовних дій, достатніх для досягнення його завдань» [52, с. 21]. 

Тобто характер нормативного регламентування провадження у справах 

про порушення митних правил має подвійний характер. З одного боку 

вчинення процесуальних дій підпорядковується нормам Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а з іншого - врегульовано спеціальними 

положеннями Митного кодексу України. З метою глибшого розуміння змісту 

провадження у справах про порушення митних правил, необхідно дослідити 

принципи, які у концентрованому вигляді відображають його суттєві 
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аспекти. Відсутність належного світоглядно-методологічного осмислення 

принципів права негативно позначається на юридичній, зокрема судовій, 

практиці [78, с. 143]. Як зазначає А. Поляничко, «дослідження будь-яких 

галузевих принципів права має здійснюватися з погляду їх походження, 

еволюціонування, правової природи, значення, практичної реалізації та 

філософської суті» [147, с. 55]. 

Враховуючи, що здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил є частиною митної справи, загальні принципи, закріплені у 

ст. 8 Митного кодексу України, поширюють свою дію і на процесуальні дії, 

вчинювані суб'єктами владних повноважень у процесі виконання усіх 

необхідних формальностей з метою об'єктивного та неупередженого 

розслідування справи. Розглядаючи питання принципів провадження у 

справах про порушення митних правил, варто також зосередити увагу на 

положеннях ст. 487 Митного кодексу України, відповідно до якого 

провадження про порушення митних правил здійснюється відповідно до 

Митного кодексу України, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно 

до законодавства України про адміністративні правопорушення. Відповідно, 

норми Кодексу України про адміністративні правопорушення мають 

«базовий» характер для ефективного виконання завдань вищезгаданого  

провадження. Враховуючи, що постанова посадової особи митного органу у 

справі про порушення митних правил, а також постанова по скарзі на 

постанову митниці у такій справі можуть бути оскаржені до місцевого 

загального суду як адміністративного суду [119], під час здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил можуть 

використовуватися і принципи, передбачені Кодексом адміністративного 

судочинства України. 

Отже можна зробити висновок, що принципами провадження у справі 

про порушення митних правил є: принцип виключних повноважень митних 

органів та виключної юрисдикції України на її митній території; законність; 

презумпція невинуватості; спрощення законної торгівлі; додержання прав та 
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охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; гласність; 

прозорість; відповідальність усіх учасників правовідносин; верховенство 

права; рівність усіх учасників; відкритість інформації щодо справи; 

використання державної мови у процесі здійснення провадження; створення 

умов для реалізації права на захист [119], [76], [77]. 

Оскільки принципи провадження у справі про порушення митних 

правил за ст. 482 Митного кодексу України мають різнорівневий, 

багатоаспектний характер, у роботі детально проаналізовано буде лише деякі 

з них. Презумпція невинуватості як принцип провадження у митних справах 

передбачена п. 3 ст. 8 Митного кодексу України. Слід звернути увагу, що 

закріплене у Конституції України положення щодо презумпції невинуватості 

за буквального тлумачення поширюється виключно на кримінально-карані 

діяння. Проте, як слушно зазначає О. Кравчук, судова практика оскарження 

постанов у справах про адміністративні правопорушення «виходила з того, 

що покладення тягаря доказування на суб'єкта владних повноважень означає, 

що саме він повинен доводити винуватість особи. А отже презумпція 

невинуватості в адміністративному процесі діяла при судовому контролі» 

[89, с. 42]. Застосування презумпції невинуватості під час розгляду справи 

про порушення митних правил, передбачене ст. 482 Митного кодексу 

України, є одним з елементів системи правових механізмів, які 

застосовуються з метою запобігти безпідставному притягненню особи до 

відповідальності. Презумпція невинуватості, окрім того, гарантує і 

об'єктивний, справедливий та неупереджений розгляд справи у суді. Ця 

думка обґрунтована О. Сокуренко, яка зазначає, що «презумпція 

невинуватості є однією з найважливіших гарантій законності, повноти та 

всебічності аналізу обставин справи, а також об’єктивності особи, яка 

здійснює розслідування, та юрисдикційного органу під час дослідження та 

оцінки доказів» [196, с. 74]. 

Принцип законності, виходячи зі змісту норм Митного кодексу 

України, є дотичним до презумпції невинуватості, оскільки своє нормативне 
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закріплення вони дістали в рамках одного пункту зазначеного вище 

нормативно-правового акту. Принцип законності покладає на посадових осіб 

митних органів та суд зобов'язання щодо неухильного дотримання 

Конституції законів та підзаконних актів і процесі розгляду справи. Цей 

принцип також закріплений у ч. 2 ст. 19 Конституції України та ч. 1 ст. 9 

Кодексу адміністративного судочинства України, згідно із якими «органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи і 

службові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [76]. Відповідно 

до ст. 487 Митного кодексу України, «провадження у справах про порушення 

митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не 

регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні 

правопорушення» [119]. Враховуючи вище викладене, посадові особи 

митного органу та суддя у процесі провадження у справах про порушення 

митних правил мають суворо дотримуватися як положень Митного кодексу 

України, так і Кодексу України про адміністративні правопорушення. У 

контексті адміністративного судочинства законність одночасно є: «вимогою 

до суду здійснювати усі процесуальні дії, а також ухвалювати рішення у 

справі відповідно до закону; критерієм перевірки рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень» [87, с. 154.]. 

Принцип заохочення доброчесності на думку І. Суграй полягає у 

«забезпеченні доброчесності (моральної характеристики) осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави що, зокрема, включає 

патріотизм, порядність, відповідальність, гідність і повагу до гідності інших» 

[204, с. 47]. З позиції С. Дуженко доброчесність слід розглядати не з точки 

зору абстрактно-філософського поняття, а крізь призму положень Митного 

кодексу України [52, с. 43]. Відповідно до ч. 1 ст. 521 Митного кодексу 

України «за відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, 

ознак кримінального правопорушення провадження у справі про це 

правопорушення може бути припинено шляхом компромісу. Компроміс 
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полягає в укладенні мирової угоди між зазначеною особою та митним 

органом, посадова особа якого здійснює провадження у справі» [119]. На 

думку укладачів Юридичної енциклопедії умовами поступок як основи 

компромісу є: «визнання факту, що в аргументах і позиції протилежної 

сторони є слушність, раціональні моменти, крім того, непоступливість і 

відмова від співробітництва призведуть до ще більших втрат» [235, с. 196]. 

М. Новікова під юридичним компромісом розуміє «організаційно-правову 

форму взаємодії суб'єктів у механізмі правового регулювання, що 

забезпечується стимулювально-обмежувальними прийомами, способами та 

засобами системно-логічного характеру, для створення умов поступливості, 

неконфліктності, добровільної співпраці, мобільності механізму правового 

регулювання, економії юридичної репресії та мінімізації психологічної 

напруги у правовідносинах» [126, с. 5]. Наказом Міністерства фінансів 

України від 28.05.2012 р. № 607 затверджено типову мирову угоду про 

припинення провадження в справі про порушення митних правил. 

Відповідно до вказаної угоди особа, яка її підписує, визнає факт вчинення 

нею порушення митних правил, зобов'язується внести до державного 

бюджеті грошові кошти, які дорівнюють сумі штрафу за вчинене нею 

правопорушення, відшкодувати витрати за зберігання товарів, транспортних 

засобів, задекларувати переміщувані нею товари у передбачуваному 

законодавством порядку. Митниця у разі виконання особою умов мирової 

угоди зобов'язується припинити провадження у справі про порушення 

митних правил. Після завершення дії мирової угоди посадова особа митниці 

складає акт про виконання мирової угоди або про невиконання мирової 

угоди, який є невід’ємною її частиною [166]. 

Принцип забезпечення права на захист реалізується через надання 

особі комплексу процесуальних прав, серед яких право користуватися 

правничою допомогою захисника. Конституційний Суд України у своєму 

рішенні зазначив, що «конституційне право кожного на правову допомогу за 

своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод 
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людини і громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість. Серед 

функцій такого права у суспільстві слід окремо виділити превентивну, яка не 

тільки сприяє правомірному здійсненню особою своїх прав і свобод, а й, 

насамперед, спрямована на попередження можливих порушень чи 

незаконних обмежень прав і свобод людини і громадянина з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб» [185]. 

Захисником є особа, які у порядку, встановленому законом, 

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, свідка та надавати їм необхідну юридичну допомогу [119]. Слід 

звернути увагу, що захисником може бути не тільки адвокат, а й інші фахівці 

в галузі права, близькі родичі, опікуни та піклувальники. Надання особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил, об'єктивної можливості користуватися правової допомогою, якщо 

вона її потребує, полягає також у наділенні її правомочністю обирати форми 

та суб'єкта надання такої допомоги.  

Відповідно до ч. 1 ст. 492 Митного кодексу України, «провадження у 

справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою». Це 

означає, що усі процесуальні документи по справі мають бути складені 

державною мовою. Державною мовою в Україні є українська мова [86]. 

Конституційним Судом України у Рішенні від 14.12.1999 р. №10-рп/99 

зроблено висновок, що державна мова має застосовуватися у всіх публічних 

сферах, зокрема «сфери здійснення повноважень органами законодавчої, 

виконавчої та судової влади, іншими державними органами та органами 

місцевого самоврядування (мова роботи, актів, діловодства і документації, 

мова взаємовідносин цих органів тощо). До сфер застосування державної 

мови можуть бути віднесені також інші сфери» [187]. Обов'язок застосування 

державної мови у судочинстві, в органах правопорядку, при перетині 

державного кордону закріплений у ст. 14, 16, 17 Закону України «Про 
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забезпечення функціонування української мови як державної». При цьому, 

особам, які не володіють державною мовою гарантується право 

користуватися послугами перекладача та робити заяви, давати пояснення, 

подавати клопотання рідною мовою [119]. 

Провадження у справах про порушення митних правил складається з 

певних елементів - процесуальних стадій, спрямованих на досягнення певної 

мети та вирішення конкретних завдань адміністративного провадження. 

В. Колпаков під стадіями адміністративного провадження пропонує розуміти 

«логічні операції, які послідовно змінюють одна одну» [81, с. 196]. Варто 

погодитися з М. Ковалів, що «адміністративному провадженою не властива 

складна процедура розслідування справ, оскільки спрощено порядок 

порушення, а не рідко і розгляду справи» [74, с. 241]. Оскільки справи про 

порушення митних правил за ст. 482 Митного кодексу України 

розглядаються судами, адміністративне стягнення за таке порушення митних 

правил може бути накладено не пізніше ніж через шість місяців з дня 

виявлення правопорушення. При цьому, строк накладення адміністративних 

стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час 

розгляду таких справ у суді [119]. 

У рамках кожної процесуальної стадії суб'єктом владних повноважень 

має бути виконана певна сукупність процесуальних дій з дотриманням усіх 

формально визначених вимог. А. Червінчук наголошує на тому, що 

процесуальна стадія повинна характеризуватися сукупністю наступних 

ознак: «наявністю власних цілей і завдань; особливим колом учасників і 

специфічністю їх правового статусу; об’єктивною динамічністю в процесі; 

специфічністю характеру здійснюваних дій і породжуваних ними юридичних 

наслідків; особливим колом спонукальних обставин (юридичних фактів); 

особливостями одержуваних матеріально-правових результатів їх 

процесуального закріплення» [222, с. 29]. Наявність цих ознак свідчить про 

те, що стадії органічно поєднані між собою, а наступна стадія провадження 

починається виключно після того, як виконані всі процесуальні дії на 
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попередній.  

У доктрині адміністративного права не склалося єдиного підходу щодо 

кількості стадії, з яких складається провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, що зумовлено великою кількістю завдань, 

які мають бути виконані в рамках такого провадження. О. Кузьменко 

виходить з того, що провадження у справах про адміністративні проступки за 

своєю структурою схоже на кримінальний процес, а тому виокремлює 

наступні стадії: «порушення справи та адміністративне розслідування; 

розгляд і прийняття рішення у справі; оскарження та опротестування 

прийнятого рішення; виконання постанови» [93, с. 114]. Ю. Битяк також 

визначає чотири стадії: «порушення справи; розгляд і винесення постанови; 

оскарження постанови; виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення» [18, с. 202]. У більш пізніх роботах 

В. Колпаковим виокремлено шість стадій провадження: «порушення справи; 

адміністративне розслідування; розгляд справи; винесення постанови; 

перегляд постанови; виконання постанови» [81, с. 196]. 

На думку І. Голісніченка провадження у справах про адміністративні 

правопорушення складається з: «порушення справи про адміністративний 

проступок; стадія попереднього адміністративного розслідування; розгляд 

справи про адміністративні правопорушення й винесення постанови зі справи 

про адміністративне правопорушення; оскарження й опротестування 

постанови у справі про адміністративне правопорушення; виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень» [11, с. 155]. С. Гнатюк 

вважає, що провадження складається з чотирьох стадій: «порушення та 

адміністративне розслідування справи про адміністративний проступок; 

розгляд та винесення постанови у справі про адмінісстративний проступок; 

перегляд постанови у справі про адміністративний проступок; виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення» [32, с. 63]. 

Аналіз нормативних положень Кодексу України про адміністративні 

правопорушення дозволяє визначити наступний перелік стадії у справах про 
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адміністративні правопорушення: порушення справи про адміністративний 

проступок; розгляд справи та винесення постанови; оскарження постанови; 

виконання постанови [77]. 

Враховуючи вищевикладене, у дослідженні запропоновано власне 

бачення складових частин провадження у справах про порушення митних 

правил, у тому числі і за ст. 482 Митного кодексу України: виявлення факту 

порушення; порушення справи посадовою особою митного органу; 

вирішення справи у судовому порядку; оскарження постанови про 

притягнення до адміністративної відповідальності; виконання постанови. 

Розглянемо кожну стадію більш детально. На першій стадії посадова 

особа митного органу отримує певні фактичні дані, на основі яких може 

припустити ризик порушення митних правил іншою особою. Отримання 

зазначених даних можливе як під час проходження особою митного 

контролю, так і у тому випадку, якщо особа ухиляється будь-яким чином від 

його здійснення. У процесі митного контролю посадові особи митних органів 

вимагають від осіб, які переміщують товари комерційного призначення через 

митний кордон, документи і відомості в письмовій або усній формі [119]. 

Ненадання таких документів або відомостей є підставою вважати, що особа 

намагається незаконно перемістити товари комерційного призначення. Факт 

порушення митних правил також може бути виявлений у ході огляду 

(переогляду) товару, транспортного засобу, огляду (переогляду) ручної 

поклажі, багажу, особистого огляду, усного опитування, перевірки обліку 

товарів, під час виїзної перевірки.  

На другій стадії з'ясовують обставини правопорушення та складається 

адміністративний протокол. Посадова особа митного органу, яка виявила 

порушення, невідкладно складає протокол, який повинен містити наступні 

дані:  дату і місце його складення; посаду, прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи, яка склала протокол; необхідні для розгляду справи 

відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення 

митних правил, якщо її встановлено; місце, час вчинення, вид та характер 
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порушення митних правил; посилання на статтю Митного кодексу України, 

що передбачає адміністративну відповідальність за таке порушення; 

прізвища та адреси свідків, якщо вони є; відомості щодо товарів, у тому числі 

транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів 

комерційного призначення та документів, які були вилучені; інші необхідні 

для вирішення справи відомості [119]. 

За загальним правилом протокол має бути підписаний посадовою 

особою, яка його склала, особою, яка притягається до адміністративної 

відповідальності та свідками. Підписання протоколу означає, що особа 

ознайомлена з його змістом, але в жодному випадку не є беззаперечним 

фактом визнання нею провини. На цьому ж етапі особі, що притягається до 

адміністративної відповідальності мають бути роз'яснені її права, зокрема 

права припинити провадження у справі шляхом компромісу. Обов'язковою 

нормативною вимогою є і складання протоколу у двох примірниках, один з 

яких під розписку вручається особі, яка притягається до відповідальності. 

Вирішення справи у судовому порядку є основною стадією 

провадження у справі про порушення митних правил, яке полягає у 

дослідженні отриманих на попередніх стадіях доказів уповноваженою на це 

особою, надання їм правової оцінки, встановлення об'єктивної істини та 

вирішення питання про винуватість або невинуватість особи, яка 

притягається до відповідальності за порушення митних правил. Відповідно 

до ст. 525 Митного кодексу, справа про порушення митних правил має бути 

розглянута у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання судом матеріалів, 

необхідних для вирішення справи [119]. Справа про порушення особою 

митних правил, передбачених ст. 482 Митного кодексу України, 

розглядаються місцевими судами (суддями). Стадія судового розгляду 

складається з підготовки справи до розгляду, фактичного розгляду справи та 

прийняття постанови за результатами такого розгляду. За результатами 

здійснення усіх необхідних процесуальних дій суддя, що розглядає справу 

одноособово виносить одну з таких постанов: «про проведення додаткової 
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перевірки; про накладення адміністративного стягнення; про закриття 

провадження у справі» [119]. 

Оскарження постанови по справі є факультативною стадією, яка 

виникає через виявлення особи, що притягається до адміністративної 

відповідальності, незгоди з прийнятим рішенням. Конституцією України 

гарантовано забезпечення кожній особі права на апеляційний перегляд 

справи, а у визначених законом випадках – і на касаційне оскарження 

судового рішення [86]. Слід звернути увагу, що постанови суддів у справах 

про адміністративні правопорушення за загальним правилом не підлягають 

касаційному оскарженню; постанова апеляційного суду є остаточною [77]. 

Оскільки порушення митних правил відповідно до ст. 482 Митного кодексу 

України, належить до категорії адміністративних правопорушень, то 

обмеження права на касаційне оскарження стосується і цієї статті.  

Встановлення обмеження права на касаційне оскарження обумовлено 

такою складовою принципу верховенства права як пропорційність. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово звертав 

увагу на те, що держава може встановлювати обмеження права осіб на 

доступ до суду, проте подібні обмеженні мають бути обумовлені 

необхідністю досягнення легітимної мети, а між цією метою та 

застосованими заходами має існувати пропорційне співвідношення [243]. 

Враховуючи вищевикладене, слід констатувати особливу важливість 

практики апеляційних судів під час розгляду справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України. Так, при 

розгляді справ суди апеляційної інстанції звертають увагу на об’єктивну 

сторону порушення митних правил, яка передбачає вчинення 

правопорушення у зв’язку зі звільненням від митного контролю внаслідок 

зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу. 

Наприклад, у постанові від 01.07.2020 року у справі №461/3118/20 суддя 

Львівського апеляційного суду зазначив, що акт про результати 
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правомірності з окремих питань не може вважатися належним доказом 

зловживання службовим становищем посадовими особами митного поста 

«Смільниця». У матеріалах справи відсутній вирок суду, який набрав 

законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності службової 

особи Галицької митниця згідно із ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу 

України щодо зловживання службовим становищем [153]. За відсутності 

таких даних особа не може бути притягнута до відповідальності у зв’язку з 

відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення. 

Не менш важливим є дотримання принципу розумності строків під час 

розгляду цієї категорії справ. Постановою Апеляційного суду Харківської 

області від 10.02.2016 року у справі №640/21078/15-п залишено без 

задоволення апеляційну скаргу тимчасово виконуючого обов’язки 

начальника Харківської митниці на постанову судді Київського районного 

суду м. Харкова від 12.01.2016 року про закриття провадження у справі. 

Зазначена справа була направлена на розгляд до суду першої інстанції більше 

ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, що свідчило про 

наявність підстав для закриття провадження у справі. Суд апеляційної 

інстанції вказав, що посилання посадових осіб митних органів на той факт, 

що правопорушення є триваючим, не відповідає дійсності, «в даному 

випадку вирішальним є саме фактор «триваючого характеру» 

правопорушення, а не його кваліфікації згідно певної статті» [148]. 

Судами також звернено увагу на необхідність дотримання посадовими 

особами митних органів положень ст. 489 Митного кодексу України та ст. 

280 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

об’єктивного з’ясування усіх обставин справи. У постанові від 05.10.2016 

року у справі №766/8675/16-п Апеляційний суд Херсонської області 

підкреслив, що відповідно до протоколу особі, які інкримінують порушення 

митних правил, ставляться в провину усі можливі варіанти об’єктивної 

сторони, передбачені диспозицією ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України, 

тобто правопорушення є неконкретизованим, з протоколу не зрозуміло 
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обставини та характер його вчинення, а також не доведено об’єктивні та 

суб’єктивні складові [149]. Закрито провадження у зв’язку з відсутністю 

складу правопорушення й постановою Сумського апеляційного суду від 

21.01.2020 року у справі №592/18570/19. Так, судом апеляційної інстанції 

зазначено, що суб’єктивна сторона правопорушення за ст. 482 Митного 

кодексу України характеризується наявністю у особи вини у формі прямого 

умислу. У зазначеній справі особою було переміщено поза місцем 

розташування митного органу і без виконання митних формальностей товар 

«конвеєр стрічковий шахтний» через ліквідований пункт пропуску 

«Успенка». На підтвердження виконання митних формальностей особою 

надано документи, видані МАПП «Матвіїв Курган» (пункт пропуску через 

який відбувалося ввезення товару з Російської Федерації). Суди першої та 

другої інстанцій дійшли висновку, що наданих митним органом доказів 

недостатньо, щоб довести наявність прямого умислу [155]. 

Доволі показовим щодо виконання завдань провадження у справах про 

адміністративні правопорушення є наступне судове рішення. На відстані 5 

метрів від лінії Державного кордону України у напрямку населених пунктів 

с. Лукашівка (Україна) – с. Козинка (Російська Федерація) прикордонним 

нарядом був затриманий громадянин України, який на човні намагався 

перемістити через річку Ворскла з України до РФ картонні коробки з 

товарами народного споживання. Загальна вартість товару – 270534 грн. 

Посадовою особою митного органу надано усі необхідні докази, якими 

підтверджено наявність порушення митних правил, винність особи та інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (протокол 

про порушення митних правил, протокол про адміністративне 

правопорушення, акт про виявлення та вилучення товару, рапорти посадових 

осіб, фототаблиці, пояснення самої особи, яка вчинила протиправну 

діяльність, висновок експерта). Враховуючи наявні у матеріалах справи 

докази, місцевий суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 482 Митного 
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кодексу України. Судом другої інстанції апеляційну скаргу залишено без 

задоволення, а постанову районного суду – без змін [154]. 

Таким чином, вирішуючи питання про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 482 Митного кодексу України, суд має 

враховувати: об'єктивні ознаки складу цього правопорушення (вчинення 

особою активних дій у певний час, у певному місці, у певний спосіб), 

наявність у особи прямого умислу на вчинення протиправних дій, 

дотримання строків розгляду справи, а також наявність усіх необхідних 

доказів, на основі яких можна встановити наявність або відсутність 

порушення митних правил. 

Після прийняття постанови або після її оскарження розпочинається 

остання стадія у провадженні про порушення митних правил, передбачених 

ст. 482 Митного кодексу України. Постанова про накладення стягнення є 

обов'язковою для виконання митним органом самостійно або через 

державного виконавця протягом трьох місяців з дня її винесення. 

Особливості виконання постанови залежать від виду адміністративного 

стягнення, яке було покладено на особу. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про виконавче провадження» постанови органів (посадових осіб), 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом, підлягають примусовому виконанню. 

Постанова про застосування адміністративних стягнень до особи, яка 

вчинила порушення митних правил, може виконуватися виключно 

державним виконавцем, оскільки стягувачем за вказаним вище виконавчим 

документом є держава.  

Статтею 482 Митного кодексу України передбачено два різновиди 

стягнень, які можуть бути застосовані до особи, що порушила митні правила: 

штраф та конфіскація товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, 

що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів 

порушення митних правил через митний кордон України поза митним 
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контролем. Варто погодитися з Є. Шульгою, що штраф є «найбільш 

розповсюдженим видом адміністративного правопорушення, який 

передбачений майже у всіх статтях Кодексу України про адміністративні 

правпорушення» [231, с. 169]. О. Салманова здійснює дослідження штрафу з 

позиції «грошового стягнення за якого у порушника вилучається певна сума 

у власність держави, тим самим здійснюється вплив на його майнові 

інтереси» [191, с. 143]. Цікавою видається думка О. Окопник, яка визначає 

сутність штрафу як виду адміністративного стягнення «завдяки поєднанню 

загальних рис штрафної (каральної) санкції та певних особливих 

властивостей» [128, с. 60]. Поширеність адміністративного штрафу 

обумовлена «його порівняно невеликим розмір, нескладним порядком 

застосування, значним виховним, превентивним та репресивним 

потенціалом, оперативністю процедури стягнення тощо» [1, с. 148]. 

Разом із тим широка практика застосування штрафів до осіб, які 

вчинили адміністративне правопорушення, свідчить про ефективність такого 

виду адміністративного стягнення. Як зазначає Т. Коломоєць, «досить 

логічно й обґрунтовано можна говорити про ефективність адміністративних 

штрафів у трьох різних аспектах: загальноперевентивному, 

конкретнопревентивному та виховному». При цьому професор підкреслює, 

що ефективність штрафів не є «чимось середнім від суми трьох показників», 

а навпаки досліджує «різні ефекти механізму впливу адміністративних 

штрафів» [80, с. 21]. Розмір штрафу визначається щодо офіційно 

встановленого розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян або, в 

окремих випадках, у кратному розмірі до вартості проїзду або товару [6, 

с. 90]. Відповідно до ст. 464 Митного кодексу України, «штраф як 

адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у 

покладенні на особу, яка притягується до адміністративної відповідальності 

за таке правопорушення, обов'язку сплатити до державного бюджету грошові 

кошти у сумі, яка визначається цим Кодексом залежно від виду та характеру 

вчиненого правопорушення» [119]. На думку С. Стороженка, штраф за 
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порушення митних правил «не є способом погашення збитку перед 

бюджетом, а виступає як міра покарання, яка повинна відповідати тяжкості 

вчиненого правопорушення» [201, с. 89]. 

Необхідно звернути увагу, що розмір штрафу за порушення митних 

правил визначається не за традиційним підходом (обрахування відповідно до 

встановленої кількості та розміру неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян), а з огляду на відсоткову вартість товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення. Так, переміщення або дії спрямовані на 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем тягнуть за собою накладення 

штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів. За вчинення такого самого 

діяння повторно передбачено накладення штрафу у розмірі 200 відсотків 

вартості товарів [119]. Як зазначає С. Дуженко, «такий підхід до визначення 

розміру штрафу, який не є характерним для законодавства про 

адміністративні правопорушення, дозволяє стверджувати про те, що він є не 

просто адміністративним стягненням, а й, у певному розумінні, фінансовою 

санкцією» [52, с. 99]. Отже, штраф як адміністративне стягнення за 

порушення митних правил, передбачене ст. 482 Митного кодексу України, 

має такі властивості: нормативне закріплення; вид адміністративного 

стягнення; є стягненням майнового характеру; має характер фінансової 

санкції; визначається відповідно до відсоткової вартості товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; накладається спеціально 

уповноваженим суб'єктом; розмір штрафу прямо визначений законодавцем 

[38, с. 176]. 

Згідно із ч. 1 ст. 539 Митного кодексу України, штраф сплачується 

правопорушником не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання 

йому копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі 

оскарження постанови - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня залишення скарги 

(адміністративного позову) без задоволення [119]. Якщо ж особа, яку 

притягнуто до відповідальності за порушення митних правил, не бажає 
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добровільно піддаватися адміністративному стягненню, постанова про 

накладення штрафу підлягає примусовому виконанню у порядку, 

передбаченому Законом України «Про виконавче провадження». 

Конфіскація як вид адміністративного стягнення передбачена ст. 465 

Митного кодексу України. Д. Лук'янець виокремлює такі загальні ознаки 

конфіскації: «зміст конфіскації полягає у примусовому позбавленні права 

приватної власності на певне майно; таким майном може бути тільки 

предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; при конфіскації право власності на 

предмет переходить до держави; перехід права власності не пов’язаний з 

будь-яким відшкодуванням вартості конфіскованого предмета його 

попередньому власникові; конфіскація може бути застосована тільки за 

рішенням суду» [98, с. 111]. Л. Шестак та С. Веремієнко визначають такі 

ознаки конфіскації: «є наслідком вчинення протиправного адміністративно-

караного діяння; може застосовуватися як основне, так і додаткове 

стягнення; передбачає позбавлення права власності правопорушника; 

здійснюється у примусовому порядку, незалежно від бажання 

правопорушника; накладається виключно у судовому порядку» [227,  с. 37]. 

Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних 

правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів і 

безоплатній передачі їх у власність держави [119]. Особливістю цього виду 

санкції є те, що у разі неможливості конфіскації товарів, транспортних 

засобів з осіб, що вчинили порушення митних правил, державним 

виконавцем за рішенням суду в установленому законом порядку може 

стягуватися вартість цих товарів, транспортних засобів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведено аналіз становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 
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митним контролем дає підстави стверджувати, що періодизація цього 

правового явища може виглядати таким чином:  

Перший період – зародження первинних елементів адміністративної 

відповідальності за переміщення товарів комерційного призначення через 

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

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

ввезення та вивезення певних категорій товарів, виокремлення у публічному 

апараті додержавницьких формувань посадових осіб, наділених 

повноваженнями щодо забезпечення дотримання митного порядку; ІІ підетап 

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

системного характеру, укладення перших міждержавних угод, якими 

встановлювалася відповідальність за порушення митних правил; ІІІ підетап – 

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

розвиток митних відносин (у тому числі і відносин щодо притягнення винних 

осіб до відповідальності за незаконне переміщення товарів) здійснюється під 

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

1633 р.) – послаблення економічних зв’язків між українськими територіями, 

встановлення розгалуженої системи мит та зборів, що зумовило активізацію 

контрабандних проявів; V підетап – козацький (1633 р. – 1753 р.) – побудова 

митної системи з урахуванням національного контексту, встановлення 

системи заохочень для митників, які виявили факт незаконного переміщення 

товарів через митний кордон.  

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

комплексне формування інституту відповідальності за переміщення товарів 

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

адміністративну та кримінальну. Становлення системи заходів протидії 

контрабандним проявам.  

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

поділ відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем на адміністративну та кримінальну. Подальше посилення 
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міри відповідальності як за кримінально карані злочини, так і за 

адміністративні проступки.  

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

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

встановлення та формування національних митних інституцій, визначення 

стратегії розвитку та пріоритетів діяльності митної справи; ІІ підетап (1994– 

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

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

визначення пріоритетними повноваження митниці щодо забезпечення сплати 

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

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

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

чітко розмежовано суміжні склади адміністративних митних правопорушень, 

визначено особливий перелік видів стягнень, які застосовуються до особи, 

що здійснила порушення митних правил, застосування спеціалізованої 

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

курс на гуманізацію адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил для забезпечення її ефективного впливу на порушника, перехід до 

сервісної ідеології як базового принципу функціонування митних органів. 

Доведено, що науковий інтерес до актуальних питань митної справи 

взагалі та відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем, зумовлений базовим та комплексним характером 

митного інституту, важливістю виконуваних ним функцій. З’ясовано, що 

історіографія наукових досліджень митної справи та відповідальності за 

порушення митних правил тісно пов’язана з ґенезою науки 

адміністративного права, запропоновано її умовний поділ на декілька етапів: 

І етап – базовий (1667–1916 рр.) – зародження наукової дискусії щодо 

впливу митної справи на економічну політику держави, необхідності 

забезпечення митної безпеки та недоторканості митних кордонів. Наукові 
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роботи цього періоду в основному спрямовані на дослідження переваг та 

недоліків ліберальної та протекціоністської митних політик;  

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

відображають історичне прагнення представників цього періоду до побудови 

самостійної та незалежної держави, виникнення та розвиток наукової школи 

«господарської автономії»;  

ІІІ етап – радянський (1924–1990 рр.) – обґрунтування доцільності 

криміналізації діяння переміщення товарів через митний кордон, видання 

перших підручників з митного права;  

ІV етап – (1990– 2006 рр.) – створення наукових інституцій, які стали 

центрами дослідження митного права (Академія митної служби, Університет 

митної справи та фінансів);  

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

декриміналізації товарної контрабанди, що знайшло своє відображення у 

різноманітних науково-дослідних роботах («Розробка системи аналізу та 

управління ризиками в галузі митної справи», 2009 р.; «Кримінальноправові 

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

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

«Удосконалення системи митного регулювання», 2011 р.);  

VІ етап – (2012 р. – дотепер) – концентрація наукових зусиль на 

гуманізації адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

взагалі та щодо переміщення товарів через митний кордон України поза 

митним контролем зокрема; наукові роботи цього етапу присвячені 

дослідженню як різних видів митних правопорушень, так і окремих 

процедурних аспектів здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил. 

Доведено, що адміністративну відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, слід розглядати як вид юридичної 

відповідальності, який виражається у встановленні у ст. 482 Митного кодексу 
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України суспільно значущого обов’язку особи щодо дотримання митних 

правил; за порушення вказаного правила на особу може бути накладене 

адміністративне стягнення за рішенням районного, районного у місті, 

міського чи міськрайонного суду на підставі належно оформленого 

посадовими особами митних органів протоколу.  

Ознаками адміністративної відповідальності за переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем є:  

1) підставою застосування є вчинення особою конкретно визначеного 

ст. 482 Митного кодексу України діяння; вчинення особою такого діяння 

посягає на встановлений публічний порядок, а також порушує положення 

чинних митних правил;  

2) як результат вчиненого діяння для особи настають несприятливі 

наслідки у вигляді адміністративних санкцій;  

3) до відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка 

досягла шістнадцятирічного віку;  

4) рішення про притягнення особи до відповідальності приймається у 

судовому порядку на підставі належним чином оформленого посадовою 

особою митного органу протоколу. 

Зроблено висновок, що провадження у справі щодо переміщення або 

дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, є підвидом провадження у 

справах про порушення митних правил, а отже, порядок його здійснення 

врегульовано нормами Митного кодексу України. Встановлено, що 

структурно провадження у справі щодо переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України, поділяється на декілька стадій: виявлення факту порушення; 

порушення справи посадовою особою митного органу; вирішення справи у 

судовому порядку; оскарження постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності; виконання постанови.  
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Кожен із цих етапів включає в себе логічно зумовлену сукупність дій, 

спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо вчиненого діяння.  
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, СПРЯМОВАНІ 

НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМ КОНТРОЛЕМ 

 

 

2.1. Юридичний склад переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем 

 

 

Для настання адміністративної відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем необхідно, щоб у діях особи були 

наявні певні ознаки, за якими можна встановити, що вчинене діяння має 

суспільно-шкідливий характер. Дослідження складу адміністративного 

правопорушення є важливим для забезпечення реалізації принципів 

адміністративного провадження у справах про порушення митних правил, 

здійснення об'єктивного, неупередженого та справедливого з'ясування 

обставин. Як зазначають з цього приводу Л. Самофалов та О. Самофалов: 

«Учення про склад правопорушення сприяє виявленню найістотніших ознак 

антигромадських діянь, їх розмежуванню і встановленню справедливих 

санкцій, допомагає здійснити правильну кваліфікацію та вжити адекватні їм 

заходи випливу, дає можливість зрозуміти закон, допомагає навчанню 

юристів і правовому вихованню громадян» [193, с. 58]. 

На думку В. Комлика сучасний зміст категорії «склад 

правопорушення» має аксіоматичний характер, тобто «такий, в основу якого 

закладено сукупність положень теорії, що не потребують власного 

обґрунтування, оскільки їх достовірність вважається й так зрозумілою та 

прийнятною» [84, с. 13]. Разом із тим слід визнати, що вчені-правники по-
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різному підходять до визначення змісту поняття «склад правопорушення», 

враховуючи галузевий контекст відповідальності за порушення 

санкціонованих державною правил. 

Так, В. Колпаков відстоює позицію, щодо складу адміністративного 

правопорушення як «сукупності ознак, за наявності яких діяння вважається 

адміністративним правопорушенням» [82, с. 76]. Ю. Назар вважає, що 

складом адміністративного правопорушення є «сукупність об’єктивних та 

суб’єктивних ознак, наявність яких дає підставу кваліфікувати певну дію чи 

бездіяльність як адміністративне правопорушення» [124, с. 102]. 

В. Копєйчиков зазначає, що склад адміністративного правопорушення – це 

«передбачена нормами права сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за 

наявності яких те, чи інше діяння можна кваліфікувати як адміністративне 

правопорушення» [156, с. 126].  

Як зазначає О. Салманова «склад адміністративного правопорушення - 

це завжди система суб'єктивних та об'єктивних ознак, за наявності яких 

протиправне діяння може бути кваліфіковане як адміністративне 

правопорушення» [192, с. 291]. А. Штанько виокремлює такі особливості 

складу правопорушення: «склад правопорушення – це сукупність елементів, 

які характеризують вчинене як таке. Ця ознака свідчить, що склад 

правопорушення має складну будову та утворюється шляхом поєднання 

різних елементів, які, в свою чергу, характеризуються властивими їм 

ознаками» [229, с. 127]. А. Шульга розглядає склад правопорушення як 

«категорію спрямовану на конкретизацію загальних (родових) ознак 

правопорушення» та як «юридичну підставу притягнення суб'єкта 

правопорушення до юридичної відповідальності» [230, с. 846]. В. Куц, 

досліджуючи склад кримінального правопорушення, приходить до висновку, 

що «у складі одночасно відображаються як типова модель злочинного 

вчинку, так і фактично вчинений злочин» [95, с. 103]. 

Враховуючи проведений теоретичний аналіз варіантів визначення 

змісту поняття «склад правопорушення», можна зробити висновок про 
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наявність певних усталених підходів до аналізу вищезазначеного правового 

явища, обумовлену самим її характером. Склад правопорушення є базовою 

категорією деліктного права, а тому особливих суперечок щодо його сутності 

між дослідниками не виникає, а здійснювані у цій сфері наукові пошуки 

спрямовані на уточнення цього визначення. За таких обставин видається 

можливим виокремлення притаманних складу правопорушення істотних 

ознак, іманентних властивостей, з метою здійснення більш глибокого та 

послідовного аналізу вказаної юридичної конструкції. Ознаками поняття 

«склад правопорушення» виступають: 

1) головне призначення – конотація діяння таким, що має 

протиправний, суспільно шкідливий характер; 

2) містить у собі низку конструктивних ознак (об'єкт, об'єктивна 

сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона), наявність або відсутність яких у діянні 

особи свідчить про його об'єктивну правомірність або об'єктивну 

протиправність;  

3) є правовою побудовою, сутність якої відображається через такі 

дефінітивні елементи як: «система ознак», «система елементів», «юридична 

категорія» та ін., застосування яких спрямоване на вираження комплексного 

та системного характеру складу правопорушення, а також на демонстрацію 

стійких, усталених зв'язків між його елементами; 

4) його характеристика має значення не тільки щодо 

загальнотеоретичних та галузевих досліджень, а й у процесі здійснення 

практичної діяльності особами, до кола повноважень яких входить 

проведення кваліфікації вчинених проступків через їх співвідношення із 

визначеними законодавцем обов'язковими складовими частинами.  

Тобто поняття «склад адміністративного правопорушення» можна 

визначити як правову конструкцію у адміністративно-деліктному праві, яка 

складається із об'єктивних і суб'єктивних ознак, сукупність яких дає підстави 

визначити вичинене діяння як адміністративне правопорушення. Щодо 

адміністративних правопорушень у сфері митної справи взагалі та 
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переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, то такі 

об'єктивні та суб'єктивні елементи виокремлено національним законодавцем 

у положеннях Митного кодексу України.  

Наступний проблемний аспект дослідження якого має принципове 

значення для порушеної проблематики – елементи складу адміністративного 

правопорушення. Із наданого у роботі визначення вбачається, що склад 

адміністративного правопорушення містить у собі певні об'єктивні та 

суб'єктивні ознаки. Відповідно до Етимологічного словника термін 

«об'єктивний» походить від латинського «objectum» – «кинуте вперед; те, що 

знаходиться попереду» [58, с. 115]. У тлумачному словнику значення 

«об'єктивний» розкривається через дві категорії: «1) який існує поза 

людською свідомістю і незалежний від волі, бажань людини; протилежне 

суб'єктивний; 2) позбавлений упередження і суб'єктивного ставлення, 

безсторонній неупереджений» [13]. Термін «суб'єктивний» коріннями також 

стягає латинської мови, походить від слова «subjectum», що означає «підмет, 

підкладне, те, що лежить в основі» [58, с. 461], а у сучасному значенні 

розглядається як: «1) той, що стосується суб'єкта, людини, особи; пов'язаний 

з діями суб'єкта; 2) який відображає думки, переживання тільки даного 

суб'єкта; особистий, індивідуальний» [13]. Фактично «суб'єктивний» та 

«об'єктивний» є антонімами, у зв'язку зі своєю спрямованістю на 

характеристику предмета з різних сторін: щодо впливу зовнішніх та 

незалежних від волі особи обставин та відповідно до внутрішнього 

переконання, моральних цінностей, світогляду такої особи. Однак тільки під 

час поєднання «об'єктивного» та «суб'єктивного» розкривається істинне 

значення правового явища, досягається мета будь-якого наукового 

дослідження – здійснення комплексного та сукупного аналізу в рамках 

визначеного предмету та об'єкту. 

Загалом, як вчені з теорії права, так і галузеві спеціалісти-правники 

сходяться у думці, що «склад правопорушення охоплює такі елементи, які 
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прийнято називати його структурою: об'єкт правопорушення; об'єктивна 

сторона правопорушення; суб'єкт правопорушення; суб'єктивна сторона 

правопорушення» [60, с. 298]. 

Така єдність наукових поглядів дозволяє стверджувати, що елементи 

складу правопорушення у сучасній правовій доктрині є аксіомою, «базовим» 

положенням, самоочевидним критерієм, який приймається без доведень та 

додаткової аргументації, і служить основою для висловлення подальших 

дедуктивних умовиводів. При цьому, як зазначають В. Галунько, 

П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко «категорія складу 

правопорушення, яка розроблена в науці кримінального права, в сучасних 

умовах має загально-юридичне значення й використовується у теорії та 

практиці публічного, зокрема адміністративного, права» [9, с. 293]. 

Визначення елементів складу правопорушення має значення для 

здійснення правильної адміністративно-правової кваліфікації. На думку 

К. Чишко поняття «адміністративно-правова кваліфікація» слід розглядати у 

широкому та вузькому розумінні. У дисертаційному дослідженні автор 

визначає, що адміністративно-правова кваліфікація у широкому розумінні – 

«це процес пізнання та оцінювання зовнішніх ознак поведінки, що 

проводиться суб'єктами адміністративних правовідносин, і в результаті – 

віднесення діяння до адміністративного правопорушення чи не визнання 

його таким», а у вузькому значенні – «діяльність спеціально уповноваженого 

органу (посадової особи) щодо пізнання (визначення) юридично значущих 

ознак діяння (правопорушення), їх аналізу, узагальнення та співставлення з 

ознаками юридичного складу проступку, визначеного законодавством про 

адміністративні правопорушення» [223, с. 10]. Такий підхід свідчить про 

комплексний характер адміністративно-правової кваліфікації, її вплив на 

низку правових інституцій, обумовлений різнорідним колом завдань, які 

ставляться перед суб'єктом кваліфікації адміністративних деліктів. З приводу 

комбінованого розгляду явища адміністративно-правової кваліфікації 

А. Гуржій звертає увагу на матеріально-правовий аспект, який полягає у 
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наступному: 

«1) кваліфікація адміністративного проступку є частиною діяльності 

суб'єктів адміністративної юрисдикції, вона включає вибір, встановлення 

норми, яка підлягає застосуванню у конкретному випадку; 

2) обов'язковою є констатація того, що у скоєному є ознаки саме 

застосованої норми, і посягання не може бути оцінене як інший проступок чи 

злочин (розмежування проступків та відмежування від злочинів); 

3) наявне офіційне закріплення в процесуальних документах висновку 

про кваліфікацію адміністративного проступку за конкретною нормою 

(нормами) адміністративного права» [45, с. 200]. 

П. Гагай відзначає, що адміністративно-правова кваліфікація 

відбувається виключно через «оцінку юридичного факту, що містить 

формальні ознаки адміністративного делікту та їх співвіднесення з 

відповідною нормою законодавства про адміністративні правпорушення» 

[30, с. 100]. А. Берлач та О. Стороженко також виходять із необхідності 

«встановлення та процесуального закріплення тотожності юридично 

значущих ознак посягання ознакам делікту, передбаченого адміністративним 

законодавством» [15, с. 7-8]. За О. Остапенком «кваліфікація 

адміністративних проступків – всстанновлення і процесуальне закрпілення 

точної відповідностіі між ознаками вчинених дій чи бездіяльності та 

ознаками складу делікту, передбаченого адміністративним законодавством» 

[134, с. 95]. 

Беручи до уваги, що порушення митних правил, за загальним 

правилом, визнається адміністративним проступком, можна зробити 

висновок, що кваліфікацією адміністративних правопорушень у митній сфері 

є діяльність спеціально уповноважених посадових осіб митного органу, 

визначених у митному законодавстві, Із наданого загального визначення 

сформулюємо поняття кваліфікації адміністративного правопорушення щодо 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, яка 
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полягає у діяльності посадових осіб митних органів та районних, районних у 

місті, міських, міськрайонних судів щодо пізнання юридично знащучих ознак 

діяння, їх аналіз, узагальнення та співставлення із ознаками юридичного 

складу правопорушення, передбаченногго ст. 482 Митного кодексу України, 

надання на основі цього висновку про правомірність або протиправність 

вчиненого діяння, і застосування передбаченої законом санкції у вигляді 

накладення штрафу в розмірі 100 (або 200) відсотків вартості товарів, 

транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил з 

конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що 

використовувалися для переміщення товарів. 

Безпомилковою кваліфікацією вважається така кваліфікація за якої 

уповноваженою особою встановлені та з'ясовані усі фактичні обставини 

справи, які у своїй сукупності становлять юридичний склад правопорушення. 

Неправильне або часткове визначення складу діяння може або спричинити 

неправильну кваліфікацію, або унеможливити притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, оскільки за таких обставин буде 

неможливим співвідношення вчиненим діянням та адміністративно-митною 

нормою, яка підлягає застосуванню у конкретному випадку. Окрім того, 

помилка під час здійснення кваліфікації може необґрунтовано обмежити та 

порушити права людини, що є недопустимим у правовій та демократичній 

державі. 

О. Панасюк для ефективної кваліфікації адміністративних проступків 

пропонує встановлювати: «1) методологічну основу застосування норми 

права, яка забезпечує досягнення об'єктивної істини при кваліфікації; 

філософську основу, яка  характеризує відношення загального і одиничного; 

реальну дійсність - джерело формування адміністративно-правової норми; 2) 

юридичні підстави кваліфікації; 3) постійні та змінні ознаки складу 

правопорушення, встановлення фактичних обставин справи; 4) логічні форми 

кваліфікації (логічність суджень і закони правильного мислення); 5) 

кваліфікація – за об'єктом, суб'єктом, об'єктивною, суб'єктивною сторонами 
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правопорушення; 6) послідовність етапів кваліфікації; 7) конкуренцію норм» 

[163, с. 189]. 

Враховуючи вище викладене, зазначимо, що кваліфікація 

адміністративного порушення митних правил тісно пов'язана з розумінням 

структури делікту, встановлення якої меж відбуватися через розмежування з 

кримінально-караними діяннями та розмежуванням з іншими 

адміністративними правопорушеннями у митній сфері. Необхідність такого 

розподілу обумовлена спільністю певних рис, зокрема щодо суспільної 

шкідливості та суспільної небезпеки діяння, елементів об'єктивної, 

суб'єктивної сторін, суб'єкту вчинення правопорушення та об'єкту посягання.  

Л. Брич констатує, що поки ще у доктринах кримінального та 

адміністративного права не існує комплексної теорії для забезпечення 

чіткого і безпроблемного розмежування складів злочинів та відмежування їх 

від складів адміністративних правопорушень, наприклад: «відсутня 

термінологічна єдність; не з'ясовано поняття «розмежування» та 

«відмежування»; нема одностайного підходу суміжності; не досліджувалась 

проблема типів співвідношення між складами злочинів та складами 

адміністративних правопорушень; немає одностайності щодо того, що є 

критерієм відмежування складів злочинів від складів інших правопорушень» 

[23, с. 42-43]. М. Мельник зазначає, що вирішення проблемних аспектів 

розмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень 

має відбуватися через вдосконалення нормативного підґрунтя, так «якщо 

сутність діяння визначена законодавцем правильно, можна говорити про те, 

що діяння криміналізовано (чи, навпаки, некриміналізовано) обґрунтовано і 

відмежування злочинного від незлочинного здійснено правильно» [105,  

с. 84]. 

Основним критерієм за яким законодавцем відокремлено 

адміністративно-каране переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем і відповідне кримінальне діяння є його суспільна 

небезпека або суспільна шкідливість. Кримінально-караний проступок є 
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суспільно небезпечними, а адміністративне правопорушення – суспільно 

шкідливими. Кримінальна відповідальність за контрабанду (переміщення 

через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням 

від митного контролю певних категорій товарів) передбачена ст. 201 

Кримінального кодексу України. Слід зазначити, що загалом сучасного свого 

вигляду диспозиція цієї статті набула з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» від 15.11.2011 року № 4025-VI шляхом 

декриміналізації товарної контрабанди. До цього моменту особи притягалися 

до кримінальної відповідальності за незаконне переміщення таких речей 

матеріального світу: 

1) товари, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує 

неоподаткований мінімум доходів громадян; 

2) історичні та культурні цінності; 

3) отруйні, сильнодіючі та вибухові речовини; 

4) радіоактивні матеріали; 

5) зброя та бойові припаси; 

6) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; 

7) стратегічно важливі сировинні товари [91]. 

Необхідність такої часткової декриміналізації діянь обумовлена 

сукупністю певних факторів, серед яких: «витрачання значних бюджетних 

коштів на проведення досудового слідства в кримінальних справах про 

контрабанду, що пов'язано з необхідністю виконання процесуальних дій; 

довга тривалість досудового слідства, спричинена ускладненим зборов 

доказової бази, встановленням осіб винних у вчиненні злочину, їх 

місцезнаходження; особливості судової практики (переважна кількість осіб, 

визнаних винними у вчиненні контрабанди, не засуджувалися до позбавлення 

волі, а були звільнені від відбуття покарання з випробуванням та 

накладенням штрафу)» [31, с. 53]. 
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Щодо об'єктивної сторони вказаних правопорушень, то ст. 201 

Киримінального кодексу України стосується виключно вже здійсненого 

переміщення, у той час як ст. 482 Митного кодексу України охоплює собою і 

дії спрямовані на переміщення. Окрім того, переміщення предметів 

контрабанди може відбуватися як поза митним контролем, так і з 

приховуванням від нього. Переміщення предметів поза митним контролем 

означає: «поза місцем розташування митного органу; поза робочим часом, 

установленим для нього, і без виконання митних формальностей; з 

незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання 

службовим становищем посадовими особами митного органу» [146, с. 395]. 

Переміщення предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю 

може здійснюватися: «з використанням спеціально виготовлених сховищ 

(тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких 

предметів; шляхом надання одним предмета вигляду інших; з поданням 

митному органу як підстави для переміщення предметів підроблених 

документів чи документів одержаних незаконним шляхом, або таких, що 

містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, 

країни походження, відправника та/ або одержувача» [92, с. 256].  

За вчинення обох видів правопорушень до відповідальності може 

притягатися фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. Проте слід 

звернути увагу, що у суб'єктному складі адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, 

міститься спеціальна вказівка на посадових осіб підприємств. Спеціальний 

суб'єкт для кримінальної відповідальності передбачений лише у ч. 2 ст. 201 

Кримінального кодексу України як кваліфікуюча ознака (мова йде про 

вчинення контрабанди службовою особою з використанням службового 

становища, яка карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти 

років з конфіскацією майна). Як контрабанда, так і переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 
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кордон України поза митним контролем можуть бути вчинені тільки у формі 

прямого умислу, коли особа свідома щодо наслідків свого діяння та бажає їх 

настання. 

Отже, основним елементом, який дозволяє розмежовувати контрабанду 

та адміністративне правопорушення, передбачене ст. 482 Митного кодексу 

України є предмет, на який безпосередньо спрямовуються протиправні дії 

правопорушника, і через який він посягає на певні суспільні відносини. 

У 2018 р. шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та 

запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» 

Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 201-1, якою встановлено 

кримінально-правову охорону належного порядку переміщення через митний 

кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних поряд 

дерева, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, 

зоборонених до вивозу за межі митної території. У пояснювальній записці до 

цього законопроєкту зазначаєть, що метою його прийняття є «забезпечення 

збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього 

споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його 

експорт поза митним контролем (контрабанду)» [181]. 

Зокрема, нормами Кримінального кодексу захищаються: 

1) лісоматеріали необроблені – лісоматеріали згідно із кодом 4403 

групи 44 розділі ІХ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

2) пиломатеріали – пилопродукція певних розмірів та якості, яка має 

щонайменше дві плоскопаралельні пласті; 

3) цінні та рідкісні породи дерев – акація, берека, вишня, груша, горіх, 

каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець [174]. 

Безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 201-1 

Кримінального кодексу України є встановлений нормативно порядок 
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переміщення вказаних предметів через митний кордон України. Додатковим 

безпосереднім об'єктом виступають довкілля та здоров'я населення. При 

цьому, пряма заборона на експорт встановлена виключно для цінних та 

рідкісних порід дерева. Викладене, як зазначає О. Дудоров, наводить на 

думку, що «переміщення через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або 

пиломатеріалів тих порід дерев, які не належать до числа цінних і рідкісних, 

є (за винятком переміщення лісоматеріалів необроблених), як правило, 

адміністративним правопорушенням (ст. 482 або ст. 483 Митного кодексу 

України)» [51, с. 91]. Оскільки контрабанда лісу є злочином з формальним 

складом, то вона вважається закінченою з моменту фактичного незаконного 

переміщення предметів контрабанди через митний кордон України, а до 

цього моменту, особа може добровільно відмовитися від вчинення 

протиправного діяння лише на стадії підготовки до незаконного переміщення 

предметів через митний кордон або незакінченого замаху на його вчинення, 

коли особа усвідомлює можливість доведення злочину до кінця, але з власної 

ініціативи відмовляється від цього (наприклад, до моменту прийняття 

митним органом митної декларації) [208, с. 66]. 

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 

встановлена главою 68 Митного кодексу України «Види порушень митних 

правил та відповідальність за такі правопорушення». Відповідно до ст. 458 

Митного кодекс України адміністративна відповідальність наступає для 

винної особи у тому випадку, якщо у її діяння наявна сукупність наступних 

ознак: 

1) особа досягла віку, з якого може піддаватися заходам 

адміністративних стягнень за вчинене нею порушення митних правил; 

2) юридична особа, яка порушує встановлений порядок переміщення 

через митний кордон України, має бути представлена посадовою особою; 

3) діяння вчинено умисно або з необережності; 

4) діяння посягає на встановлений порядок переміщення товарів 



124 
 

комерційного призначення через митний кордон України; 

5) адміністративна відповідальність наступає лише у тому випадку, 

якщо вчинене діяння не містить у собі складу злочину, а тому не тягне за 

собою кримінальну відповідальність [119].  

Г. Грянка умовно розподіляє порушення митних правил на такі блоки: 

«правопорушення в місцях переміщення предметів через митний кордон 

(ст. 468, 496, 471 Митного кодексу); правопорушення, що виникають у 

зв'язку з оформленням документів і здійсненням митного забезпечення (ст. 

472, 474 Митного кодексу України); порушення строків доставлення в 

митницю призначення предметів та документів для переміщення через 

кордон (ст. 470, 473, 475 Митного кодексу України); порушення щодо 

митних режимів (ст. 477-481 Митного кодексу України); правопорушення, 

спрямовані на ухилення від сплати митних платежів (ст. 483-485 Митного 

кодексу України)» [44, с. 107]. Відносно незаконного переміщення товарів 

необхідно виокремити дві статті Митного кодексу України, які є дуже 

схожими за своїм юридичним складом – ст. 482 та 483 Митного кодексу 

України.  

Частиною 1 статті 483 Митного кодексу України передбачено 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто 

з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших 

засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом 

надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як 

підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, 

одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості 

щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за 

належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни 

походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх 

маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду 

товару та його митної вартості [119]. 
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Компаративний аналіз нормативної структури ст. 482 та 483 Митного 

кодексу України дає змогу виявити їх певну спорідненість щодо об'єкту, 

суб'єкту вчинення та суб'єктивної сторони вказаних діянь. Об'єктивною 

стороною цих статей охоплюється не тільки переміщення товарів через 

митний кордон України, а й дії спрямовані на таке переміщення. Основна 

розмежувальна ознака стосується способу переміщення товарів. Із 

диспозицій ст. 482 та 483 Митного кодексу України встановлено, що 

незаконними способами переміщення товарів через митний кордон є 

вчинення такого переміщення: 1) поза митним контролем (ст. 482 Митного 

кодексу України); 2) з приховуванням від митного контролю (ст. 483 

Митного кодексу України). Законодавцем чітко визначено, що приховування 

від митного контролю може відбуватися шляхом: використання спеціально 

виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів та способів, що 

утруднюють виявлення таких товарів; шляхом надання одним товарам 

вигляду інших; з поданням підроблених документів, документів, що містять 

неправдиві відомості або документів, отриманих злочинним шляхом [119]. 

Відповідно п. 53 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, «спеціально 

виготовленим сховищем (тайником) є сховище, виготовлене з метою 

незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також 

обладнані та пристосовані з цією метою конструктивні ємності чи предмети, 

які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо» [119]. Щодо 

використання інших засобів, що утруднюють виявлення предметів, то на 

думку В. Ліпинського такими діями можуть визнаватися «приховування 

предметів у валізах, одязі, взутті, головному уборі, речах особистого 

користування, на тілі або в організмі людини чи тварини», надання одним 

предметам вигляду інших – «зміна їх зовнішніх ознак» [97, с. 61].  

Право на переміщення предметів через митний кордон може 

надаватися митною декларацією, контрактом, коносаментом, ліцензією, 

квотою, товарно-супровідними документами, дозволами відповідних 

державних органів [116, с. 435]. Підробленими документами при цьому є не 
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тільки повністю фальшиві, а й справжні документи, до яких внесені зміни, 

що спотворюють їх, наприклад, виправлення, підчищення, дописки, вклейки, 

заміни окремого тексту, так і цілих аркушів, підробка, підміна підписів 

посадових осіб, підробка, підміна печаток та інших графічних елементів 

документа, роздруківка повністю підроблених документів з імітацією усіх 

необхідних атрибутів для подальшого надання за місцем призначення; 

додруковування тексту в оригіналі документу, сканування і нова цілісна 

роздруківка; сканування декількох оригіналів та поєднання їх елементів у 

новому документі [201, с. 120-122]. Тобто, переміщення товарів через митний 

кордон з приховуванням від митного контролю пов'язано із застосуванням 

обману з метою досягнення протиправного результату. При цьому 

неважливо, яким сама варіантом приховування буде користуватися 

правопорушник, важливою є неправомірність такого способу. 

Подібною за конструкцією диспозиції до ст. 482 Митного кодексу 

України є і ст. 476 цього ж нормативно-правового акту. Згідно із ч. 1 ст. 476 

Митного кодексу України особа може бути притягнута до відповідальності за 

ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території 

товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з 

порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності [119]. 

Суб'єктами адміністративної відповідальності за вказаними статтями є 

фізичні особи, які досягли шістнадцятирічного віку. Суб'єктивна сторона 

обох видів правопорушень охоплює собою вину у форму умислу, однак, як 

зазначає С. Филь, при кваліфікації вчиненого діяння як переміщення товарів 

через митний кордон з порушенням прав інтелектуальної власності 

необхідно встановити мету такого переміщення – «отримання прибутку з 

операцій (цивільний договір), що у подальшому можуть бути здійснені з 

такими товарами як на митній території України, так і поза нею» [215, 

с. 133]. При переміщення через митний кордон поза митним контролем 

предметом правопорушення є товари та транспорті засоби комерційного 

призначення; предмет правопорушення за ст. 476 Митного кодексу України 
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становлять товари комерційного призначення, що містять об'єкти права 

інтелектуальної власності.  

Таким чином, у ході адміністративно-правової кваліфікації слід 

звертати увагу на обставини конкретної протиправної події. Суміжні склади 

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

відповідній ознаці іншого правопорушення, не можуть стосуватися одного і 

того самого діяння. 

 

 

2.2. Характеристика об’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем 

 

 

Як вже зазначалося раніше відповідальність за порушення митних 

правил (у тому числі і за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем) може наставати виключно за наявної сукупності 

елементів юридичного складу правопорушення: об’єкта, об’єктивної 

сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони. Вважаємо за необхідне розпочати 

дослідження юридичного складу адміністративного делікту, передбаченого 

ст. 482 Митного кодексу України з ознак, які характеризують його об’єкт та 

об’єктивну сторону. 

У теорії адміністративного права під об’єктом адміністративного 

проступку розуміють «суспільні відносини, охоронювані нормами 

адміністративного права, зокрема майнові, трудові, політичні й інші права та 

інтереси суб’єктів адміністративного права, державний і суспільний лад, стан 

навколишнього середовища, життя, честь, гідність, здоров’я людини» [9, 

с. 293-294]. Інша за характером думку висловлена авторським колективом 

підручника «Адміністративне право України : повний курс», за якими 
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об'єктом складу адміністративного проступку є «суспільні відносини, на які 

спрямоване посягання» [10, с. 393]. 

Об'єкт є невідємною ознакою, яка розкриває глибинну сутність 

охоронюваних митним законодавсовом суспільних відносин, на які посягає 

вчинюване правопорушення, із врахуванням його ступеня суспільної 

шкідливості та характеру спричинених наслідків. Розгладаючи питання про 

об'єкт адмміністраативного правопорушення щодо переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, необхідно звернути увагу на його філософську та соціологічну 

структуру. Об'єктивна дійсність пізнається через використання певного 

арсеналу логічних засобів мислення, які спрямовані на виявлення 

властивостей, зв'язків і сторін предмета. Такі логічні засоби визначаються 

філософськими категоріями, кожна з яких має певну ступінь узагальнення та 

конкретизації. Визначення рівня співвідношення між категоріями є 

результатом довгого та поступового процесу абстрагування.  

Категорія – це одна з пізнавальних форм мислення людини, яка дає 

змогу узагальнити її досвід та здійснити класифікацію. Вона є когнітивною 

структурою та концептуальним класом, що складається з елементів, 

об'єднаних родинною подібністю як за виявами зовнішньої схожості, так і у 

глибинних генетичних основах [61, с. 18]. У гносеологічному аспекті 

категорії можна систематизувати на ті, що характеризують рух (тотожність – 

відмінність, перервне – неперервне, внутрішнє – зовнішнє), становлення і 

деградацію (буття – небуття – становлення; якість – кількість – міра; старе – 

нове – оновлене; покладання – заперечення – зняття; минуле – сучасне – 

майбутнє; виникнення – зникнення – відродження) та розвиток [217, с. 274-

276]. З точки зору філософії права найбільше значення мають такі категорії 

як «загальне», «особливе», «окреме» («одиничне»). 

У категорії «окремого» фіксуються окремі речі та явища, які 

відрізняють один об'єкт від іншого, елементи, які властиві тільки даному 

об'єкту. Окреме «існує як діалектична протилежність і міра загального, як 
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спосіб буття загального» [144, с. 367]. Особливе є загальним у відношенні до 

одиничного і одиничним у відношенні до загального. Загальні ознаки 

притаманні декільком предметам, а отже їх наявність дозволяє встановити 

подібність досліджуваного явища із іншими. Як зазначають С. Щерба, В. 

Щедрін та О. Заглада: «У логіці особливі ознаки називають видовими, а 

загальні – родовими» [216, c. 117]. 

Саме із такої загально-філософської концепції виходить наукова думка, 

яка існує у доктрині адміністративного права, щодо поділу об'єкта 

адміністративного правопорушення на загальний, родовий, видовий, 

основний, безпосередній та факультативний безпосередній. Найширшим за 

своїм значенням є загальний об'єкт адміністративного правопорушення, який 

охоплює собою усю сукупність суспільних відносин, що регулюються 

адміністративним правом та іншими галузями права [72, с. 219]. З цього 

приводу слушне уточнення надає О. Бєлікова, «суспільні відносини, що є 

об'єктом адміністративного правопорушення, регулюються не лише нормами 

адміністративного, але й нормами конституційного, екологічного, трудового, 

земельного, фінансового та інших галузей права, проте охороняються вони 

виключно нормами адміністративного права» [17, с. 22]. Категорія 

загального об'єкта служить «визначенню соціально-політичної суті 

протиправного посягання, ступені їх суспільної небезпеки й шкідливості, а 

також для відмежування їх від неделіктних та малозначних антисуспільних 

діянь» [134,  с. 87].  

У рамках проведеного дослідження загальним об'єктом є суспільні 

відносини, які охороняються нормами Митного кодексу України, а тому у 

процесі здійснення кваліфікації конкретного протиправного діяння його 

встановлення вбачається недоцільним. Загальний об'єкт має суто теоретичне 

значення, а його визначення не допоможе кваліфікувати діяння за певною 

митно-деліктною нормою. 

Наступним за рівнем правового узагальнення є родовий об'єкт 

адміністративного правопорушення. Родовий об'єкт становить собою 
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«однорідні групи суспільних відносин, які у сукупності складають загальний 

об'єкт» [10, с. 393] або «сукупність відносин, які є невід'ємною, але 

самостійною частиною загального об'єкт, на який посягає правопорушення» 

[82, с. 265]. Визначення родового об'єкту пов'язано із змістом відносин, що 

охороняються. Родовим об’єктом правопорушення, передбаченого ст. 482 

Митного кодексу України, слід вважати забезпечувані положеннями митного 

законодавства суспільні відносини щодо зовнішнього та внутрішнього 

товарообігу в Україні. 

Товарообіг у вітчизняній науці розглядається на макрорівні та 

мікрорівні. Товарообігом на мікрорівні є продаж товарів масового 

споживання та надання платних торговельних послуг населенню для 

задоволення потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємства 

- для подальшої переробки чи продажу за певний період часу [55, с. 93]. 

Товарообіг на макрорівні є ширшим поняттям, що враховує не тільки 

кількісні характеристики обсягів проданих товарів, але й ключові фактори, 

які впливають на його формування. О. Сотніченко зазначає, що формування 

таких ключових параметрів відбувається «як під впливом об'єктивних 

чинників, так і завдяки застосуванню державних регуляторних інструментів, 

митно-тарифному регулюванню країн-партнерів, політичній компоненті, 

участі у міжнародних союзах та торгових організаціях» [197, с. 94]. 

Товарообіг за географічним показником поділяється на дві великі 

групи – зовнішній та внутрішній (експорт та імпорт). Відповідно до абз. 10 

ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» експортом є 

«продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в 

негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний 

кордон України, включаючи реекспорт товарів» [169]. З метою забезпечення 

комплексного розвитку експорту розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017 р. №1017-р схвалено Експортну стратегію України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки. Для 
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реалізації Стратегіє було визначено перелік стратегічних цілей розвитку 

торгівлі, досягнення яких мало відбутися у наступні п'ять років: 

1. Створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації 

для диверсифікації експорту охоплює собою зміцнення комплексної 

інституційної основи для стимулювання інновацій, зміцнення інноваційного 

потенціалу підприємств, поліпшення правових та економічних умов для 

здійснення торгівлі. 

2. Розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити 

конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середній. 

Досягнення цілі передбачається через вдосконалення механізму координації 

діяльності інституцій з підтримки торгівлі, залучених до реалізації 

торговельної політики та розвитку експорту; зміцнення мережі інституцій, 

що надають експортерам послуги з підтримки бізнесу та торгівлі. 

3. Удосконалення навичок і компетенцій підприємств, необхідних для 

участі в міжнародній торгівлі, завдяки стимулюванню діяльності 

підприємництва серед власників та працівників підприємств та молоді, 

покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, 

забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств [57]. 

Незважаючи на позитивну спрямованість Стратегії для забезпечення 

стабільного зростання експорту, деякі її положення були сприйняті критично. 

Так, В. Онищенко та І. Гужва серед дискусійних аспектів вказаної розробки 

виділяють: «відсутність сценаріїв розвитку кількісних та якісних показників 

стратегічних орієнтирів дорожньої карти; віднесення до стратегічних сфер 

розвитку туризму, інформаційно-комунікаційних технологій та креативної 

сфери; сумнівна методика визначення пріоритетних ринків; відсутність 

конкретних пропозицій для розвитку та просування українського брендингу 

для експорту товарів і послуг» [131, с. 37]. Ця наукова дискусія може бути 

вирішена шляхом аналізу статистичних показників експорту у 2017-2021 

роках. Статистичні дані про роботу митниці розміщені на офіційному сайті 

Державної митної служби України, постійно оновлюють та групуються за 
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різними ознаками з метою полегшення сприйняття. Так, у 2017 р. усього 

було експортовано 147 782 510 122,61 одиниць товару на загальну суму 38 

404 936 489,57 доларів США, у 2018 р. – 51661440, 70 одиниць та суму 

23419590,20 доларів США, у 2019 р. – 47579355,05 одиниць на суму 

19257260,00 доларів США, у 2020 р. – 429786,34 одиниці на суму 3881254,72 

доларів США, у 2021 р. – 45378324,13 одиниць на суму 11126400,00 доларів 

США [199]. 

Навряд чи таке стрімке падіння рівня експорту можна повністю 

пов'язувати із Стратегією. Серед чинників, що зумовили падіння експорту, 

можна виокремити як стабільність експортного середовища (у 2017 р. 

основними ринками збуту були Російська Федерація, Польща, Туреччина, 

Італія, Індія; у 2018 р. – Російська Федерація, Італія, Польща, Туреччина, 

Китай; у 2019 р. - Китай, Польща, Російська Федерація, Туреччина, Італія; у 

2020 р. - Китай, Польща, Російська Федерація, Туреччина, Німеччина; у 

2021 р. - Китай, Польща, Туреччина, Російська Федерація, Італія), так і 

сукупність коронавірусних обмежень, з якими зіштовхнулась міжнародна 

торгівля з 2019 р. по теперішній час.  

Відповідно до п. 6 ст. 1 Закону України «Про застосування спеціальних 

заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 р. №332-ХІV, імпортом є 

ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного 

для споживання в цій країні імпорту [187]. Рівень імпорту, зазвичай, має 

стабільно вищі показники за експорт. Так, у 2017 р. було імпортовано 

244160552613,49 одиниць товарів на загальну суму 160535502648,71 доларів 

США; у 2018 р. – 244160552613,50 одиниць на суму 160535502648,71 доларів 

США; у 2019 р. – 244160552613,50 одиниць на суму 160535502648,71 долар 

США; у 2020 р. – 244160552613,49 одиниць на суму 160535502648,71 долар 

США США [199]. Негативна тенденція прискорення зростання імпорту 

обумовлена низькою конкурентоспроможністю українських товарів, яка 

спричинена «накопиченням суттєвих структурних диспропорцій в економіці 

країни на тлі низького рівня розвитку виробництва та його тривалої 
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технологічної відсталості» [183, с. 30]. Ще однією причиною 

імпортозалежності М. Якубовський називає «відсталу галузеву й 

технологічну структуру вітчизняної промисловості» [236, c. 8]. 

Як різновид родового об'єкту іноді визначають видовий об'єкт, який 

становить собою відокремлену групу суспільних відносин. На думку 

І. Бородіна та В. Бортника видовим об'єктом є «тісно взаємозалежна між 

собою група суспільних відносин, що становить частину родового об'єкта і 

на яку посягають адміністративні проступки» [2, с. 38]. Видовим об’єктом 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, є 

суспільні відносини стосовно порядку переміщення об’єктів через митний 

кордон України та забезпечувана дотриманням цього порядку економічна 

безпека держави.  

Загальні правила переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України закріплені у Розділі VI Митного кодексу України, 

який містить положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України, порядку тимчасового зберігання, особливостей здійснення 

митних формальностей на морському, річковому, залізничному, 

автомобільному, трубопровідному, авіатранспорті, пересилання товарів через 

митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

Враховуючи комплексний та всеохоплюючий характер митної галузі, 

врегулювати її виключно законодавчими актами неможливо, що і зумовило 

появу розгалуженої структури підзаконних нормативно-правових актів, які 

можна умовно систематизувати за на такими категоріями: 

1. Підзаконні нормативно-правові акти, які спрямовані на полегшення 

здійснення митних процедур - Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 р. «Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, 

іншими державними органами, установами та організаціями, 
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уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. №78-р 

«Про організацію роботи органів, що здійснюють контроль товарів і 

транспортних засобів за принципом «єдиного офісу» під час переміщення їх 

через митний кордон України; наказ Міністерства фінансів України від 

31.05.2012 р. №657 «Про затвердження Порядку митного оформлення 

товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням 

книжок (карнетів) А.Т.А.» та ін. 

2. Підзаконні нормативно-правові акти, які встановлюють обмеження і 

заборони щодо переміщення окремих категорій товарів комерційного 

призначення – наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих території України від 14.07.2020 р. №52 «Про затвердження 

Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до 

переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних 

центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих 

речей»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. №806 «Про 

затвердження порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних 

накладних на переміщення алкогольних напоїв», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.05.2013 р. №390 «Про визначення пунктів пропуску 

через державний кордон України, через які здійснюється переміщення 

підакцизних товарів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України», Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.11.2010 рр. №1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через 

державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового 

призначення та ядерних матеріалів», наказ Міністерства транспорту та 

зв'язку України від 28.04.2005 р. №154 «Про затвердження Інструкції про 

застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту 
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етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, 

форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, 

високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв» та ін. 

3. Підзаконні нормативно-правові акти, якими регулюється сплата 

обов'язкових митних платежів – Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2012 р. №461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на 

митні територію України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється 

за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних 

платежів», наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. №650 «Про 

затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного 

оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань 

класифікації товарів, що перемішуються через митний кордон України» та ін. 

4. Підзаконні нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання 

організаційних питань – Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2012 р. №435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через 

державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний 

кордон України», наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 р. 

№614 «Про затвердження Порядку заповнення митої декларації для 

письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не 

пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності», спільний наказ 

Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України від 

07.09.2017 р. №7746/759 «Про затвердження Порядку взаємодії 

інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної 

прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для 

забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через 

державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної 

економічної зони «Крим», наказ Міністерства фінансів України від 

05.02.2013 №61 «Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових 

осіб митних органів під час здійснення попереднього документального 
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контролю в пунктах пропуску через державний кордон України» та ін. 

4. Підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються особливостей 

переміщення товарів комерційного призначення на різних видах транспорту 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. №320 «Про 

затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через 

державний кордон, що розташовані на території морських портів України, 

під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 «Питання 

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних 

та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 

переміщуються ними», спільний наказ Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012 р. №291/506/228 «Про 

затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими 

ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні 

вантажі, які перевозяться повітряними судами, органами охорони державного 

кордону та митними органами» та ін. 

У суспільних науках під поняттям «безпека» розглядається: 

«1) відсутність загрози життю, здоров’ю людей, майну, тваринам, рослинам і 

довкіллю; 2) стан стабільності та спокою, який дає можливість громадянам 

користуватися своїми правами та виконувати свої обов’язки; 3) відсутність 

ризику та нестабільності, яка може створити загрози для життя і здоров’я 

людей» [232, с. 174]. У законодавчих актах поняття «безпека» закріплено у 

наступних значеннях: 

1) «комплекс заходів, а також людські і матеріальні ресурси, які 

призначені для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та 

інших протиправних посягань» [165]; 

2) «властивість об'єкта забезпечувати відсутність ризику завдання 

шкоди здоров'ю людей, майну та навколишньому середовищу» [163]; 

3) «стан, при якому ризик шкоди чи ушкодження обмежений до 
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прийнятного рівня» [164]; 

4) «відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю 

спричинення шкоди та/або нанесення збитку» [162]. 

Поняття «економічна безпека» нормативного закріплення не дістало, 

що і зумовлює різноманіття наукових доглядів на дослідження його сутності. 

З. Ватманюк та С. Панчишин надаючи визначення поняття «економічна 

безпека України» виходять зі «незалежності держави у формуванні й 

розвитку власної економічної системи» [56, с. 125]. Г. Пастернак-Тарушенко 

визначає економічну безпеку держави як «публічний стан, що забезпечує 

можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, 

перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту 

її мешканців» [140, с. 29]. Т. Сак справедливо вважає, що «економічна 

безпека» є явищем комплексного характеру, а тому її необхідно розуміти як 

«стан захищеності національний інтересів, а також наявність й можливість 

застосування інструментів впливу на економічні процеси для гарантування 

добробуту в довгостороковому періоді» [190, с. 338]. 

Аналіз варіантів визначення економічної безпеки держави надає змогу 

виокремити такі її основні ознаки: 

1) стійкість і сталість – зберігає свої високі позитивні характеристики 

протягом тривалого проміжку часу; 

2) незалежність – самостійність у визначенні зовнішньої та внутрішньої 

митної політики; 

3) мобільність – здатність швидко адаптуватися до сучасних потреб і 

викликів суспільства. 

Останнім у класифікації об'єктів є безпосередній об'єкт, який на думку 

В. Колпакова становить собою «конкретні суспільні відносини, які 

охороняються адміністративною санкцією» [81, с. 56]. Основний 

безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення щодо переміщення 

або дій спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення 

через митний кордон України поза митним контролем являє собою суспільні 
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відносини щодо встановлених правил переміщення товарів та транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України. Такий 

підхід до визначення безпосереднього об'єкту акцентує увагу не на 

нормативному закріпленні адміністративної відповідальності, а на тих 

суспільних відносинах, на захист яких вона спрямована. При чому зазначені 

охоронювані суспільні відносини існують не тільки у момент перетину 

митного кордону, а й у подальшому між органами публічного управління та 

підприємцями, між самими підприємствами, установами, організаціями та 

між будь-якими фізичними особами. 

Для встановлення предмету посягання адміністративного проступку 

щодо переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, перш за все необхідно зупинитися на положеннях доктрини 

адміністративного права про предмет складу адміністративного 

правопорушення. На думку Т. Гуржій, істотний вплив на «доктринальне 

уявлення як про сам предмет адміністративного проступку, так і про його 

співвідношення з безпосереднім об'єктом адміністративного проступку» 

здійснив «зміст відповідних положень Кодексу України про адміністративні 

правопорушення» [46, c. 193]. Як зазначає А. Макаренко, «поряд з поняттям 

«об'єкт» використовується поняття «предмет правопорушення» – предмет 

матеріального світу, із приводу якого виникають суспільні відносини, що 

охороняються нормами адміністративного права» [102, c. 140]. О. Остапенко, 

здійснюючи характеристику юридичних складів військових адміністративних 

правопорушень, констатує, що «пояснення предмета протиправного 

посягання свідчить про те, що в об'єктивній реальності будь-який предмет не 

може бути простим, а, навпаки, є складним утворенням, яке складається із 

частин, що утворюють предмет» [135,  c. 93].  

А. Стрельников підходить до визначення предмету посягання 

комплексно, досліджуючи його як: «соціальне явище, загальнофілософське 

поняття, соціальний інститут, економічну категорію» [202, c. 9]. На думку 
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Т. Коломоєць, предметом адміністративного проступку слід вважати «речі, 

предмети матеріального світу, гроші, цінні папери, з приводу яких 

виникають суспільні відносини. Тобто предмет проступку необхідно 

розглядати як складову частину його об'єкту» [4, c. 283-284]. Авторський 

колектив підручника «Кримінальне право» вважає, що предметом 

правопорушення є «речі (фізичні утворення) матеріального світу, щодо яких, 

чи у зв'язку з якими воно вчиняється; це факультативний елемент складу, 

який виявляється не у всіх правопорушеннях» [90, c. 130]. Отже, слід 

констатувати наявну у наукових колах активну дискусію з приводу 

співвідношення об'єкта та предмету посягання адміністративного 

правопорушення. Так, одна група науковців ототожнює предмет посягання 

проступку з об'єктом. Інша група вчених-адміністративістів наполягає на 

глибокому зв'язку об'єкта і предмету посягання, який полягає у встановленні 

їх співвідношення на рівні цілого та частини. Так, предмет адміністративного 

проступку є факультативною ознакою об'єкта адміністративного 

правопорушення, наявність якого є обов'язковою тільки у тому випадку, 

якщо це прямо вказано у диспозиції статті. 

У диспозиції ст. 482 Митного кодексу України можна знайти вказівку 

на предмет посягання, а саме – «товари» та «транспорті засоби комерційного 

призначення» [119]. За визначенням, наданим у Академічному тлумачному 

словнику української мови, товаром є «1) призначений для обміну продукт 

праці, що має споживну вартість і вартість; 2) все, що становить предмет 

торгівлі» [13]. У Етимологічному словнику української мови висловлюється 

декілька припущень походження слова «товар»: запозичення з тюркської 

мови «tawar» – «майно, добро, багатство», з вірменської мови «tavar» – 

«вівця, гурт овець» або від чуваського «тавар» – «сіль» [58]. 

Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, товарами є 

«будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим 

нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), 

валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що 
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переміщується лініями електропередачі» [119]. У інших нормативно-

правових актах законодавець підходить до визначення поняття «товар» більш 

широко, з охопленням різних властивостей цього об'єкта. Так, у Законі 

України «Про захист економічної конкуренції» закріплено, що товаром слід 

вважати «будь-який предмет господарського обороту, в тому числі 

продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та 

права (зокрема, цінні папери)» [167]. У свою чергу ст. 1 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» визначає товар як «будь-яку продукцію, 

послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, 

призначені для продажу (оплатної передачі)» [169].  

Тобто до товарів віднесено не тільки певні предмети, а й послуги, 

роботи, немайнові права, які мають неречовий характер, а отже фізично не 

можуть бути переміщені через митний кордон України поза митним 

контролем. Однак, електроенергія, незважаючи на свою нематеріальність, за 

митним законодавством України також належить до категорії товарів. Доволі 

цікавим є той факт, що до 2012 року на рівні підзаконних нормативно-

правових актів до товарів відносилися й інші види енергії, які переміщують 

трубопровідним транспортом, зокрема, природний газ, нафта, 

нафтопродукти, етилен і аміак [171]. З огляду на це, більш доцільним 

видається використання терміну «енергоносії» з уточненням щодо способу 

переміщення через митний кордон – трубопровідним транспортом. 

Згідно із ст. 2 Закону України «Про трубопровідний транспорт», 

систему трубопровідного транспорту України становлять магістральний 

трубопровідний транспорт та промисловий трубопровідний транспорт [178]. 

З урахуванням специфіки дослідження, особливу цікавість викликає 

магістральний трубопровідний транспорт – «технологічний комплекс, що 

функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма 

об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, 

або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, 

міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші 
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трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними 

вимогами щодо магістральних трубопроводів» [178]. Правила та порядок 

переміщення енергоносіїв через митний кордон України трубопровідним 

транспортом (враховуючи переміщення енергоносіїв до/ з митного складу) 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року 

№629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

електропередач». Даний нормативно-правовий акт містить чіткий перелік 

дій, які підлягають виконанню відповідними особами і митними органами 

при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів які 

переміщуються трубопровідним транспортом, зокрема, декларування та 

митне оформлення товарів, здійснення фактичного контролю товарів, 

здійснення митного контролю та митного оформлення обсягів балансування, 

балансуючих обсягів природного газу та обсягів природного газу за 

операціями із заміщення природного газу (бекхолу) [172]. 

Дискусійним видається віднесення до товарів культурних цінностей, 

оскільки такий підхід створює колізію між нормами кримінального та 

адміністративного права. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про музеї 

та музейну справу», культурними цінностями є «об'єкти матеріальної та 

духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове 

значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких 

визначено Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [173]. Відповідний перелік об'єктів є одним з 

предметів кримінально караного діяння, передбаченого ст. 201 

Кримінального кодексу України. При цьому законодавцем не надано 

розмежувальних ознак, які б дозволяли відокремити кримінальне 

правопорушення від адміністративного делікту. Як слушно зазначає 

В. Тертишник, «культурні цінності потребують підвищеного захисту у 

зв'язку з загрозами не лише зовнішнього спрямування (контрабанда), а й 

внутрішнього характеру» [207, с. 163]. До схожих висновків приходить і 

М. Міщенко, на думку якої «підвищена суспільна небезпека контрабанди 
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культурних цінностей обумовлюється тим, що цей злочин посягає не лише на 

встановлений порядок переміщення через митний кордон України названих 

предметів, а й може заподіяти шкоду культурному надбанню держави» [121, 

с. 311].  

З урахуванням викладеного, висловлюємося на підтримку думки, яка 

панує в наукових юридичних колах щодо доцільності притягнення винних 

осіб до кримінальної відповідальності за контрабанду культурних цінностей, 

а не до адміністративної за ст. 482 Митного кодексу України, а отже і 

необхідності «винесення» культурних цінностей за рамки предмету 

посягання вказаної статті. Отже, вважаємо за доцільне викласти п. 57 ч. 1 

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

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

транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, а також 

енергоносії, що переміщуються магістральним трубопровідним 

транспортом». 

Відповідно до п. 59 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, транспортними 

засобами комерційного призначення є «будь-яке судно (у тому числі 

самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних 

крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний 

засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад 

залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного 

транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи 

комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними 

частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що 

містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом 

із транспортними засобами комерційного призначення» [119]. 

Станом на початок 2021 року до України було імпортовано:  

1) легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів, 

призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних 

транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи 
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вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі на суму 512, 

37 млн. дол.; 

2) моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 

осіб і більше на суму 6, 19 млн. дол.; 

3) тракторів на суму 98, 86 млн. дол.; 

4) моторних транспортних засобів спеціального призначення на суму 

32 млн. дол.; 

5) суден риболовних, плавучих баз та інших суден для переробки та 

консервування морських продуктів на суму 61,65 млн. дол.; 

6) яхт або інших плавучих засобів для дозвілля і спорту; гребних човнів 

та каное на суму 5, 31 млн. дол. [199]. 

У середньому на оформлення однієї одиниці імпорту у 2020 році 

працівники митної служби витрачали 392 хвилини (для порівняння – на 

оформлення експорту витрачається 49 хвилин; транзиту – 32 хвилини) [199]. 

Щодо виявлених порушень митних правил, то у 2021 році 

працівниками Державної митної служби України було зупинено понад 1 тис. 

порушень митних правил на суму майже 144 млн. грн. Безпосередньо 

митницями розглянуто 253 справи про порушення митних правил, накладено 

штрафів на суму 9,9 млн. грн. На розгляд до суду передано 496 справ про 

порушення митних правил на суму 192 млн. грн. За результати розгляду 661 

справи судами накладено стягнень на 115 млн. грн [199].  

Незважаючи на істотний прогрес у попередженні та припиненні 

митних правопорушень, пов'язаних з транспортними засобами комерційного 

призначення, слід констатувати наявність певних законодавчих 

суперечностей, які ускладнюють ефективне запобігання вказаній категоріях 

адміністративних проступків. Встановивши предмет посягання за ст. 482 

Митного кодексу України, маємо змогу надати загальне визначення поняття 

«предмет адміністративного проступку, передбаченого ст. 482 Митного 

кодексу України» – це обов'язкова ознака об'єкта митного правопорушення 

за ст. 482 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на 
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переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем), яка має грошову цінність, 

може бути матеріальною або нематеріальною, та з приводу якої або шляхом 

безпосереднього впливу на яку вичиняється порушення митних правил.  

Властивості предмету посягання за ст. 482 Митного кодексу України 

можна розподілити на такі групи: 

1) фізичні – матеріальність або нематеріальність, кількість, якість, стан, 

форма, вартість, функціональне призначення, приналежність; 

2) юридичні – відображають його правові характеристики в аспекті 

порушення митних правил: 

а) наявність вчиненого порушення митних правил з приводу певних 

матеріальних цінностей; 

б) безпосереднє законодавче визначення; 

в) обов'язковість для даного складу правопорушення; 

г) взаємозалежність з об'єктом правопорушення.  

З метою полегшення кваліфікації діянь за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, а також 

для розмежування адміністративної та кримінальної контрабанди 

запропоновано внести зміни до ст. 482 Митного кодексу України, шляхом 

об'єднання під одним збірним поняттям «товари комерційного призначення» 

товарів та транспортних засобів комерційного призначення.  

Проаналізувавши об'єкт адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 482 Митного кодексу України, пропонуємо перейти до 

дослідження об'єктивної сторони. До обов'язкових ознак цього 

адміністративного делікту належить діяння у формі переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення, яке безпосередньо вказане у диспозиції 

досліджуваної статті, тому встановлення цієї ознаки є обов'язковим для 

кваліфікації у кожному провадженні щодо порушення митних правил. Під 

дією слід розуміти активну, свідому, суспільно шкідливу, протиправну 
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поведінку винної особи, яка спрямована по порушення встановленого 

порядку переміщення товарів через митний кордон України. Особливістю 

адміністративного правопорушення щодо незаконного переміщення товарів 

через митний кордон України поза митним контролем є те, що особа підлягає 

відповідальності і за незакінчене правопорушення («дії, спрямовані на 

переміщення»), вчинення якого було перервано з тих чи інших причин, а 

тому особа не змогла досягти визначеної нею протиправної мети. 

У свою чергу шкідливі наслідки не є обов'язковою ознакою об'єктивної 

сторони, адже правопорушення, передбачене ст. 482 Митного кодексу 

України має формальний склад, оскільки диспозиція цієї статті не містить 

вказівок на наявність суспільно шкідливих наслідків, наявність яких є 

обов'язковою для правопорушень з матеріальним юридичним складом. При 

цьому, слід звернути увагу, що мова йде про шкідливі наслідки, які мають 

матеріальний характер, адже будь-яке правопорушення завдає нематеріальну 

шкоду охоронюваним нормами митного законодавства суспільним 

відносинам. Відповідно, необов'язковий характер має і встановлення 

причинно-наслідкового зв'язку між діянням на шкідливими наслідком. 

Діяння з ознаками адміністративного правопорушення існують у часі 

та просторі. Розташування правопорушення у часі й просторі є його 

важливими ознаками. У відповідних випадках вони фігурують як 

конструктивні ознаки [81, с. 59]. Для кваліфікації діяння як незаконного 

переміщення товарів обов'язковим є встановлення місця здійснення такого 

переміщення – митний кордон України. Згідно із ст. 10 Митного кодексу 

України митним кордоном України є межі митної території України. Слід 

звернути увагу, що митний кордон України збігається з державним кордоном 

України,  крім меж штучних островів, установок і споруд, створених у 

виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється 

виключна юрисдикція України. Межі території зазначених островів, 

установок і споруд становлять митний кордон України [119]. Уточнення 

поняття «митна територія» здійснено законодавцем у ч. 1 ст. 9 Митного 
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кодексу України, відповідно до якої митну територію України становлять 

«територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і 

повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, 

установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні 

України, на які поширюється виключна юрисдикція України» [119]. 

Обов'язковою факультативною ознакою об'єктивної сторони 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон поза митним контролем є спосіб вчинення 

правопорушення. За визначенням, наданим авторським колективом 

багатотомної праці «Юридична енциклопедія» способом вчинення 

правопорушення є «сукупність (система) прийомів, методів, послідовність 

дій чи використання засобів, а також знарядь, за допомогою яких досягають 

протиправної мети» [235, с. 736]. Незаконне переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України, відповідальність за 

вчинення якого передбачена ст. 482 Митного кодексу України, здійснюється 

поза митним контролем. Визначення поняття «митний контроль» містить у 

наступних нормативно-правових актах: 

1) Митний кодекс України: «сукупність заходів, що здійснюються з 

метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та 

інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних 

договорів України, укладених у встановленому законом порядку» [119]; 

2) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 

жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу: «конкретні дії, 

які виконують митні органи для того, щоб забезпечити дотримання митного 

законодавства та іншого законодавства, що регулює прибуття, вибуття, 

транзит, переміщення, зберігання та кінцеве використання товарів, 

переміщуваних між митною територією Союзу та країнами або територіями, 

які не є частиною такої території, та перебування і переміщення на митній 

території Союзу товарів із третіх країн і товарів, поміщених під процедуру 

кінцевого використання [161]; 



147 
 

3) Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної 

конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур: «сукупність 

заходів, що здійснюються митною службою з метою забезпечення 

дотримання митного законодавства [48]. 

На основі положень національних та зарубіжних законодавчих актів 

М. Білухою та Т. Микитенко окреслено основні чинники, які обумовлюють 

здійснення митного контролю: «здійснення господарських операцій, які 

передбачають перетин майна та/ або робочої сили через митний кордон 

України; контрагентами можуть бути як українські, так і іноземні суб'єкти 

господарювання; суб'єктом контролю виступає спеціально уповноважений 

орган у сфері митної діяльності» [19, с. 182].  

Митний контроль здійснюється виключно у зонах митного пропуску, 

перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.05.2012 р. №435. Пунктом пропуску, відповідно до положень 

міжнародного законодавства, вважається «будь-який пункт пропуску, в 

якому компетентними органами дозволено перетинати зовнішні кордони» 

[170]. Отже, переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон поза митним контролем 

можуть здійснюватися поза визначеними Урядом України місцями, або у 

визначених Урядом України місцях, але у той час коли пункт пропуску не 

працює. Аналіз диспозиції ст. 482 Митного кодексу України дозволяє 

стверджувати, що способами незаконного переміщення товарів є: поза 

місцем розташування митного органу, поза робочим часом, установленим 

для нього, без виконання митних формальностей, з незаконним звільненням 

від митного контролю. Останній спосіб незаконного переміщення товарів має 

значно більший ступінь суспільної небезпеки, порівняно з іншими, оскільки 

до вчинення незаконного переміщення товарів у такому випадку залучені 

особи, які мають слідкувати за дотриманням митних правил, а не сприяти 

полегшенню їх порушення. 

Разом із тим сама юридична конструкція цієї норми викликає певні 
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зауваження, оскільки певною мірою утруднює практику правозастосування. 

Так, Галицьким районним судом м. Львова розглянуто справу про 

притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка підозрювалася у 

вчиненні переміщення холодильника масою 51,14 кг через митний кордон 

України поза митним контролем, у зв'язку із зловживанням службовою 

особою митного органу своїм посадовим становищем. Суд дійшов висновку, 

що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України, як і відсутні докази 

того, що правопорушник був обізнаний про те, що проходить митний 

контроль з незаконним звільненням від митного контролю та внаслідок 

використання службового становища посадовою особою органу доходів і 

зборів. Натомість, особу було притягнуто до адміністративної 

відповідальності за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України, а саме: 

«Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) 

спрощеного митного контролю» [150]. До схожого висновку дійшов суд і у 

справі №461/1034/18, зазначивши, що в матеріалах справи відсутні будь-які 

документи, стосовно проведення службової перевірки, з метою з'ясування 

обставин, викладених у протоколі, зокрема встановлення посадової особи, 

яка внаслідок зловживання службовим становищем сприяла переміщенню 

виявленого товару, також немає доказів притягнення такої посадової особи 

до передбаченого законом виду відповідальності. Більше того, в протоколі 

відсутнє будь-яке посилання на особу, яка допустила зловживання 

службовим становищем і не зазначено в чому полягає таке зловживання 

[152]. 

Від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 482 Митного кодексу 

України судом звільнено особу і у наступній справі. У справі №461/3044/20 

суд виходив з того, що об`єктивна сторона порушення митних правил 

передбачає протиправне звільнення від митного контролю внаслідок 

зловживання службовим становищем посадовими особами органу доходів і 

зборів.  
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Оскільки Митний кодекс України не містить поняття «зловживання 

службовим становищем», то суд, користуючись аналогією закону звернувся 

до Кримінального кодексу України, нормами якого визначено, що 

зловживання владою або службовим становищем є умисним, з корисливих 

мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч 

інтересам служби. Оглянувши матеріали справи про порушення митних 

правил, суд встановив, що у них відсутній вирок суду, який набрав законної 

сили і яким би посадова особа митного контролю пункту пропуску «Грушів» 

була би засуджена за вчинення злочину, передбаченого ст. 364 

Кримінального кодексу України, як в свою чергу і ухвала про закриття 

кримінального провадження стосовно вказаної службової особи за 

нереабілітуючих підстав. Крім цього, в матеріалах справи були відсутні 

відомості і про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

[151.] За таких обставин, можна дійти висновку, що такий спосіб 

переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, 

як внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами 

митного органу, у судовій практиці є скоріше способом звільнення від 

адміністративної відповідальності у зв'язку із труднощами свого доведення у 

рамках судового засідання.  

Враховуючи вище викладене, переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів або транспортних засобів комерційного призначення, 

слід сприймати як переміщення або спробу такого переміщення поза місцем 

пункту пропуску, поза робочим часом пункту пропуску, унаслідок чого щодо 

особи не здійснюються митні формальності, або як переміщення або спробу 

такого переміщення із незаконним звільненням від митного контролю 

внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами. 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2020_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848
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2.3. Характеристика суб’єктивних ознак переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем 

 

 

У попередньому підрозділі дисертаційного дослідження було 

розглянуто об'єктивні складові юридичного складу адміністративного 

правопорушення щодо переміщення або дії, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, що зумовлює необхідність приділити увагу такими 

елементам як суб'єкт та суб'єктивна сторона, оскільки тільки за наявності 

усіх чотирьох складових особа може бути притягнута до адміністративної 

відповідальності за ст. 482 Митного кодексу України. Науково-практичній 

інтерес дослідження суб'єктивних ознак юридичного складу правопорушення 

пов'язаний із здійсненням спроби теоретичного узагальнення наявних 

доктринальних положень для їх практична використання та надання 

пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері.  

Для того, щоб суб'єкт адміністративного права став учасником 

адміністративно-правових відносин, він повинен мати адміністративну 

деліктоздатність, яка полягає у практичні здатності реалізовувати свою 

адміністративну правоздатність у рамках конкретних адміністративно-

правових відносин  [5, c. 87]. На думку А. Пасічника адміністративною 

делітозданістю є «окремий елемент адміністративної правосуб’єктності 

суб’єкта права – здатність самостійно вчиняти вольові юридично-значимі 

діяння, що не опосередковуються правоздатністю і визнаються правом 

адміністративними правопорушеннями» [139, с. 44]. Цю ж думку поділяє 

П. Лютіков, який вважає, що «адміністративна деліктоздатність не є 

самостійним елементом адміністративно-правового статусу особи, оскільки є 

нічим іншим як обов’язком або здатністю особи зазнавати певних втрат 

внаслідок вчинення правопорушення» [101, с. 24]. Тобто адміністративна 
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деліктоздатність є частиною правоздатності, яка полягає у практичній 

можливості особи усвідомлювати значення своїх дій та нести 

відповідальність, якщо вони мають протиправний характер. 

Поняття «суб'єкт адміністративного правопорушення» у доктрині 

адміністративного права розглядається по-різному. За В. Колпаковим 

суб'єктом адміністративного правопорушення є «особа, яка вчинила 

правопорушення шляхом виконання всіх визначених у межах складу 

проступку ознак та відповідає визначеним у конкретній адміністративно-

деліктній нормі властивостям» [81, c. 63]. А. Комзюк дотримується думки, 

що суб'єктом адміністративного правопорушення є «фізична осудна особа, 

яка досягла на момент вчинення проступку віку, з якого настає 

адміністративна відповідальність» [3, с. 21]. В. Зуй зазначає, що «суб’єктом 

адміністративного проступку визначається фізична особа, яка досягла на 

момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку» [18, с. 

166]. Як «осудних фізичних осіб, яким на момент вчинення 

адміністративного правопорушення виповнилося 16 років», розглядає 

суб’єктів адміністративного проступку В. Авер’янов [8, с. 189]. Л. Коваль 

стверджує, що «суб’єктом протиправного діяння є фізична особа – людина в 

стані дієздатності і осудності» [226, с.136]. 

Тобто у доктрина адміністративного права суб'єкт адміністративного 

правопорушення розглядається у вузькому та широкому значення. У 

вузькому розуміння суб'єктом адміністративного правопорушення є особа 

(фізична або юридична), яка здатна нести адміністративну відповідальність 

за вчинене нею діяння, яке має суспільно-шкідливий характер, оскільки 

досягла передбаченого законодавством віку, з якого може наставати 

адміністративна відповідальність, та здатна усвідомлювати протиправність 

свого діяння. У широкому розуміння під суб'єктом адміністративного 

правопорушення слід розглядати будь-яку особу, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. Враховуючи це, необхідно визнати, що 

характеристика суб'єкта адміністративного правопорушення щодо 
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переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем не може 

стосуватися виключно встановлення правових ознак. Не менше значення має 

і встановлення причин і умов, які спонукають особу до здійснення 

незаконного переміщення товарів. 

Словник іншомовних слів визначає походження терміну «детермінант» 

від латинського «той, що визначає, обмежує» як: 

1) чинник, який визначає, обмежує, визначник; 

2) число, що є алгебраїчною сумою всіх добутків елементів квадратної 

матриці [195, с. 57]. Академічний тлумачний словник не містить вказаного 

терміну, але надає визначення похідним від нього поняттям: 

1) «детермінізм – матеріалістичне вчення про загальну причинну 

зумовленість явищ природи, суспільства й мислення»; 

2) «детермініст – послідовник детермінізму»; 

3) «детермінований – те саме, що обумовлений»; 

4) «детермінованість – та саме, що обумовленість» [13]. 

О. Прижбило, досліджуючи взаємозалежність та взаємодію всіх речей, 

об'єктів, явищ та процесів у аспекті розуміння причинності поведінки 

людини, виокремлює наступні підходи: 

а) ситуативний детермінізм – поведінка людини визначається 

ситуацією (соціальний контекст стимулює чи обмежує поведінку людини); 

б) особистісний детермінізм – пов'язаний з пріоритетністю 

особистісних характеристик над ситуативними у поведінці людини; 

в) ситуативно-особистісний детермінізм – поведінка людини як 

результат взаємодії особистісних та ситуативних детермінант [157, с. 100]. 

З огляду на зазначене можна поділити детермінанти вчинення 

порушення митних правил на об'єктивні та суб'єктивні [40, с. 76]. Під 

об'єктивними детермінантами слід розуміти конкретні причини та умови у 

соціальному, економічному, політичному, культурному, трудовому та інших 

аспектах, виникнення яких залежить від зовнішнього середовища. 
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Суб'єктивними детермінантами є певні складові соціально-психологічної 

поведінки особи, які відображаються у її прагненнях, інтересах, духовних і 

моральних цінностях, сформованим відповідно до типу правосвідомості та 

праворозуміння. 

Основними об'єктивними детермінантами вчинення особами 

порушення митних правил є: низький соціальний рівень населення, 

безробіття осіб, які проживають у прикордонних зонах, для яких 

адміністративна контрабанда є одним з основних джерел формування 

доходів, прибутковість даного виду протиправної діяльності, наявність 

прогалин, колізій та суперечностей між нормами адміністративного, 

кримінального, податкового та митного законодавства, неефективність 

засобів митного контролю, наявність неконтрольованих Україною ділянок 

національного кордону, некомпетентність посадових осіб митних органів 

щодо встановлення об'єктивних обставин для притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності, недостатній публічно-владний контроль 

над прикордонними зонами. До суб'єктивних детермінантів порушення 

митних правил належить особистість правопорушника та його іманентні 

властивості – стать, вік, рід занять, компетентності, освіта, потенціал, риси 

характеру тощо. 

Виникнення, поширення та розвиток митних правопорушень 

обумовлене сукупність усіх цих факторів, їх об'єктивною взаємодією. 

Комплексне, цілісне,  конструктивне, наукове та практично обґрунтоване 

дослідження детермінантів вчинення митних правопорушень є фундаментом 

для вироблення ефективно діючої адміністративно-правової програми 

профілактики вчинення порушення митних правил. При цьому слід 

враховувати, що протидія виключно якомусь одному фактору не принесе 

бажаного результату з огляду на системний характер детермінантних 

координат. 

Відповідно до ч. 2 ст. 459 Митного кодексу України, суб'єктами 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути 
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громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-

річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами - 

посадові особи цих підприємств [119]. Тобто нормами митного 

законодавства не встановлена відповідальність за незаконне переміщення 

товарів через митний кордон поза митним контролем для юридичних осіб, 

замість них до такої відповідальності притягають їх посадові особи, а отже 

суб'єктом адміністративної відповідальності за ст. 482 Митного кодексу 

України може бути тільки фізична особа. Як слушно з приводу подвійного 

статусу фізичної особи зазначає В. Форманюк: «Поняття «фізична особа» є 

неоднорідним. з одного боку особа, є громадянином, що виступає учасником 

публічно-правових відносин, а з іншого – приватною особою, учасником 

приватноправових відносин» [218, с. 23]. 

Враховуючи, що незаконне переміщення товарів комерційного 

призначення може вчинити не тільки загальний суб'єкт адміністративної 

відповідальності, а й спеціальний, доцільною видається більш детальна 

характеристика правової категорії «посадова особа юридичної особи». 

Особливість правового статусу посадової особи полягає у тому, що вона 

завжди наділена організаційно-розпорядчими або адміністративно-

господарськими повноваженнями, наявність яких, на думку Н. Янюк, «має 

прояв у правомочності посадових осіб здійснювати адміністративно-

господарські або інші обов’язки, які пов’язані з можливістю проводити дії 

юридичного значення» [237, с. 181]. Спеціальні повноваження 

характеризують «соціальний статус посадової особи, її ставлення до нижчих, 

рівних і вищих за рангом осіб; організаційний статус (місце в структурі 

державної організації); правовий статус (для кожної посади існує відповідне 

коло повноважень, основні форми й методи їх реалізації, відповідальність за 

їх виконання)» [26,  c. 115]. 

Верховним Судом України було надано трактування категорій 

«адміністративно-господарські» та «організаційно-розпорядчі» 

повноваження. Так, організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по 
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здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, 

ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, а 

під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по 

управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним 

майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації 

забезпечення контролю за цими операціями тощо) [117]. 

Відповідно до ознак посадової особи належить: спеціальний правовий 

статус, виконання трудових функцій та повноважень; здійснення посадових 

обов'язків на постійній або тимчасовій основі; здатність нести 

адміністративну відповідальність за вчинювані нею дії як представника 

юридичної особи. Тобто до адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, мають 

притягатися лише ті посадові особи, які наділені адміністративно-

господарськими або організаційно-розпорядчими повноваженнями по 

відношенню до юридичної особи, однак на практиці суб'єктом 

відповідальності дуже часто стає особа, яка виконує службове завдання із 

переміщення товарів комерційного призначення, навіть не здогадуючись, що 

робить це у незаконний спосіб. Відповідно постає питання про доцільність 

запровадження адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил для юридичних осіб.  

В. Парненко, вважає що юридична особа наділена усіма необхідними 

ознаками потенційного суб'єкта адміністративної відповідальності, зокрема 

«майнова відособленість; самостійна майнова відповідальність; виступ у 

цивільних відносинах від свого імені; володіння стійкою організаційною 

структурою, або «організаційна єдність»; володіння законодавчо зумовленою 

адміністративною правосуб’єктністю; відсутність можливості здійснювати 

владно-управлінські функції стосовно не підлеглих їм третіх осіб; відсутність 

можливості застосовувати заходи адміністративної відповідальності, 
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адміністративні стягнення до третіх осіб» [138, с. 42]. При цьому деякі вчені 

звертають увагу, що призначення покарання юридичній особі не звільняє 

фізичну особи від обов'язку зазнати протиправного впливу за дане 

правопорушення, отже, орган, що розглядає конкретну справу про 

адміністративне правопорушення, мусить довести провину як юридичної, так 

і фізичної особи [210, с. 92]. Відсутність у митному законодавстві норми, яка 

би передбачала відповідальність за незаконне переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, ускладнює застосування адміністративної відповідальності на 

практиці, через неможливість проведення чіткої межі між діями самої 

юридичної особи та діями її посадової особи, що у свою чергу призводить до 

застосування карально-відновлювальних санкцій не до реального 

правопорушника. 

Встановлення суб'єктивної сторони адміністративного проступку 

ст. 482 Митного кодексу України також є одним із основних елементів 

діяльності уповноваженої особи під час здійснення адміністративно-правової 

кваліфікації. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення – це 

«сукупність ознак, які характеризують психічне ставлення суб’єкта до 

вчиненого діяння та його наслідків; такими ознаками визнаються: вина, мета 

і мотив діяння» [81, с. 66]. Вина охоплює собою психічне ставлення 

правопорушника до вчиненого ним діяння та завданих унаслідок цього 

суспільно-шкідливих наслідків. Вина знаходить свій вияв або в умислі, або в 

необережності. Як зазначає Р. Вереша: «Загальними ознаками як прямого, 

так і непрямого умислу є усвідомлення винуватим суспільно небезпечного 

характеру своїх дій або бездіяльності; передбачення ним суспільно 

небезпечних наслідків» [25, с. 73]. 

Відповідно до ст. 10 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, «адміністративне правопорушення визнається вчиненим 

умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний 

характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала 
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їх або свідомо допускала настання цих наслідків» [77]. Тобто якщо 

правопорушник прийняв усвідомлене рішення здійснити незаконне 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, то він вчинює усі необхідні дії для 

досягнення визначеної ними протиправної мети. У тому випадку, якщо 

усвідомлене бажання здійснити незаконне переміщення відсутнє, у діяння 

особи немає юридичного складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 482 Митного кодексу України, і її дії мають 

кваліфікуватися за іншою статтею Митного кодексу.  

Мотив є факультативною ознакою адміністративного правопорушення 

і являє собою усвідомлювану причину, яка спонукає особу до скоєння 

правопорушення. Поняття «мотив» походить від латинського «штовхати, 

приводити до руху», а тому, як зазначає О. Ус, у сучасних умовах його 

можна трактувати як «обумовлене певними потребами внутрішнє спонукання 

суб'єкта, що викликає в нього рішучість вчинити суспільно небезпечне 

діяння та яким він керується під час вчинення правопорушення» [213, с. 134]. 

Ю. Орлов вважає, що на формування мотиву впливають «незадоволені 

потреби особи, воля як форма мотивації, вольова фаза ціле покладання» [132, 

с. 117-119]. На думку Т. Коломоєць до внутрішніх спонукань особи до 

вчинення адміністративних правопорушень належать: «корисливість, жадоба, 

помста, хуліганські спонукання, кар'єризм тощо» [4, с. 171]. В. К. Колпаков 

до мотивів відносить потреби та інстинкти, потяги, нахили, емоції, установки 

та ідеали, адже таке розуміння мотиву правопорушення дає підстави знайти 

мотивацію навіть у так званих «немотивованих проступках» [81, с. 69]. 

Таким чином, суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення 

щодо переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем створює психологічний, суб’єктивний зміст правопорушення, 

оскільки поєднує у собі психічне ставлення особи до вчинюваних нею дій та 

наявність мотиву чи мети вчинення правопорушення. Мотив та мета 
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формуються як під впливом зовнішнього переконання особи, так і з 

урахуванням навколишнього соціального середовища, однак значення для 

кваліфікації за ст. 482 Митного кодексу України не мають, оскільки чітко не 

вказані у диспозиції статті. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Підтримано наукову тезу щодо необхідності здійснення аналізу складу 

адміністративного правопорушення через дослідження його ознак: об’єкта, 

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

доцільність визначення ознак складу правопорушення не лише для 

встановлення протиправності чи законності вчиненого особою діяння, а й для 

відмежування адміністративного проступку від кримінального проступку та 

кримінального злочину та розмежування суміжних складів адміністративних 

правопорушень. Наявність складів правопорушення із суміжними ознаками 

може бути як результатом диференціації юридичної відповідальності, так і 

наслідком порушення юридичної техніки під час правотворчого процесу. Під 

час здійснення кваліфікації діяння необхідно звертати увагу на конструкцію 

самої норми, оскільки склад правопорушення завжди чітко формалізований у 

нормативно-правовому акті, зважаючи на те що відмежування за 

нематеріальною ознакою суспільної небезпечності є абстрактним, таким, що 

залежить від суб’єктивного сприйняття особи. Відмежування та 

розмежування складів правопорушення має здійснюватися виключно за 

наявністю або відсутністю певних формальних ознак. Підтверджено, що 

загальним об’єктом переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, є охоронювані правовими нормами торговельно-митні 

господарські суспільні відносини. Родовим об’єктом слід вважати 
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забезпечувані положеннями митного законодавства суспільні відносини 

щодо зовнішнього та внутрішнього товарообігу в Україні. Видовим об’єктом 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, є 

суспільні відносини стосовно порядку переміщення об’єктів через митний 

кордон України та забезпечувана дотриманням цього порядку економічна 

безпека держави. Основний безпосередній об’єкт являє собою суспільні 

відносини щодо встановлених правил переміщення товарів та транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України. Зміст 

факультативного безпосереднього об’єкта залежить від способу вчинення 

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

кодексу України обов’язковим є встановлення предмета як ознаки складу 

даного правопорушення. Властивості предмета правопорушення розподілено 

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

стан, форма, вартість, функціональне призначення, приналежність), 

юридичні (відображають його правові характеристики в аспекті порушення 

митних правил: наявність вчиненого порушення митних правил з приводу 

певних матеріальних цінностей; безпосереднє законодавче визначення; 

обов’язковість для даного складу правопорушення; взаємозалежність з 

об’єктом правопорушення). З метою полегшення кваліфікації діянь з 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, а також для розмежування адміністративної та 

кримінальної контрабанди запропоновано внести зміни до ст. 482 Митного 

кодексу України, а саме об’єднати під одним збірним поняттям «товари 

комерційного призначення» товари та транспортні засоби комерційного 

призначення. Окрім того, запропоновано викласти ч. 1 ст. 4 Митного України 

у такій редакції: «товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які 

законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів 

комерційного призначення), валютні цінності, а також енергоносії, що 
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переміщуються магістральним трубопровідним транспортом». Об’єктивна 

сторона переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, зумовлена формальним складом цього виду адміністративного 

правопорушення і характеризується такими ознаками: 1) діяння: 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів або транспортних 

засобів комерційного призначення; 2) місце вчинення: митний кордон 

України; 3) спосіб вчинення: поза місцем розташування митного органу, поза 

робочим часом, установленим для нього, без виконання митних 

формальностей, з незаконним звільненням від митного контролю. 

Враховуючи викладене, переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів або транспортних засобів комерційного призначення, слід сприймати 

як переміщення або спробу такого переміщення поза місцем пункту 

пропуску, поза робочим часом пункту пропуску, унаслідок чого щодо особи 

не здійснюються митні формальності, або як переміщення або спробу такого 

переміщення із незаконним звільненням від митного контролю внаслідок 

зловживання службовим становищем посадовими особами. 6. Доведено, що 

суб’єктом, якого можна притягнути до адміністративної відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення, є фізична особа, яка на момент вчинення правопорушення 

досягла шістнадцятирічного віку, здатна контролювати свої дії та 

усвідомлювати їхню суспільну шкідливість. У ч. 2 ст. 482 Митного кодексу 

України передбачена відповідальність для спеціального суб’єкта: особи, яка 

протягом року притягалася до відповідальності за вчинення переміщення або 

дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

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

митний кордон України з приховуванням від митного контролю. З’ясовано, 

що суб’єктивна сторона створює психологічний, суб’єктивний зміст 

правопорушення, оскільки поєднує у собі психічне ставлення особи до 
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вчинюваних нею дій та наявність мотиву чи мети вчинення правопорушення. 

Суб’єктивна сторона не може бути сприйнята безпосередньо, вона 

оцінюється через об’єктивну сторону адміністративного проступку. 

Суб’єктивна сторона переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем, характеризується виною у формі 

прямого умислу, коли особа усвідомлює суспільну шкідливість своїх дій та 

свідомо здійснює протиправне діяння. Мотив і мета для кваліфікації за 

ст. 482 Митного кодексу України значення не мають. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО 

ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА 

МИТНИМ КОНТРОЛЕМ 

 

 

3.1 Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон держави поза митним контролем 

 

 

Інтеграція України в світове співтовариство та становлення її на 

міжнародній арені тісно пов'язані з внутрішніми реформаційними процесами 

усередині країни, у тому числі й у сфері імплементації європейських норм у 

національне митне законодавство. 

Станом на 31.12.2019 р. на розгляді у Європейському суді з прав 

людини перебувало загалом 59800 справ проти держав-сторін Конвенції, з 

них 8850 справ - проти України, що складає 14,8% від загальної кількості 

справ (у 2018 році - 12,9%, у 2017 році - 12,6%). Україна займає третє місце 

серед держав-членів Ради Європи за кількістю справ, які перебувають на 

розгляді у Європейському суді з прав людини [62]. Враховуючи зобов'язання 

України щодо гарантування кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, прав 

і свобод відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [85] (а отже і при вирішенні справ щодо митних правопорушень), така 

ситуація викликає певне занепокоєння з приводу ефективності та 

справедливості національних способів захисту. Згідно із ст. 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини», вітчизняні суди мають застосовувати при розгляді 

справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело 
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права [159]. 

Європейський суд з прав людини приймає порівняно невелику 

кількість рішень, які стосуються розгляду митних спорів або регулювання 

митних відносин, в основному через прийняття у 2013 році Митного кодексу 

Союзу, який встановив загальні положення та процедури стосовно товарів, 

переміщуваних на митну територію Європейського Союзу або за її межі 

[160]. Однак, спробуємо виокремити найбільш актуальні та цікаві з них для 

застосування національними судами при прийнятті рішень. 

У справі «Садоха проти України» (заява №77508/11) суд дійшов 

висновку про порушення прав заявника, гарантованих ст. 1 Першого 

Протоколу до Конвенції у зв'язку з непропорційною конфіскацією не 

задекларованої суми грошей у повному обсязі під час перетину кордону. 

Заявник, подорожуючи з України до Польщі, пройшов через «зелений 

коридор» в аеропорту, однак співробітники правоохоронних органів виявили 

у нього 41 тис. євро готівкою в ручній поклажі. Національні суди дійшли 

висновку про наявність у діях заявника складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 339 Митного кодексу України, а саме - 

порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного 

митного контролю (слід зазначити, що притягнення до відповідальності 

відбувалося відповідно до Митного кодексу України від 11.07.2002 року 

№92-ІV). Судом зазначено, що вивезення іноземної валюти з території 

України не було незаконними згідно із українським законодавством, а 

походження конфіскованих коштів мало легальний характер [198]. 

У справі «Іващенко проти Росії» (заява №61064/10) суд одноголосно 

визнав наявність порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до 

приватного життя). Справа стосувалася копіювання даних із ноутбука 

фотожурналіста співробітниками російської митниці. Судом було 

встановлено, що чинні митні правила держави не надають правової основи 

для копіювання електронних даних. Національними судами не було оцінено 

пропорційність застосування такого заходу з урахуванням відсутності 
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розумної підозри у вчиненні правопорушення, а також не встановлено чи 

переслідував цей захід якусь законну мету [241].  

На розумну тривалість строків під час розгляду справ про митні 

правопорушення Суд звернув увагу у справі «Капетаніос та інші проти 

Греції». Так, суд визнав, що розгляд справи протягом двадцяти двох років є 

надмірним та неприпустимим, а також свідчить про відсутність у 

національному законодавстві ефективних засобів правового захисту [242]. 

Також судом встановлено порушення ст.1 Першого Протоколу до Конвенції 

у справі «ТОВ «Полімерконтейнер» проти України» (заява №23620/05). 

Компанія заявник скаржилася на неправильне встановлення кодів товарів, які 

були імпортовані ним до України. Такі дії митних органів призвели до 

значного збільшення митного збору, який повинен був сплатити заявник. 

Окрім того, ТОВ «Полімерконтейнер» зазначало, що незважаючи на численні 

остаточні рішення ухвалені на його користь, співробітники митних органів 

продовжували присвоювати імпортованим товарам неправильний код, чим 

змушували сплачувати неправильно розрахований митний збір, позбавляючи 

заявника фактичної можливості розпоряджатися своєю власністю [244]. 

Таким чином, суд розглядаючи заяви, які пов’язані з митними 

правопорушеннями, констатує порушення як майнових (право мирно 

володіти своїм майном), так і немайнових прав (право на недоторканість 

приватного життя, право на справедливий суд) [41, с. 97]. Застосування 

практики суду при ухваленні національними судами рішень щодо митних 

спорів сприяє дотриманню та забезпеченню прав людини і громадянина, а 

також позитивно впливає на формування єдиної правозастосовної позиції. 

У зв'язку із високою латентністю реальну кількість вчинення 

незаконного переміщення товарів через митний кордон поза митним 

контролем дуже важко встановити. В основному мова йде про офіційні 

статистичні дані, представлені митними або правоохоронними органами 

держави, але такі цифри показують виключно кількість виявлених порушень 

митних правил, а не демонструють реальний стан речей. З цього приводу 
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вченими М. Фарзанеганом та А. Бюном для оцінки рівня незаконного 

переміщення товарів через митний кордон у конкретній державі 

запропоновано використовувати модель множинних індикаторів та 

множинних причин. На основи цих моделей вченими було розраховано 

«індекс контрабанди» для п'ятдесяти чотирьох країн, де найменше число 

означає найнижчий рівень порушень митних правил, а найбільше - високий 

ступінь вчинення особами адміністративних та кримінальних правопорушень 

у цій сфері. Для України значення «індексу контрабанди» дорівнює сорока 

семи (для порівняння: Швейцарія - 1, Фінляндія -2, Франція -11, Португалія - 

13, Індія - 32, Туніс - 34, Панама - 35, Нікарагуа - 43, Еквадор - 46, Гватемала 

- 51) [240, с. 22-23]. Враховуючи подані дані, можна зробити висновок, що 

найнижчий рівень вчинення незаконного переміщення товарів мають країни, 

які належать до Європейського Союзу, а тому дослідження іноземного 

досвіду у митній сфері видається доцільним розпочинати саме з цього 

політичного утворення.  

На думку Ф. Киян адаптація митного законодавства України, як і будь-

якої іншої галузі - «планомірний і тривалий процес, що включає декілька 

основних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь 

відповідності національних правових митних норм «acquis» ЄС» [73, c. 46]. У 

першу чергу адаптація національних митних правил до європейського зразка 

спрямована на гармонізацію та уніфікацію будь-яких митних формальностей. 

Як слушно з цього приводу зазначає О. Дьяченко: «Гармонізація митних 

процедур інтерпретується як спрощення та прискорення здійснення митних 

процедур та документації для міжнародної торгівлі. Це створює сприятливе 

ділове середовище, скорочує витрати на здійснення міжнародної торгівлі 

шляхом застосування в національних процедурах кращої міжнародної 

практики» [54, c. 227]. 

Основними нормативно-правовими актами, у відповідності до яких 

здійснюється торгівля між державами-членами Європейського Союзу та 

третіми країнами є: Митний кодекс Європейського Союзу від 09.10.2013 р.; 
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Регламент (ЄС) 2016/2339 Європейського Парламенту і Ради від 14.12.2016 

р., який вносить зміни до Регламенту (ЄС) 952/2013 щодо товарів, які 

тимчасово залишили митну територію Європейського Союзу морським або 

повітряним шляхом; Регламент (ЄС) 2019/474 Європейського Парламенту і 

Ради від 19.03.2019 р.; Регламент (ЄС) 2019/632 Європейського Парламенту і 

Ради від 17.03.2019 р. про подовження перехідного періоду використання 

засобів, окрім електронно-обчислювальної техніки; Делегований Комісією 

Регламент (ЄС) 2015/2446 від 28.07.2015 р. щодо детальних правил за 

положеннями Митного кодексу; Делегований Комісією Регламент (ЄС) 

2016/341 від 14.12.2015 р. щодо перехідних правил для певних положень 

Митного кодексу, де відповідні електронні системи не працюють; 

Імплементуюче  Рішення Комісії (ЄС) від 13.12.2019 р. щодо робочої 

програми, пов'язаної з розробкою і запуском у користування електронних 

систем, передбачених Митним кодексом тощо. 

Відповідно до ст. 42 Митного кодекс Європейського Союзу: «Кожна 

держава-член повинна передбачити санкції за недотримання митного 

законодавства. Такі санкції повинні бути дієвими, пропорційними і 

стримувальними. У разі застосування адміністративних санкцій вони можуть 

мати, між іншим, одну чи обидві такі форми: грошовий штраф, що його 

стягують митні органи, включаючи, у відповідних випадках, платіж, 

здійснюваний замість кримінального покарання; відкликання будь-якого 

дозволу, що ним володіє відповідна особа призупинення його дій або 

внесення змін до нього» [160]. 

З 24 членів Європейського Союзу 16 держав мають правову систему, 

яка передбачає як кримінальні, так і некримінальні (адміністративні) 

покарання за порушення митних правил. У інших державах застосовується 

система, яка передбачає виключно кримінальні покарання. У тих державах, 

де діє змішана система, застосовуються пороги для відокремлення 

кримінального правопорушення від некримінального (наприклад, суми 

обов'язкових платежів, які мають бути сплачені у разі переміщення товару, а 
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також його вартість) [233].  

Митне законодавство зарубіжних країн, як правило, побудовано на 

положеннях Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних 

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

безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації від 

01.06.2005 р., у зв'язку з чим ці країни мають схожу загально-правову основу, 

хоча і кожна з них має певні особливості врегулювання митної справи, які 

стосуються відповідальності за переміщення товарів через митний кордон 

поза митним контролем, обумовлені національним контекстом та 

історичними традиціями становлення митних правовідносин. 

Незаконне переміщення товарів через митний кордон у Швейцарській 

Конфедерації (далі - Швейцарія) має довге коріння. Переважним напрямком 

контрабанди став експорт із Швейцарії в Італію цукру, кави, солі, овочів, 

сирів тощо через непослідовну митну політику обох країн. Для здійснення 

незаконного переміщення товарів контрабандистам доводилося 

ускладнювати способи та засоби такого переміщення. Так, 1886 р. італійські 

прикордонники виявили на станції Кьяссо сирне колесо, усередині якого 

було заховано 300 кілограмів тютюну, а у листопада 1948 р. співробітниками 

митної служби випадково було знайдено трьохметровий підводний човен, 

зданий перевезти до 450 кілограмів контрабандного товару. До руху цей засіб 

пересування приводився за допомогою ножних педалей, які були з'єднані з 

гребним гвинтом [252]. 

Сучасні швейцарські митні тарифи мають специфічний, а не 

адвалорний характер. Мита ставка залежить від товару, який імпортується до 

країни. Федеральне митне управління Швейцарії слідкує за дотриманням 

Гармонізованої системи для класифікації товарів, тобто мито з товару 

стягується з розрахунку від 100 кг брутто, якщо у тарифі не вказаний інший 

метод розрахунку. За переміщення товарів через митний кордон без 

виконання митних формальностей до особи може бути застосований штраф у 

трьохкратному розмірі від митної ставки, яку мала сплатити особа [250].  
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Процес адаптації національного митного законодавства у Королівстві 

Швеція (далі - Швеція) під спільні правила Європейського Союзу розпочався 

з прийняття 01.05.2016 року нового Митного кодексу з метою координації 

митного адміністрування, цифровізації усіх митних процедур та вироблення 

ефективної системи аналізу митних ризиків з відповідним контролем над 

ними. Процес реформування розподілено на три послідовні та логічні етапи: 

1) розробка та прийняття нового законодавства; 2) застосування ІТ-систем у 

митних процедурах; 3) стандартизація робочих процесів митниці. 

На даний момент відповідальність за переміщення товарів 

комерційного призначення через державний кордон Швеції встановлена у 

Законі «Про застосування стягнень за контрабанду». При чому за вчинення 

таких дій винна особа може бути притягнута як до адміністративної, так і до 

кримінальної відповідальності в залежності від певних факторів, наприклад, 

систематичність вчинення правопорушення, масштаб правопорушення, 

конкретне найменування та кількість товарів, які намагалися незаконно 

перемістити, спосіб, завдяки якому особі вдалося уникнути сплати мита. До 

порушника можуть бути застосовані такі види адміністративних стягнень як: 

штраф, конфіскація товарів, адміністративний арешт [239]. 

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 

(далі - Велика Британія), навпаки, діє система розумного пом'якшення 

покарання за вчинення адміністративної контрабанди. Митні цивільні 

штрафи як вид стягнення застосовуються для заохочення дотримання норм 

митного законодавства і, зазвичай, вважаються доречною та співмірною 

санкцією. Розмір штрафу складає від 1000 до 2500 фунтів стерлінгів 

(приблизно від 39000 до 99000 грн.) і залежить від кількості товарів, які 

особа намагалася незаконно перемістити. Перед застосуванням штрафу 

винній особі обов'язково направляється повідомлення. Штраф може бути 

застосований до особи протягом трьох років з дня вчинення правопорушення 

або протягом двох років, з дня коли митним органам стало відомо про 

вчинення правопорушення, за умови, якщо суд визнає розумність та 
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поважність пропущених строків. 

Ще одним видом стягнення, який може бути застосовано до особи, яка 

намагалася здійснити незаконне переміщення товарів, є попереджувальний 

лист, у якому порушника повідомляють про характер вчинюваного ним 

делікту, роз'яснюють норми митного законодавства, які ним було порушено, 

пропонують план законослухняної поведінки при проходженні митних 

формальностей на майбутнє, а також попереджають, що у випадку вчинення 

такого самого правопорушення протягом двох років з дня отримання листа, 

розмір штрафу буде обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку особа мала 

би сплатити за попереднє порушення.  

Порушник звільняється від відповідальності у випадку добровільного 

повідомлення про вчинення ним порушення митних правил або за наявності 

у нього розумного виправдання. Для того, щоб розкриття інформації про 

митне правопорушення було добровільним, особа має зробити це у 

письмовій формі та в той момент, коли у неї не було підстав підозрювати, що 

митним органам відомо про порушення нею митних правил.  

Визначення того, що саме слід вважати «розумним виправданням» у 

законодавстві Великої Британії не надано, проте митні органи або суд під час 

встановлення об'єктивних обставин справи зобов'язані враховувати розумні 

виправдання особи щодо причин її явно незаконної поведінки. На практиці 

до розумних виправдань вчинення переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон поза митним контролем належить: тяжка 

хвороби або реабілітації після тяжкої хвороби самого порушника або членів 

його родини, вчинення правопорушення під примусом або під впливом 

омани. При цьому, не вважається розумним виправданням неможливість 

особи сплатити мито за переміщений товар або штраф за вчинене порушення 

[247]. 

Особа, яка не погоджується з отриманням попереджувального листа, 

накладенням штрафу або розміром штрафу, може оскаржити прийняте 

рішення до митного органу вищої інстанції, який раніше не приймав участі у 
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розгляді справи або до суду. Строк такого оскарження становить тридцять 

днів з моменту отримання особою попереджувального листа або 

повідомлення про застосування штрафних санкцій. 

У Французькій Республіці (далі - Франція) розслідування митних 

правопорушень покладені на слідчих категорії А або В Генеральної дирекції 

митниць і непрямих податків Міністерства державних рахунків та 

Національного управління розвідки та митних розслідувань. До компетенції 

слідчого належить проведення документарних перевірок, здійснення 

фізичних перевірок товарів та відібрання зразків їх зразків для проведення 

експертизи, складання звітів про нагляд чи вилучення, підготовка пропозицій 

щодо вирішення спірних питань - транзакціне чи судове врегулювання), 

участь у міжнародних зустрічах тощо.  

Для ввезення на територію Франції або вивезення з її території певних 

категорій товарів закріплена необхідність виконання певних митних 

формальностей, без здійснення яких товари вважаються переміщеними 

незаконно та підлягають конфіскації. Зокрема, до таких груп належать: 

товари, призначені для суспільної охорони здоров'я, ліки, косметичні засоби, 

алкоголь, тютюнові вироби [245].  

У Китайській народній республіці (далі - КНР) за переміщення товарів 

через митний кордон поза митним контролем також передбачена як 

адміністративна, так і кримінальна відповідальність, загальні положення яких 

закріплені у Митному законі КНР. Державна політика у сфері протидії 

незаконному переміщенню товарів базується на принципах спільного 

запобігання, єдиного звернення та всебічного управління. З метою 

забезпечення належної організації та координації процесів виявлення, 

розслідування фактів незаконного переміщення товарів у державі створено 

спеціальний орган - Головне митне управління. 

Справи щодо вчинення особами адміністративного правопорушення у 

сфері порушення митних правил розглядаються митницями у порядку, 

передбаченому законодавством. Розслідування випадків кримінально-караної 
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контрабанди покладається на митний підрозділ поліції відповідно до їх 

юрисдикції. Місцеві органи громадської безпеки зобов'язані надавати 

допомогу та сприяти як митниці, так і митним підрозділам поліції під час 

здійснення ними своїх повноважень. 

У статті 13 Митного закону КНР закріплено право будь-якої юридичної 

чи фізичної особи повідомляти митниці про дії, що порушують митні 

правила.  Особа, яка повідомила про вчинення правопорушення («репортер»), 

може розраховувати на моральне заохочення або матеріальну винагороду, 

при цьому особистість репортера зберігається в таємниці [249]. 

Особливості провадження щодо розгляду справ про адміністративну 

контрабанду, а також правила накладання адміністративних стягнень 

передбачені Положенням КНР про застосування адміністративних стягнень 

на митниці. У відповідності до цього положення контрабандою вважається: 

здійснене без спеціального дозволу переміщення товарів, експорт та імпорт 

яких заборонений або обмежений державою, або переміщення товарів без 

сплати мита; переміщення товарів шляхом приховування, маскування, 

неповного або неправдивого декларування через кордон у місцях митного 

контролю; продаж товарів і виробів, ввезених поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю; використання підроблених 

документів з метою уникнення проходження митних формальностей; 

незаконна купівля товарів у осіб, які вчинили адміністративну контрабанду, 

за умови, що особа, яка купує товар, обізнана або могла бути обізнана про 

незаконне походження товару [251]. До осіб, які здійснили ввезення товарів, 

які були не обкладені митом, через митний кордон, застосовується такі види 

адміністративного стягнення як конфіскація товарів або конфіскація 

незаконно отриманого прибутку та штраф у розмірі не більш як 

трьохкратний розмір мита, який мав би сплатити порушник. 

Щодо митного законодавства Республіки Азербайджан (далі - 

Азербайджан), то воно складається з Конституції Азербайджанської 

Республіки, Митного кодексу, Закону «Про митний тариф», Закону «Про 
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здійснення антидемпінгових, компенсаційних та захисних заходів» та 

міжнародних договорів, учасником яких є Азербайджан. Адміністративна 

відповідальність за порушення митного законодавства встановлена у Кодексі 

Азербайджанської Республіки про адміністративні правопорушення. 

Митні органи Азербайджану мають статус правоохоронних, вони 

наділені повноваженнями щодо проведення дізнання та розслідування справ 

про злочини у сфері митної справи, здійснення провадження про 

адміністративні правопорушення митних справи, розгляд таких справ та 

судовий розгляд. Виявлення фактів незаконного переміщення товарів через 

митний кордон Азербайджану відбувається через сукупність форм митного 

контролю: перевірка документів, митний огляд товарів, транспортних 

засобів, поверхневий огляд особи, бухгалтерський облік, огляд територій та 

складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, 

магазинів безмитної торгівлі тощо [248]. 

Митне законодавство Сполучених Штатів Америки (далі - США) 

спрямоване на контроль за імпортом та експортом товарів, а також за 

сплатою митних податків. Для забезпечення виконання цих функцій у 

державі створено Агентство з охорони митного та прикордонного контролю. 

Слід зазначити, що незаконне переміщення товарів у США є виключно 

кримінально-караним діянням, передбаченим розділом 18 підрозділом 545 

Кодексу Сполучених Штатів. Контрабандою товарів вважається свідоме і 

навмисне переміщення або спроба переміщення будь-яких товарів, які 

повинні були бути виставлені в рахунку фактурі, поза митним контролем, за 

яке передбачено покарання у вигляді штрафу, розмір якого визначається 

виходячи з кількості товарів, або позбавлення волі строком більше, ніж на 

двадцять років, або до штрафу та позбавлення волі одночасно. Товари, які 

потрапили до США з порушенням митного законодавства конфіскуються, 

якщо конфіскувати товари неможливо, то з винної особи стягується їх 

вартість [253]. 

Для того, що федеральний суд визнав особу такою, що вчинила 
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контрабанду, федеральний прокурор має довести, що злочин був вчинений 

умисно з конкретним наміром ошукати США, особа знала про те, що товар 

має бути заявлений в рахунку-фактурі, особа здійснила активні дії, 

спрямовані на незаконне переміщення товару, незалежно від їх результату. 

Пособником у вчиненні контрабанди визнається особа, яка знаючи, що 

товари були ввезені на територію США незаконного, отримала, купила їх або 

іншим чином сприяла їх введенню у торговий обіг. Суд, який розглядає 

справу, наділений дискреційними повноваженнями щодо визначення розміру 

та співмірності покарання, а отже має керуватися факторами справедливості, 

які включають в себе характеристику підозрюваного, необхідність уникати 

необґрунтованої невідповідності покаранню вчиненому діянню, можливість 

компенсації завданих збитків. Особливу цікавість викликає той факт, що 

норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинення 

контрабанди, не має юридичної сили на території Віргінських островів, 

Американського Самоа, Гуаму та інших островах.  

Притягнення особи до відповідальності за незаконне переміщення 

товарів поза митним контролем у Канаді здійснюється відповідно до Закону 

про митницю. Адміністративна відповідальність за контрабанду полягає у 

накладенні на особу штрафу (AMPS), затриманні товарів на митному кордоні 

Канади або їх конфіскації. AMPS - це градуйована система адміністративних 

штрафів, які застосовуються відповідно до Закону про митний тариф та 

Закону про спеціальні імпортні міри. Провадження у справах про 

порушенням встановленого порядку переміщення товарів здійснюють 

посадові особи Агентства прикордонної служби Канади. До повноважень 

цього ж органу належить контроль за виконанням особою, накладених на неї 

стягнень [246]. 

Отже, перед українським законодавцем стоїть складне завдання: з 

одного боку - здійснити усі необхідні дії для гармонізації національних та 

європейських митних правил, а з іншого боку - дотриматися розумної 

пропорційності під час здійснення такого запозичення. У дослідженні було 
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проведено аналіз законодавства про відповідальність за переміщення товарів 

через митний кордон поза митним контролем Європейського Союзу, 

Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Франції, Китаю, Азербайджану, США, 

Канади. З метою удосконалення українських митних положень, з 

урахуванням успішного зарубіжного досвіду, пропонується: 

1) у встановленні санкцій дотримуватися принципів дієвості, 

пропорційності та принципу стримування (Європейський Союз); 

2) застосування ІТ-систем під час складання протоколів про порушення 

митних правил з метою направлення такого протоколу винній особі не 

звичайною, а електронною поштою (Швеція); 

3) додати до переліку санкцій, передбачених за порушення ст. 482 

Митного кодексу України, попередження, з умовою, що якщо винна особа 

допустить вчинення такого самого правопорушення протягом року з дня 

отримання попередження, розмір штрафу буде обраховуватись з 

урахуванням тієї суми, яку особа мала би сплатити за попереднє порушення 

(Велика Британія); 

4) законодавчо закріпити можливість оскаржити обставини справи, 

встановлені у протоколі до митного органу вищої інстанції (Велика Британія, 

Франція); 

5) встановити у Митному кодексі України правовий статус викривача - 

особи, яка повідомила про вчинення митного правопорушення і у зв'язку з 

цим може розраховувати на заохочення, а також на застосування заходів 

державного захисту (Китай); 

6) передбачити притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 

які знаючи, що товари комерційного призначення були ввезені на територію 

України незаконного, отримала, купила їх або іншим чином сприяла їх 

введенню у торговий обіг (Азербайджан, США). 
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3.2 Основні напрями удосконалення законодавства у сфері 

притягнення до відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем 

 

 

Протидія переміщенню або діям, спрямованим на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон поза митним контролем є 

важливим напрямком не тільки внутрішньої, а й зовнішньої політики 

України. Ефективне публічне управління зазначеною сферою покликане 

забезпечити стійкість економічних засад суспільства, безпечність та 

визначеність товарообігу, захист споживчих прав населення, добросовісну 

конкуренцію і, нарешті, високий рівень національної репутації у процесі 

встановлення міжнародних зносин. Безумовно, що одним із дієвих способів 

попередження незаконного переміщення товарів комерційного призначення є 

встановлення адміністративної відповідальності за вчинення такого діяння. 

Чинна редакція Митного кодексу України передбачає застосування до 

правопорушника заходів адміністративних стягнень у вигляді накладення 

штрафу та конфіскації товарів, транспортних засобів за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем. Разом із тим практика 

правозастосування зазначеної норми викликає певні зауваження, зокрема 

щодо проблемних аспектів правової кваліфікації, застосовуваних заходів 

впливу, колізій та прогалин у митному законодавстві. 

Під час проведеденого наукового дослідження було сформовано ряд 

рекомендацій, направлених на удосконалення законодавства щодо 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем. У 

процесі формулювання зазначених пропозицій було враховано положення 

національних стратегічних планувальних актів, позитивний зарубіжний 
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досвід, урядові програми, практику Європейського суду з прав людини, 

практику вітчизняних судів, теоретичні напрацювання вчених-правників у 

зазначеній галузі. Окрема увага звернута на узгодження запропонованих 

рекомендації із принципами провадження у справах про порушення митних 

правил, європейськими стандартами митного регулювання та дотриманням 

людиноцентристської концепції індивідуалізації стягнення, а також 

недопущення притягнення правопорушника до різних відів відповідальності 

за одне і те саме скоєне діяння. 

Так, забезпечення єдиної практики правозастосування має відбутися 

шляхом розробки та затвердження Методичних рекомендацій щодо 

провадження у справах про порушення митних правил. Зазначені 

рекомендації мають сприяти не тільки утвердженню верховенства права, 

закрпіленню законності, забезпеченню охорони національних інтересів, 

реалізації прав і свобод людини і громадянина, а й здійснювати 

профілактичний вплив не лише на осіб, які вже вчинили незаконне 

переміщення товарів через митний кордон поза митним контролем, але і на 

осіб, чий суспільно шкідливий задум перебуває на стадії формування та 

цілого суспільства шляхом презюмування негативного ставлення до 

порушників митних правил. Структура Методичних рекомендаці має 

забезпечувати виконання не лише загальних, а й спеціальних завдань 

провадження у справах про порушення митних правил, а тому може 

виглядати наступним чином. 

Розділ 1. Загальні положення: зазначення нормативного врегулювання 

порядку здійснення провадження у справах щодо порушення митних правил; 

визначення переліку осіб, відповідальних за здійснення такого провадження, 

розкритття змісту наданих їм для цього прав та покладених обов’язків, 

визначення структурних елементів такого провадження. 

Розділ 2. Оформлення матеріалів про вчинене адміністративне 

правопорушення. Визначення правил складання протоколу про 

адміністративне правопорушення щодо переміщення або дії, спрямованих на 
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переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, зокрема щодо офографічних та 

стилістичних стандартів заповнення бланків, обов’язковості застосування 

державної мови, недопустимості закреслень та виправлень відомостей, що 

містяться у протоколі та внесення додаткових записів після того, як 

зазначений документ підсписаний особою щодо якої його було складено; 

звернення особливої уваги на важливість зазначення у протоколі усіх 

необхідних реквізитів (число, місяць, рік, місце складання, посада, прізвище, 

ім’я та по-батькові уповноваженої особи, яка склала протокол), встановлення 

персональних даних порушника (пірзвище, ім’я та по-батькові такої особи, 

число, місяць і рік народження, місце народження, громадянства, приблизний 

середньмісячний заробіток особи, наявність на її утриманні неповнолітніх 

дітей, непрацездатних батьків або одного із подружжя, місце реєстрації, 

фактичне місце проживання на час скоєння правопорушення, зазначення 

відомостей щодо того чи вперше особа притягається до адміністративної 

відповідальності або правопорушення вчинене нею повторно. 

Розділ 3. Перелік прав та обов’язків особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, зокрема щодо права давати пояснення і 

зуваження стосовно змісту протоколу. 

Розділ 4. Загальна характеристика стадії провадження у справах про 

порушення митних правил, підстави, які виключають можливість розпочати 

провадження щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності, 

перелік обставин, які підлягають встановленню під час розгляду справи. 

Розділ 5. Особливості здійснення судового розгляду справ про 

порушення митних правил, зокрема щодо переміщення або дії, спрямованих 

на переміщення товарів комеційного призначення чеез митний кордон 

України поза митним контролем. 

Розділ 6. Порядок оскарження постанови про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності. 

Розділ 7. Виконання постанови про притягнення особи до 
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адміністративної відповідальності, характеристика видів стягнень, які 

можуть бути застосовані до правопорушника. 

Додаток. Типова форма протоколу про адміністративне 

правопорушення у митній сфері. 

Окрім того, проведене дослідження наукових поглядів на окремі 

аспекти відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, а також практики правозастосуваня ст. 482 Митного 

кодексу України, дозволило запропонувати викласти зазначену статтю у 

такій редакції:  

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

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем.  

1. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза 

робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних 

формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю 

внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами 

митного органу – тягнуть за собою накладення попередження за умови, що, 

якщо винна особа допустить вчинення такого самого правопорушення 

протягом року з дня отримання попередження, розмір штрафу буде 

обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку вона мала би сплатити за 

попереднє порушення, або штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, 

транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил, 

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

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

здійснення іншою особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, 

транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для 

переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил 
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через митний кордон України поза митним контролем.  

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка 

протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, 

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

або юридичною особою приватного права, або посадовою особою з 

використанням службового становища, – тягнуть за собою накладення 

штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів, транспортних засобів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил, 15 відсотків з яких 

стягується на користь посадової особи митного органу, яка виявила факт 

вчинення правопорушення, або особи, яка повідомила про здійснення іншою 

особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і 

транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України поза митним контролем. 

Виклавши ст. 482 Митного кодексу України у авторській редакції, 

доцільно розглянути окремі її елементи, які запропоновано до редагування з 

метою підвищення ефективності практики правозастосування. 

Запропоновано доповнити перелік видів стягнень, які можуть 

застосовуватись до особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності за незаконне переміщення товарів попередженням. 

Вказаний вид стягненння пропонується застосовувати до правопорушника, 

який вчинив порушення митних правил уперше та щиро розкаявся у 

такогому протиправному діянні. Разом із тим, доцільним вбачається 

розширення граничних меж застосування штрафу, зокрема пов’язавши 

обчислення штрафних санкцій із попередженням. Так, якщо особа до якої 

було застосовано попередження вчинить повторне правопорушення, розмір 

штрафу має обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку вона мала би 

сплатити за попереднє порушення. 

Окрім того, доцільним вбачається встановлення додаткового 

грошового заохочення для посадових осіб митних органів, які виявили факт 
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вчинення правопорушення та осіб, які повідомили про здійснення іншою 

особою протиправних дій. При цьому, виплата винагороди має відбуватися 

тільки після того, як будуть досліджені усі обставини виявленого порушення 

митних правил. Запропонована міра спрямована на стимулювання 

протиправної поведінки та викорінення корупційних проявів на митниці.  

Обгрунтовано необхідність закріплення у диспозиції статті 

кваліфікуючих ознак переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем. Під вчиненням адміністративного правопорушенння 

групою осіб слід розуміти спільне вчинення переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем декількома (двома і більше) 

суб’єктами правопорушення, які заздалегідь домовилися вчинити незаконне 

переміщення товарів. Законномірність встановлення адміністративної 

відповідальності юридичних осіб за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем обумовлена тим, що вони є повноправними 

учасниками митних правовідносин, здатні вчиняти порушення митних 

правил, а отже і мають піддаватися методам публічного примусу 

Специфічний характер адміністративної відповідальності юридичних осіб 

обумовлений різнорідністю суб’єктивної сторони вчинюваного діяння. Так, 

правопорушення може задумуватися одним колом осіб, а вчинюватися 

іншою особою, яка не володіє знаннями про сформованість суспільно 

шкідливого наміру. 

Вчинення переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів 

комерційного приззначення через митний кордон України поза митним 

контролем, посадовою особою митного органу із використанням службового 

становища завдає найбільшу шкоду суспільним інтересам у митно-торговій 

галузі, оскільки на публічного службовця покладено повноваження щодо 

забезпечення дотримання митного порядку, а здійснення ним 



181 
 

адміністративних правопорушень негативно впливає на репутацію держави 

серед населення, шкодять економічній безпеці та порушають імідж країни на 

міжнародно-правовій арені. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

З метою вдосконалення законодавства про адміністративну 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення, запропоновано до запозичення позитивний, 

ефективний та випробуваний часом зарубіжний досвід у сфері встановлення 

відповідальності за порушення митних правил:  

1) у встановленні санкцій дотримуватися принципів дієвості, 

пропорційності та принципу стримування (Європейський Союз);  

2) застосування ІТ-систем під час складання протоколів про порушення 

митних правил з метою надіслання такого протоколу винній особі не 

звичайною, а електронною поштою (Королівство Швеція);  

3) додати до переліку санкцій, передбачених за порушення ст. 482 

Митного кодексу України, попередження з умовою, що, якщо винна особа 

допустить вчинення такого самого правопорушення протягом року з дня 

отримання попередження, розмір штрафу буде обраховуватись з 

урахуванням тієї суми, яку особа мала би сплатити за попереднє порушення 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);  

4) законодавчо закріпити можливість оскаржити обставини справи, 

встановлені у протоколі, до митного органу вищої інстанції (Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Французька Республіка); 

5) встановити у Митному кодексі України правовий статус викривача – 

особи, яка повідомила про вчинення митного правопорушення і у зв’язку з 

цим може розраховувати на заохочення, а також на застосування заходів 
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державного захисту (Китайська Народна Республіка);  

6) передбачити притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 

які, знаючи, що товари комерційного призначення були ввезені на територію 

України незаконно, отримала, купила їх або іншим чином сприяла їх 

введенню у торговий обіг (Азербайджанська Республіка, Сполучені Штати 

Америки). 

Враховуючи теоретичні напрацювання та проаналізований зарубіжний 

досвід запропоновано викласти ст. 482 Митного кодексу України у такій 

редакції:  

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

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем.  

1. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем, тобто поза місцем розташування митного органу або поза 

робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних 

формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю 

внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами 

митного органу – тягнуть за собою накладення попередження за умови, що, 

якщо винна особа допустить вчинення такого самого правопорушення 

протягом року з дня отримання попередження, розмір штрафу буде 

обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку вона мала би сплатити за 

попереднє порушення, або штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, 

транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил, 

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

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

здійснення іншою особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, 

транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для 

переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил 

через митний кордон України поза митним контролем.  
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2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка 

протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, 

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

або юридичною особою приватного права, або посадовою особою з 

використанням службового становища, – тягнуть за собою накладення 

штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів, транспортних засобів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил, 15 відсотків з яких 

стягується на користь посадової особи митного органу, яка виявила факт 

вчинення правопорушення, або особи, яка повідомила про здійснення іншою 

особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і 

транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України поза митним контролем. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо застосування адміністративної 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

основні висновки:  

1. Проведено аналіз становлення адміністративної відповідальності за 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем дає підстави стверджувати, що періодизація цього 

правового явища може виглядати таким чином: Перший період – зародження 

первинних елементів адміністративної відповідальності за переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон поза митним 

контролем – містить такі підетапи:  

І підетап – античний (VI ст. до н.е. – VI ст. н.е.) – формування перших 

митних обмежень ввезення та вивезення певних категорій товарів, 

виокремлення у публічному апараті додержавницьких формувань посадових 

осіб, наділених повноваженнями щодо забезпечення дотримання митного 

порядку;  

ІІ підетап – київський (VI ст. – 1195 р.) – надання митно-тарифним 

відносинам системного характеру, укладення перших міждержавних угод, 

якими встановлювалася відповідальність за порушення митних правил;  

ІІІ підетап – галицьковолинський (1200 р. – 1349 р.) – перша літописна 

згадка митниці, розвиток митних відносин (у тому числі і відносин щодо 

притягнення винних осіб до відповідальності за незаконне переміщення 

товарів) здійснюється під жорстким ординським впливом;  

ІV підетап – польсько-литовський (1350 р. – 1633 р.) – послаблення 

економічних зв’язків між українськими територіями, встановлення 
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розгалуженої системи мит та зборів, що зумовило активізацію контрабандних 

проявів;  

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

урахуванням національного контексту, встановлення системи заохочень для 

митників, які виявили факт незаконного переміщення товарів через митний 

кордон.  

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

комплексне формування інституту відповідальності за переміщення товарів 

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

адміністративну та кримінальну. Становлення системи заходів протидії 

контрабандним проявам.  

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

поділ відповідальності за переміщення товарів через митний кордон поза 

митним контролем на адміністративну та кримінальну. Подальше посилення 

міри відповідальності як за кримінально карані злочини, так і за 

адміністративні проступки.  

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

також можна умовно поділити на такі підетапи:  

І підетап (1991–1993 рр.) – встановлення та формування національних 

митних інституцій, визначення стратегії розвитку та пріоритетів діяльності 

митної справи;  

ІІ підетап (1994– 2002 рр.) – розробка митного законодавства, 

зосередження законодавця на правоохоронній функції митних органів;  

ІІІ підетап (2003–2011 рр.) – визначення пріоритетними повноваження 

митниці щодо забезпечення сплати особами, що перетинають кордон, 

обов’язкових платежів і зборів; декриміналізація товарної контрабанди;  

ІV підетап (2012–2019 рр.) – прийняття Митного кодексу України від 

13.03.2012 р. № 4495-VІ, у якому чітко розмежовано суміжні склади 

адміністративних митних правопорушень, визначено особливий перелік 

видів стягнень, які застосовуються до особи, що здійснила порушення 
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митних правил, застосування спеціалізованої методики обрахування розміру 

штрафів;  

V підетап (2020 р. – до сьогодні) – курс на гуманізацію 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил для 

забезпечення її ефективного впливу на порушника, перехід до сервісної 

ідеології як базового принципу функціонування митних органів.  

Доведено, що науковий інтерес до актуальних питань митної справи 

взагалі та відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон поза 

митним контролем, зумовлений базовим та комплексним характером 

митного інституту, важливістю виконуваних ним функцій. З’ясовано, що 

історіографія наукових досліджень митної справи та відповідальності за 

порушення митних правил тісно пов’язана з ґенезою науки 

адміністративного права, запропоновано її умовний поділ на декілька етапів: 

І етап – базовий (1667–1916 рр.) – зародження наукової дискусії щодо 

впливу митної справи на економічну політику держави, необхідності 

забезпечення митної безпеки та недоторканості митних кордонів. Наукові 

роботи цього періоду в основному спрямовані на дослідження переваг та 

недоліків ліберальної та протекціоністської митних політик;  

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

відображають історичне прагнення представників цього періоду до побудови 

самостійної та незалежної держави, виникнення та розвиток наукової школи 

«господарської автономії»;  

ІІІ етап – радянський (1924–1990 рр.) – обґрунтування доцільності 

криміналізації діяння переміщення товарів через митний кордон, видання 

перших підручників з митного права;  

ІV етап – (1990– 2006 рр.) – створення наукових інституцій, які стали 

центрами дослідження митного права (Академія митної служби, Університет 

митної справи та фінансів);  

V етап – (2007–2011 рр.) – тривала наукова дискусія щодо доцільності 
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декриміналізації товарної контрабанди, що знайшло своє відображення у 

різноманітних науково-дослідних роботах («Розробка системи аналізу та 

управління ризиками в галузі митної справи», 2009 р.; «Кримінальноправові 

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

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

«Удосконалення системи митного регулювання», 2011 р.);  

VІ етап – (2012 р. – дотепер) – концентрація наукових зусиль на 

гуманізації адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

взагалі та щодо переміщення товарів через митний кордон України поза 

митним контролем зокрема; наукові роботи цього етапу присвячені 

дослідженню як різних видів митних правопорушень, так і окремих 

процедурних аспектів здійснення провадження у справах про порушення 

митних правил.  

2. Доведено, що адміністративну відповідальність за переміщення або 

дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, слід розглядати як вид 

юридичної відповідальності, який виражається у встановленні у ст. 482 

Митного кодексу України суспільно значущого обов’язку особи щодо 

дотримання митних правил; за порушення вказаного правила на особу може 

бути накладене адміністративне стягнення за рішенням районного, 

районного у місті, міського чи міськрайонного суду на підставі належно 

оформленого посадовими особами митних органів протоколу. Ознаками 

адміністративної відповідальності за переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем є таке: 

підставою застосування є вчинення особою конкретно визначеного ст. 482 

Митного кодексу України діяння; вчинення особою такого діяння посягає на 

встановлений публічний порядок, а також порушує положення чинних 

митних правил; як результат вчиненого діяння для особи настають 

несприятливі наслідки у вигляді адміністративних санкцій; до 

відповідальності може бути притягнута фізична особа, яка досягла 
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шістнадцятирічного віку; рішення про притягнення особи до 

відповідальності приймається у судовому порядку на підставі належним 

чином оформленого посадовою особою митного органу протоколу.  

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

дій, спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, є підвидом провадження у 

справах про порушення митних правил, а отже, порядок його здійснення 

врегульовано нормами Митного кодексу України. Встановлено, що 

структурно провадження у справі щодо переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України, поділяється на декілька стадій: 1) виявлення факту порушення; 2) 

порушення справи посадовою особою митного органу; 3) вирішення справи у 

судовому порядку; 4) оскарження постанови про притягнення до 

адміністративної відповідальності; 5) виконання постанови. Кожен із цих 

етапів включає в себе логічно зумовлену сукупність дій, спрямованих на 

встановлення об’єктивної істини щодо вчиненого діяння.  

4. Підтримано наукову тезу щодо необхідності здійснення аналізу 

складу адміністративного правопорушення через дослідження його ознак: 

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

доцільність визначення ознак складу правопорушення не лише для 

встановлення протиправності чи законності вчиненого особою діяння, а й для 

відмежування адміністративного проступку від кримінального проступку та 

кримінального злочину та розмежування суміжних складів адміністративних 

правопорушень. Наявність складів правопорушення із суміжними ознаками 

може бути як результатом диференціації юридичної відповідальності, так і 

наслідком порушення юридичної техніки під час правотворчого процесу. Під 

час здійснення кваліфікації діяння необхідно звертати увагу на конструкцію 

самої норми, оскільки склад правопорушення завжди чітко формалізований у 

нормативно-правовому акті, зважаючи на те що відмежування за 

нематеріальною ознакою суспільної небезпечності є абстрактним, таким, що 
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залежить від суб’єктивного сприйняття особи. Відмежування та 

розмежування складів правопорушення має здійснюватися виключно за 

наявністю або відсутністю певних формальних ознак.  

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

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, є охоронювані правовими 

нормами торговельно-митні господарські суспільні відносини. Родовим 

об’єктом слід вважати забезпечувані положеннями митного законодавства 

суспільні відносини щодо зовнішнього та внутрішнього товарообігу в 

Україні. Видовим об’єктом переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, є суспільні відносини стосовно порядку 

переміщення об’єктів через митний кордон України та забезпечувана 

дотриманням цього порядку економічна безпека держави. Основний 

безпосередній об’єкт являє собою суспільні відносини щодо встановлених 

правил переміщення товарів та транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. Зміст факультативного 

безпосереднього об’єкта залежить від способу вчинення правопорушення. 

Встановлено, що для кваліфікації діяння за ст. 482 Митного кодексу України 

обов’язковим є встановлення предмета як ознаки складу даного 

правопорушення. Властивості предмета правопорушення розподілено на 

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

форма, вартість, функціональне призначення, приналежність), юридичні 

(відображають його правові характеристики в аспекті порушення митних 

правил: наявність вчиненого порушення митних правил з приводу певних 

матеріальних цінностей; безпосереднє законодавче визначення; 

обов’язковість для даного складу правопорушення; взаємозалежність з 

об’єктом правопорушення). З метою полегшення кваліфікації діянь з 

переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України поза 
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митним контролем, а також для розмежування адміністративної та 

кримінальної контрабанди запропоновано внести зміни до ст. 482 Митного 

кодексу України, а саме об’єднати під одним збірним поняттям «товари 

комерційного призначення» товари та транспортні засоби комерційного 

призначення. Окрім того, запропоновано викласти ч. 1 ст. 4 Митного України 

у такій редакції: «товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які 

законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів 

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

переміщуються магістральним трубопровідним транспортом».  

Об’єктивна сторона переміщення або дій, спрямованих на переміщення 

товарів комерційного призначення через митний кордон України поза 

митним контролем, зумовлена формальним складом цього виду 

адміністративного правопорушення і характеризується такими ознаками: 1) 

діяння: переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів або 

транспортних засобів комерційного призначення; 2) місце вчинення: митний 

кордон України; 3) спосіб вчинення: поза місцем розташування митного 

органу, поза робочим часом, установленим для нього, без виконання митних 

формальностей, з незаконним звільненням від митного контролю. 

Враховуючи викладене, переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів або транспортних засобів комерційного призначення, слід сприймати 

як переміщення або спробу такого переміщення поза місцем пункту 

пропуску, поза робочим часом пункту пропуску, унаслідок чого щодо особи 

не здійснюються митні формальності, або як переміщення або спробу такого 

переміщення із незаконним звільненням від митного контролю внаслідок 

зловживання службовим становищем посадовими особами.  

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

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення, є фізична особа, яка на 

момент вчинення правопорушення досягла шістнадцятирічного віку, здатна 

контролювати свої дії та усвідомлювати їхню суспільну шкідливість. У ч. 2 
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ст. 482 Митного кодексу України передбачена відповідальність для 

спеціального суб’єкта: особи, яка протягом року притягалася до 

відповідальності за вчинення переміщення або дій, спрямованих на 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, чи переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з 

приховуванням від митного контролю. З’ясовано, що суб’єктивна сторона 

створює психологічний, суб’єктивний зміст правопорушення, оскільки 

поєднує у собі психічне ставлення особи до вчинюваних нею дій та наявність 

мотиву чи мети вчинення правопорушення. Суб’єктивна сторона не може 

бути сприйнята безпосередньо, вона оцінюється через об’єктивну сторону 

адміністративного проступку. Суб’єктивна сторона переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, 

характеризується виною у формі прямого умислу, коли особа усвідомлює 

суспільну шкідливість своїх дій та свідомо здійснює протиправне діяння. 

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

не мають.  

7. З метою вдосконалення законодавства про адміністративну 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення, запропоновано до запозичення позитивний, 

ефективний та випробуваний часом зарубіжний досвід у сфері встановлення 

відповідальності за порушення митних правил: 1) у встановленні санкцій 

дотримуватися принципів дієвості, пропорційності та принципу стримування 

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

протоколів про порушення митних правил з метою надіслання такого 

протоколу винній особі не звичайною, а електронною поштою (Королівство 

Швеція); 3) додати до переліку санкцій, передбачених за порушення ст. 482 

Митного кодексу України, попередження з умовою, що, якщо винна особа 

допустить вчинення такого самого правопорушення протягом року з дня 
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отримання попередження, розмір штрафу буде обраховуватись з 

урахуванням тієї суми, яку особа мала би сплатити за попереднє порушення 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); 4) 

законодавчо закріпити можливість оскаржити обставини справи, встановлені 

у протоколі, до митного органу вищої інстанції (Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії, Французька Республіка); 5) 

встановити у Митному кодексі України правовий статус викривача – особи, 

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

може розраховувати на заохочення, а також на застосування заходів 

державного захисту (Китайська Народна Республіка); 6) передбачити 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які, знаючи, що 

товари комерційного призначення були ввезені на територію України 

незаконно, отримала, купила їх або іншим чином сприяла їх введенню у 

торговий обіг (Азербайджанська Республіка, Сполучені Штати Америки).  

8. Враховуючи теоретичні напрацювання та проаналізований 

зарубіжний досвід запропоновано викласти ст. 482 Митного кодексу України 

у такій редакції: «Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем. Переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем, тобто поза місцем розташування митного 

органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання 

митних формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю 

внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами 

митного органу – тягнуть за собою накладення попередження за умови, що, 

якщо винна особа допустить вчинення такого самого правопорушення 

протягом року з дня отримання попередження, розмір штрафу буде 

обраховуватись з урахуванням тієї суми, яку вона мала би сплатити за 

попереднє порушення, або штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, 

транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил, 
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15 відсотків з яких стягується на користь посадової особи митного органу, 

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

здійснення іншою особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, 

транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для 

переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил 

через митний кордон України поза митним контролем. Дії, передбачені 

частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року 

притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, 

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

або юридичною особою приватного права, або посадовою особою з 

використанням службового становища, – тягнуть за собою накладення 

штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів, транспортних засобів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил, 15 відсотків з яких 

стягується на користь посадової особи митного органу, яка виявила факт 

вчинення правопорушення, або особи, яка повідомила про здійснення іншою 

особою протиправних дій, з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і 

транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України поза митним контролем. 
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