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АНОТАЦІЯ 

 

 

Лемеха Р.І. Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів 

в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-

методологічних та правових засад митних режимів в Україні. Проаналізовано 

рівень наукового розроблення проблематики теоретико-методологічних засад 

та адміністративно-правового забезпечення функціонування та 

удосконалення митних режимів. Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи 

на те, що питання теоретико-методологічних засад та адміністративно-

правового забезпечення митних режимів частково входили до предмета 

багатьох наукових праць, присвячених правовому регулюванню митних 

режимів в Україні, а також їх теоретико-методологічним засадам, пошуки в 

цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. 

По-перше, більшість наукових напрацювань стосуються правового 

регулювання митної справи в цілому, а не сутності чи механізму 

адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів. 

По-друге, в адміністративному праві недостатньо представлене доктринальне 

обґрунтування необхідності адміністративно-правового забезпечення 

функціонування митних режимів як міжгалузевого інституту митного права. 

По-третє, сформувалося чимало дискусійних аспектів у розумінні сутності 

митних режимів та основних функцій, які вони виконують в процесі 

практичної реалізації, а саме ролі органів публічної адміністрації в особі 

Державної митної служби України та системи адміністративно-правових 

засобів забезпечення ефективного функціонування окремих митних режимів. 
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По-четверте, наявні проблемні питання адаптації національного 

законодавства до права ЄС у сфері правового регулювання митних режимів. 

По-п’яте, з прийняттям нового Митного кодексу України змінилась 

класифікація та змістовне наповнення митних режимів, що актуалізує 

необхідність глибокого теоретичного опрацювання проблемних питань 

адміністративно-правового забезпечення їх функціонування з урахуванням 

міжнародних стандартів, норм та принципів права ЄС. 

Проаналізовано історію становлення та розвитку теоретико-

методологічних та правових засад митних режимів в Україні. Проведене 

дослідження історії становлення та розвитку інституту митних режимів в 

Україні дозволило сформулювати висновок про те, що періодизацію історії 

митної справи в України можливо умовно розподілити на 7 етапів: I – 

докиївський період в історії митної справи на українських землях (V ст. до н. 

е. – VIII ст. н. е.); ІІ – період Київської Русі та монголо-татарського 

панування (XI – ХVІІ ст.); ІІІ – період запорізького козацтва – Гетьманщини 

(XVI ст. – перша половина XVIII ст.); ІV – період входження українських 

земель до Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.); V – митна 

справа в Україні у радянську добу (1917-1991 рр.); VI – період становлення 

та розвитку митної справи у період розбудови незалежної української 

держави (з 1991-2012 рр.); VII – сучасний період, пов’язаний із активними 

процесами євроінтеграції, прийняттям чинного Митного кодексу України, 

приведенням національного законодавства у сфері митної справи у 

відповідність до норм та принципів права Європейського Союзу (з 2012 р. – 

до теперішнього часу). 

В історії розвитку державної митної системи України слід виділити 

п’ять ключових етапів: створення та функціонування Державного митного 

комітету України (1991-1996 рр.); другий етап, пов’язаний із діяльністю 

Державної митної служби України (1996-2012 рр.); третій етап, який 

характеризувався функціонуванням митних органів у структурі Міністерства 

доходів і зборів України (2012-2014 рр.); четвертий етап, пов’язаний, 
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насамперед, із реорганізацією Міністерства доходів і зборів у Державну 

фіскальну службу України, до складу якої увійшли митні органи (2014-2018 

рр.), п’ятий етап, пов’язаний із створення окремих структур Державної 

податкової та Державної митної служби України шляхом реорганізації 

(поділу) Державної фіскальної служби України (з 2018 р. до теперішнього 

часу). 

Зазначається, що історичний досвід свідчить про раціональність та 

доцільність окремого функціонування Державної податкової та Державної 

митної служб України, які, незважаючи на значну кількість спільних рис їх 

правової природи та призначення, виконують окремі важливі функції 

держави: адміністрування податків та адміністрування митних зборів, 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України 

відповідно. 

Сформульовано висновок про те, що удосконалення адміністративно-

правового забезпечення функціонування митних режимів в Україні є 

неможливим без дослідження його історії, основних етапів та особливостей в 

різні історичні періоди. Проаналізований історичний досвід доводить 

важливість ефективного функціонування основних митних режимів для 

розвитку національної економіки та активізації міжнародної торгівлі, що 

гарантує збільшення надходжень до державного бюджету, а також 

необхідність особливої уваги публічної адміністрації до організаційно-

методичного та правового забезпечення роботи митної служби, запобігання 

проявам корупції в процесі функціонування митних режимів. Не меншу 

увагу, враховуючи історичний досвід, органи публічної адміністрації повинні 

приділяти адміністративно-правовим засобам захисту національного 

виробника в процесі функціонування митних режимів: стимулювати експорт 

вітчизняної продукції та активно застосовувати заходи тарифного і 

нетарифного регулювання імпорту товарів, які в достатній мірі виробляються 

національними підприємствами. 
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 За результатами аналізу історіографії дослідження теоретико-

методологічних та правових засад митних режимів в Україні встановлено, що 

в юридичній науці намітилася тенденція щодо активізації доктринальних 

досліджень адміністративно-правового забезпечення функціонування митних 

режимів, що свідчить про теоретичну та практичну значимість даної 

тематики та перспективність її поглибленого аналізу. 

Обґрунтовано необхідність використання органічного поєднання 

філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів 

дослідження теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в 

Україні, а саме, законів діалектики (єдності та боротьби протилежностей, 

переходу кількісних змін у якісні, прийому «заперечення заперечення») та 

метафізики, принципів об’єктивності та історизму, аксіоматичного методу, 

прийомів логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та індукція), історико-

правового, системного та структурно-функціонального методів, прийомів 

соціологічного методу (опитування, спостереження тощо), методу юридичної 

догматики як різновиду аксіоматичного методу та методу юридичної 

статистики, а також універсального методу юридичного моделювання з 

метою формулювання пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства та юридичної практики у сфері адміністративно-правового 

регулювання митних режимів. Враховуючи міжгалузевий характер інституту 

митних режимів необхідно враховувати специфіку методології окремих 

юридичних наук: адміністративного, фінансового, цивільного, 

господарського та міжнародно-приватного права. Особливу увагу необхідно 

приділяти застосуванню методів соціологічних досліджень та юридичної 

статистики, які дозволяють виявити реальний стан публічних відносин у 

сфері митної справи, актуальні проблеми в процесі функціонування митних 

режимів, спрогнозувати напрями реформування митного законодавства на 

основі виявлених недоліків правового регулювання та очікувань суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Зазначається, що митний режим є різновидом адміністративно-

правового режиму, який виступає динамічною системою взаємопов’язаних 

правових засобів регулювання певної сфери публічно-правових відносин, 

одним із учасників яких є органи публічної адміністрації, які використовують 

передбачені чинним законодавством інструменти адміністративно-правового 

впливу з метою забезпечення публічних інтересів держави та суспільства. 

Митні режими відносяться до міжгалузевих, постійно діючих 

адміністративно-правових режимів у сфері публічного управління та 

економіки на території пунктів пропуску через державний кордон України, та 

пов’язані із режимом обігу предметів – порядком переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Сформульовано авторське визначення митного режиму як комплексу 

правових засобів, якими, в залежності від заявленої мети переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України, врегульовано 

порядок такого переміщення: митні процедури щодо цих товарів та 

транспортних засобів, їх правовий статус, порядок визначення митної 

вартості, умови оподаткування, використання після митного оформлення. 

Здійснено класифікацію митних режимів за різними критеріями. 

Класичну класифікацію митних режимів за Митним кодексом України 

запропоновано доповнити їх класифікацією за критерієм поширеності та 

частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм впливу на 

торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, транзит) та 

технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на внутрішній 

ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної 

території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки 

(експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній 

території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна 

торгівля, знищення або руйнування). 
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Визначено основні функції митних режимів в Україні, до яких слід 

віднести: регулятивну функцію, в рамках якої органи публічної адміністрації 

визначають лінії поведінки учасників митних правовідносин, наділяючи їх 

правами (право обрати митний режим, право скористатися автоматизованою 

системою митного оформлення, механізмом «єдиного вікна») та обов’язками 

(обов’язок задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити 

митні платежі тощо); охоронну функцію, яка полягає у захисті національної 

безпеки та економіки від незаконного переміщення товарів через митний 

кордон України (виявлення контрабанди, незадекларованих товарів тощо); 

контрольно-наглядову функцію, яка полягає у здійсненні державного 

контролю дотримання норм митного законодавства в процесі митного 

оформлення товарів і транспортних засобів; фіскальну функцію, яка полягає 

в адмініструванні посадовими особами Державної митної служби України 

всіх передбачених чинним законодавством митних платежів; стимулюючу 

функцію, яка полягає у заохоченні суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до активізації міжнародної торгівлі завдяки спрощеним 

процедурам в рамках функціонування певних митних режимів 

(стимулювання експорту або імпорту, транзиту тощо); координуючу 

функцію, яка полягає в координації діяльності посадових осіб Державної 

митної служби України з іншими контролюючими органами публічної 

адміністрації (Державною прикордонною службою України, Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів тощо) в процесі функціонування митних режимів; інформаційну 

функцію, яка полягає в інформуванні громадян та нерезидентів про новели 

національного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів, доступні інформаційні ресурси та сервіси митної служби; виховну 

функцію, яка полягає у виховному впливі інституту митних режимів, а також 

посадових осіб митниць на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з 

метою формування в останніх поваги до норм і принципів митного права, 

органів публічної адміністрації в цілому. 
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Зазначається, що основною функцією митних режимів є визначення 

митних процедур та умов оподаткування щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України (регулятивна функція), проте з метою 

вирівнювання торговельного балансу України удосконалення потребує 

механізм реалізації стимулюючої функції митних режимів, зокрема, в частині 

системи правових засобів заохочення експорту високотехнологічної 

продукції з високою доданою вартістю. Крім того, враховуючи результати 

соціологічних досліджень, корегування потребує координуюча функція 

митних режимів щодо організації взаємодії між контролюючими органами, 

забезпечення оперативного обміну інформацією завдяки взаємній інтеграції 

автоматизованих інформаційних систем з використанням технології 

«штучного інтелекту». 

Дослідження принципів правового регулювання митних режимів в 

Україні дозволило сформулювати висновок про те, що інститут митних 

режимів є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, ключову роль в 

якому відіграють норми та принципи адміністративного права, а також 

комплексне поєднання імперативного та диспозитивного методів правового 

регулювання. 

Підкреслюється визначальна роль міжнародних норм та принципів в 

регулюванні митних режимів, враховуючи фундаментальний принцип 

примату міжнародного права над національним, що є складовою принципу 

верховенства права. Зважаючи на мету національної держави набути 

повноправного членства в Європейському Союзі, наближення національних 

митних правил та процедур до стандартів та принципів митного регулювання 

в ЄС названо ключовим завданням публічної адміністрації в Україні. 

До принципів правового регулювання митних режимів віднесено 

комплексне поєднання загальноправових принципів верховенства права, 

законності, правової визначеності, рівності всіх перед законом, гласності, а 

також спеціальних принципів: виключної юрисдикції України на її митній 

території; виключних повноважень митних органів України щодо здійснення 
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митної справи; законності та презумпції невинуватості; єдиного порядку 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; 

спрощення законної торгівлі; визнання рівності та правомірності інтересів 

усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності; додержання 

прав та охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; 

гласності та прозорості; відповідальності всіх учасників відносин, що 

регулюються цим Кодексом. 

Законодавчо визначений перелік принципів правового регулювання 

митних режимів запропоновано доповнити принципами сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі; захисту національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; диспозитивності обрання митного режиму 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, доступності адміністративних 

послуг, які надаються органами публічної адміністрації (реалізація принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 

України). 

За результатами дослідження системи методів правового регулювання 

митних режимів в Україні сформульовано висновок про те, що в 

адміністративному та митному праві сформувалась тенденція щодо 

посилення ролі диспозитивного методу, а також більш активного 

використання методів рекомендації та заохочення. 

Визначено коло суб’єктів та чинників, які впливають на ефективне 

функціонування митних режимів, серед яких особливу роль відіграють 

органи  публічної адміністрації та адміністративно-правові засоби 

забезпечення ефективної взаємодії між підрозділами Державної митної 

служби України та іншими суб’єктами владних повноважень. 

Охарактеризовано правові засади митних режимів в Україні, які 

ґрунтуються на нормах Конституції України, які мають вищу юридичну силу 

та прямую дію, закріплюють основні права і свободи людини, принципи та 

порядок організації та діяльності органів публічної адміністрації. Правова 

регламентація та практична реалізація митних режимів здійснюється в першу 
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чергу з урахуванням закріплених в Конституції України принципів права, 

серед яких ключове значення має принцип верховенства права, який, в свою 

чергу, включає в себе три взаємопов’язані елементи: принцип верховенства 

прав і свобод людини, принцип верховенства ратифікованих Верховною 

Радою України норм міжнародного права над нормами національного права, 

а також сам принцип конституційності, тобто верховенства норм Конституції 

над нормами інших нормативно-правових актів. 

Другу позицію за юридичною силою в ієрархії нормативно-правових 

засад митних режимів посідають ратифіковані Верховною Радою України 

міжнародно-правові акти. Фундаментальне значення для національної 

юридичної практики у сфері митної справи мають рішення Європейського 

суду з прав людини, прийняті на основі та на виконання європейської 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини. Враховуючи 

правову природу митних режимів, комплексний міжгалузевий характер 

даного правового інституту митного права, норми міжнародних договорів у 

сфері міжнародної торгівлі та митної справи є одним із основних джерел 

права в системі правових засад митних режимів. Зокрема, прямо пов’язані із 

митними режимами умови поставки товарів на експорт та імпорт, визначені 

Міжнародною торговою палатою в правилах Інкотермс, які виступають 

єдиним набором міжнародних правил для однозначного тлумачення 

найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі.  

Третю сходинку в ієрархії правових засад митних режимів в Україні 

посідає Митний кодекс України, який безпосередньо встановлює види 

митних режимів (ст. 70 Митного кодексу України), регламентує порядок 

вибору та зміни митного режиму (ст. 71), визначає митний статус товарів, що 

поміщуються у митний режим (ст. 72), а також регулює інші питання, 

пов’язані із відповідним митним режимом. На цьому ж рівні за юридичною 

силою знаходяться закони України, які регулюють окремі питання, пов’язані 

із митними режимами. Це, зокрема, Закони України: «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про Митний тариф України» тощо. 
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Зазначається, що норми інших законів, які регулюють окремі питання 

зовнішньоекономічної діяльності та митної справи, не повинні суперечити 

положенням Митного кодексу України. 

Важливе місце в ієрархії правових основ митної справи в цілому та 

митних режимів зокрема посідають постанови Касаційних судів у складі 

Верховного Суду та постанови Великої Палати Верховного Суду (четверта 

ланка в ієрархії), які містять правові позиції (висновки) вищого органу 

судової влади щодо правильного застосування норма матеріального і 

процесуального права, і є де-факто судовими прецедентами, тобто 

принципами розгляду судом певної юридичної справи, які застосовуються 

при розгляді всіх аналогічних справ у майбутньому.  

П’яту сходинку в ієрархії правових засад митних режимів посідають 

Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України, які вже 

є підзаконним актами, що приймаються на основі, на виконання та у 

відповідності до Конституції та законів України. Основою для 

нормотворчості Президента і уряду в сфері правового регулювання митних 

режимів є в першу чергу Конституція та Митний кодекс України, які, 

відповідно, визначають обсяг їх нормотворчих повноважень та межі їх 

застосування. 

На шостій сходинці ієрархії нормативно-правових актів, які регулюють 

окремі питання митних режимів в Україні знаходяться відомчі підзаконні 

нормативно-правові акти, а саме накази міністерств та безпосередньо 

Державної митної служби України. У відомчих нормативно-правових актах 

положення законів, постанов уряду максимально деталізуються і, завдяки 

достатньо простій процедурі прийняття наказів, органи публічної 

адміністрації мають можливість оперативно реагувати на зміни у суспільних 

відносинах, вирішувати нагальні питання їх адміністративно-правового 

регулювання. Накази є універсальними підзаконними нормативно-правовими 

актами, якими затверджуються відповідні порядки, інструкції, положення, 

стандарти, нормативи, тарифи та форми документів. Проте, необхідність 



12 

 

дотримання принципів верховенства права та правової визначеності вимагає 

від публічної адміністрації надавати перевагу законодавчому врегулюванню 

більшості питань, пов’язаних із правовим регулюванням митних режимів в 

Україні. Саме тому, основним джерелом права в даному випадку є Митний 

кодекс України, правова матерія якого доповнюється практикою Верховного 

Суду, яка по суті має прецедентний характер. 

Формулюється висновок про те, що загальний стан адміністративно-

правового забезпечення функціонування митних режимів в України є 

задовільним через існуючи прогалини та колізії в національному 

законодавстві, а також необхідність завершення процесу приведення його у 

відповідність до права ЄС та міжнародних стандартів у сфері правового 

регулювання та адміністрування митних режимів. 

Одним із найважливіших аспектів адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері. 

До очікуваних результатів процесу адаптації віднесено: спрощення митних 

процедур та сприяння торгівлі; впровадження сучасних технологій митного 

контролю, спрощених процедур відпуску товарів та контролю після 

розмитнення; суттєве спрощення митних формальностей для підприємств із 

високим ступенем довіри, що закладе передумови визнання статусу 

Уповноваженого економічного оператора, що надається митними органами 

України, органами країн ЄС; спрощення руху товарів між Україною та ЄС; 

приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту тощо. 

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі 

таких ключових актів ЄС: Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється 

Митний кодекс Союзу; Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого 

приєднання); Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему 

Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І та ІІ); Регламенту 

(ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного 
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Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми 

документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського 

Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав 

інтелектуальної власності. 

До основних досягнень процесу адаптації національного законодавства 

у сфері правового регулювання митних відносин слід віднести наступні: 

приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-

середземноморські преференційні правила походження, що дозволило 

збільшити можливості для преференційного експорту вітчизняних товарів на 

перспективні зовнішні ринки країн-учасниць Конвенції; ухвалення 

Дорожньої карти приєднання України до спільної транзитної процедури 

ЄС/ЄАВТ, яка включає застосування Нової комп’ютеризованої транзитної 

системи (NCTS); запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний 

кордон України; приведення транзитних процедур України у відповідність до 

умов Конвенції про єдиний режим транзиту; реорганізацію Державної 

фіскальної служби України шляхом її поділу на дві служби: Державну 

податкову службу України та Державну митну службу України; 

імплементацію до національного законодавства України положення 

Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами шляхом прийняття Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 

транзитної системи»; прийняття Закон України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під 

час переміщення товарів через митний кордон України»; прийняття Закону 

України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких 

питань функціонування авторизованих економічних операторів», який 

передбачає спрощення митних формальностей для підприємств з високим 

ступенем довіри, створює передумови для визнання статусу українських 

АЕО у ЄС, участь українських АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності 
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постачання товарів відповідно до Рамкових стандартів Всесвітньої митної 

організації. 

Особливе значення на теперішній час має внесення змін до чинного 

Митного кодексу України на виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (зокрема, на 

виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). 

Досліджено актуальні питання адміністративно-правового 

забезпечення ефективного функціонування митних режимів в Україні. 

Основною проблемою забезпечення ефективного функціонування митних 

режимів в Україні названо високий рівень корупції в системі Державної 

митної служби України, про що свідчать результати останніх соціологічних 

досліджень.  

Зазначається, що у відповідності до Засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2020-2024 роки, першою 

проблемою реалізації антикорупційної стратегії у сфері податків та митниці є 

недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний 

обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці. До очікуваних 

стратегічних результатів реалізації Антикорупційної стратегії віднесено: 

мінімізацію необґрунтованого впливу суб’єктивних чинників під час митного 

оформлення завдяки автоматизації та цифровізації; налагодження ефективної 

співпраці з громадськістю та бізнес-асоціаціями під час розробки та вжиття 

заходів із запобігання корупції у митних органах; регулярний моніторинг 

роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань 

підприємців та працівників митних органів. 

Другою проблемою в Антикорупційній стратегії названо непрозорість 

підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні 

перевірок. До очікуваних стратегічних результатів віднесено: створення та 

функціонування відкритої знеособленої онлайн-база даних усіх попередніх 

рішень митних органів про класифікацію товарів та визначення їх митної 
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вартості на офіційному веб-сайті митного органу; запровадження режиму 

спільного транзиту з країнами Європейського Союзу; запровадження 

спільного митного контролю із пріоритетними країнами; використання 

ризик-орієнтованого підходу для визначення необхідності перевірок на всіх 

етапах митного контролю. 

Третьою проблемою у сфері податків і митниці в Антикорупційній 

стратегії названо недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій 

посадових осіб митних органів. До очікуваних стратегічних результатів 

віднесено: запровадження ефективного і прозорого механізму розгляду скарг 

на дії посадових осіб митних органів, а також моніторингу результатів їх 

розгляду; удосконалення механізму притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників митних органів. 

Четвертою проблемою в Антикорупційній стратегії названо втручання 

правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час 

передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів. До очікуваних 

стратегічних результатів віднесено: мінімізацію підстав для втручання поза 

межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у 

роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю. 

Досліджено адміністративно-правові засади функціонування митних 

режимів в зарубіжних країнах та визначено можливості запозичення 

найкращого позитивного досвіду у сфері правового регулювання митних 

режимів з метою його впровадження в національну юридичну практику. 

Аналіз досвіду США, Сінгапуру, Швеції, Канади та Франції дозволив 

виділити загальні для цих країн аспекти проведення реформ систем 

управління митними послугами: запровадження принципу «єдиного вікна»; 

максимальна автоматизація митного оформлення; використання систем 

управління ризиками; запровадження мобільного екстериторіального 

принципу митного оформлення; захист національного виробника та 

національних економічних інтересів; участь міжнародних структур у процесі 

реформ. 
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Аналіз зарубіжного досвіду регулювання схем митного оформлення й 

митного контролю товарів і транспортних засобів показує, що якість митних 

послуг вища там, де широко застосовуються передові автоматизовані 

технології. Перехід до технологій електронного декларування здійснюється в 

усіх розвинутих країнах світу. 

Проведене дослідження адміністративно-правового регулювання 

митних режимів в Японській Державі та Китайській Народній Республіці 

дозволило сформулювати висновок про те, що Японія як розвинута держава 

із стабільною ринковою економікою та високим показником валового 

внутрішнього продукту може собі дозволити застосовувати систему 

преференцій, створену для сприяння економічному зростанню в країнах, що 

розвиваються. Для України такий досвід є позитивним для застосування у 

перспективі. Для розвитку національної митної справи більш корисним є 

досвід правового регулювання митних режимів в Китайській Народній 

Республіці. Зокрема, позитивним є досвід стимулювання експорту та гнучкої 

тарифної політики в Китайській Народній Республіці. Ключовою в цьому 

досвіді є політика захисту національного виробника та стимулювання 

національної промисловості завдяки системі заходів тарифного та 

нетарифного регулювання в процесі функціонування митних режимів. Для 

національної економіки з метою вирівнювання торгового балансу важливим є 

збільшення експортних операції, тому адміністративно-правове регулювання 

митного режиму експорту має бути максимально спрощеним та привабливим 

для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Не менш важливим є якісне 

адміністративно-правове забезпечення функціонування митного режиму 

переробки на митній території України, що гарантуватиме створення нових 

робочих місць та збільшення надходжень до Державного бюджету України. 

Дослідження досвіду правового регулювання та адміністрування 

митних режимів в Канаді дозволило сформулювати висновок про те, що 

Канада як розвинута держава із стабільною ринковою економікою та 

високим показником валового внутрішнього продукту здійснює активну 
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політику захисту національного виробника (захист внутрішнього ринку від 

шкідливого впливу демпінгу і субсидування імпортованих товарів), а також 

стимулювання національної промисловості завдяки системі заходів 

тарифного та нетарифного регулювання в процесі функціонування митних 

режимів. На увагу заслуговує позитивний досвід Канади щодо роботи митно-

прикордонних органів із ЗМІ та проведення регулярних соціологічних 

досліджень із вивчення якості послуг, які надаються державними 

структурами, включаючи митні служби, щодо їх доступності, зрозумілості, 

доброзичливості. Також заслуговує на увагу позитивний досвід Канади щодо 

створення та функціонування Консультаційного комітету з питань 

транскордонної комерції, який надає широкий спектр консультаційних 

послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. 

Окрему увагу приділено досвіду правового регулювання та 

адміністрування митних режимів в Республіці Польща, яка як пострадянська 

держава достатньо недавно набула повноправного членства в Європейському 

Союзі і є найкращим прикладом для України у сфері адаптації національного 

митного законодавства до права ЄС, а також у сфері захисту національного 

виробника та стимулювання національної промисловості завдяки системі 

заходів тарифного та нетарифного регулювання в процесі функціонування 

митних режимів. Органи публічної адміністрації Польської Республіки 

провели ряд успішних реформ митного законодавства у найкоротші строки, 

що у поєднанні з іншими успішними реформами дозволило польській 

державі забезпечити реальне впровадження і реалізацію міжнародних 

стандартів митної справи та стати частиною Митного союзу ЄС. Такий 

досвід адміністративно-правового регулювання митних відносин є 

позитивним для України, яка знаходиться на шляху формування ринкової 

економіки та розвитку власного високотехнологічного виробництва.  

На увагу заслуговує позитивний досвід Республіки Польща щодо 

автоматизації та інформатизації митної справи, використання інноваційних 

технологій митного оформлення та контролю на рівні з іншими державами-
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членами ЄС. Також заслуговує на увагу позитивний досвід польської митної 

служби щодо системи управління ризиками, яка є основою її ефективної 

діяльності та полегшує розпізнавання легального товарообігу. Окремо 

відзначається позитивний досвід Польської Республіки щодо надання 

митним органам права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, яке в 

Україні мають тільки підрозділи Державної митної служби України, що 

ведуть боротьбу з контрабандою. 

Зазначається, що сліпе запозичення зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання митних відносин є неприпустимим, 

адже ключову роль у забезпеченні ефективності правового регулювання 

відіграє рівень правосвідомості та правової культури громадян, а також 

національні правові традиції та звичаї. 

До основних напрямів удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні віднесено: 

- завершення процесу адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин до норм та принципів права ЄС 

(прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» та інші невідкладні заходи); 

- внесення змін до чинного Митного кодексу України в частині 

процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості товарів (правова 

регламентація використання спеціального програмного забезпечення для 

визначення митної вартості товарів і транспортних засобів); 

- автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка 

покликана мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень в процесі 

реалізації митних режимів (прийняття владно-управлінських рішень), 

усунути корупційні ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної 
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діяльності до дотримання норм Митного кодексу України та інших 

законодавчих актів; 

- розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; 

- використання технології штучного інтелекту, яка дозволить створити 

концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою 

програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з 

аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та 

відповідність пред’явленій документації; 

- відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний 

режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що 

забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а 

також гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження 

дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку 

адміністративного судочинства; 

- розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-порталу 

Державної митної служби України (створення інтерактивного сервісу щодо 

вибору митного режиму та поміщення в нього товарів з можливістю 

заповнення декларації он-лайн та виконання інших митних формальностей, 

спостереження в режимі он-лайн за переміщенням товарів через митний 

кордон тощо); 

- максимальне спрощення митних процедур (порядку митного 

оформлення (декларування) товарів і транспортних засобів та виконання 

інших митних формальностей) в рамках митного режиму експорту з метою 

стимулювання експорту вітчизняної продукції та застосування розширеної 

системи заходів тарифного і нетарифного регулювання в рамках митного 

режиму імпорту з метою захисту національного виробника. 
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Підкреслено, що наведений перелік напрямів удосконалення 

теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в Україні не є 

вичерпним через постійні зміни національного митного законодавства та нові 

виклики юридичної практики у сфері митної справи, що обґрунтовує 

перспективність подальшого наукового аналізу даної тематики. 

Ключові слова: засади, методологія, митні режими, експорт, імпорт, 

транзит, принципи, митний кордон, митна справа, переміщення, товари, 

правовий статус, митні процедури, митні відносини, адміністративне 

право, публічна адміністрація, автоматизація, імплементація. 
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ANNOTATION 

 

Lemekha R.I. Theoretical-methodological and legal bases of customs 

regimes in Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

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

The dissertation is devoted to the complex research of theoretical-

methodological and legal bases of customs regimes in Ukraine. The level of 

scientific development of the problems of theoretical and methodological 

principles and administrative and legal support of the functioning and 

improvement of customs regimes is analyzed. Emphasis is placed on the fact that, 

despite the fact that the issues of theoretical and methodological principles and 

administrative and legal support of customs regimes were partially included in the 

subject of many scientific papers on legal regulation of customs regimes in 

Ukraine, as well as their theoretical and methodological principles, in this direction 

cannot be considered exhausted. 

First, most of the scientific developments concern the legal regulation of 

customs in general, and not the essence or mechanism of administrative and legal 

support for the functioning of customs regimes. Secondly, the doctrinal 

substantiation of the necessity of administrative and legal support of the 

functioning of customs regimes as an intersectoral institution of customs law is 

insufficiently presented in administrative law. Third, many debatable aspects have 

been formed in understanding the essence of customs regimes and the main 

functions they perform in the process of practical implementation, namely the role 

of public administration bodies represented by the State Customs Service of 

Ukraine and the system of administrative remedies to ensure effective functioning 

of certain customs regimes. Fourth, there are problematic issues of adaptation of 

national legislation to EU law in the field of legal regulation of customs regimes. 

Fifth, with the adoption of the new Customs Code of Ukraine, the classification 
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and content of customs regimes have changed, which highlights the need for in-

depth theoretical study of problematic issues of administrative and legal support of 

their functioning, taking into account international standards, norms and principles 

of EU law. 

The history of formation and development of theoretical-methodological and 

legal bases of customs regimes in Ukraine is analyzed. A study of the history of 

formation and development of the institute of customs regimes in Ukraine allowed 

us to conclude that the periodization of the history of customs in Ukraine can be 

divided into 7 stages: I - period until the approval of Kyiv Rus in the history of 

customs in the Ukrainian lands (V century BC). - VIII century AD); II - the period 

of Kievan Rus and Mongol-Tatar rule (XI - XVII centuries); III - the period of the 

Zaporozhian Cossacks - Hetmanate (XVI century - the first half of the XVIII 

century); IV - the period of entry of Ukrainian lands into the Russian Empire (late 

XVIII - early twentieth century.); V - customs in Ukraine during the Soviet era 

(1917-1991); VI - the period of formation and development of customs in the 

period of development of the independent Ukrainian state (from 1991-2012); VII - 

the modern period associated with the active processes of European integration, the 

adoption of the current Customs Code of Ukraine, bringing national legislation in 

the field of customs in accordance with the norms and principles of European 

Union law (from 2012 to the present). 

There are five key stages in the history of the development of the state 

customs system of Ukraine: the establishment and functioning of the State 

Customs Committee of Ukraine (1991-1996); the second stage related to the 

activities of the State Customs Service of Ukraine (1996-2012); the third stage, 

which was characterized by the functioning of customs authorities in the structure 

of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine (2012-2014); the fourth stage, 

related primarily to the reorganization of the Ministry of Revenue and Duties into 

the State Fiscal Service of Ukraine, which included customs authorities (2014-

2018), the fifth stage, related to the creation of separate structures of the State Tax 

and State Customs Service of Ukraine through reorganization (division) of the 
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State Fiscal Service of Ukraine (from 2018 to the present). 

It is noted that historical experience testifies to the rationality and 

expediency of separate functioning of the State Tax and State Customs Services of 

Ukraine, which, despite a large number of common features of their legal nature 

and purpose, perform certain important functions of the state: tax administration 

and customs administration, movement of goods and vehicles across the customs 

border of Ukraine, respectively. 

The conclusion is formulated that the improvement of administrative and 

legal support for the functioning of customs regimes in Ukraine is impossible 

without studying its history, main stages and features in different historical periods. 

The analyzed historical experience proves the importance of effective functioning 

of the main customs regimes for the development of the national economy and 

intensification of international trade, which guarantees an increase in state budget 

revenues, as well as the need for public administration to pay special attention to 

organizational, legal and legal support. functioning of customs regimes. Taking 

into account the historical experience, public administration bodies should pay no 

less attention to administrative and legal means of protection of national producers 

in the process of functioning of customs regimes: stimulate exports of domestic 

products and actively apply measures of tariff and non-tariff regulation of imports 

of goods produced by national enterprises. 

According to the analysis of the historiography of the study of theoretical 

and methodological and legal principles of customs regimes in Ukraine, it is 

established that in legal science there is a tendency to intensify doctrinal research 

of administrative and legal support of customs regimes, which indicates the 

theoretical and practical significance of this topic. 

The necessity of using an organic combination of philosophical, general 

scientific and special-legal methods of research of theoretical-methodological and 

legal bases of customs regimes in Ukraine, namely, laws of dialectics (unity and 

struggle of opposites, transition of quantitative changes into qualitative ones, 

acceptance of «negation of negation») and metaphysics, principles of objectivity 
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and historicism, axiomatic method, methods of logical method (analysis, synthesis, 

deduction and induction), historical-legal, systemic and structural-functional 

methods, methods of sociological method (survey, observation, etc.), method of 

legal dogma as a variety axiomatic method and the method of legal statistics, as 

well as the universal method of legal modeling in order to formulate proposals for 

improving existing legislation and legal practice in the field of administrative and 

legal regulation of customs regimes. Given the intersectoral nature of the institute 

of customs regimes, it is necessary to take into account the specifics of the 

methodology of individual legal sciences: administrative, financial, civil, 

commercial and private international law. Particular attention should be paid to the 

application of methods of sociological research and legal statistics, which allow to 

identify the real state of public relations in the field of customs, current problems 

in the functioning of customs regimes, predict areas of customs reform based on 

identified shortcomings and expectations of foreign economic entities. 

It is noted that the customs regime is a kind of administrative-legal regime, 

which is a dynamic system of interrelated legal means of regulating a certain area 

of public law relations, one of the participants of which are public administration 

bodies that use the instruments of administrative-legal influence. ensuring the 

public interests of the state and society. Customs regimes refer to intersectoral, 

permanent administrative and legal regimes in the field of public administration 

and economy on the territory of checkpoints across the state border of Ukraine, and 

are related to the circulation of objects - the order of movement of goods and 

vehicles across the customs border of Ukraine. 

The author's definition of the customs regime as a set of legal means, which, 

depending on the stated purpose of movement of goods and vehicles across the 

customs border of Ukraine, regulates the procedure for such movement: customs 

procedures for these goods and vehicles, their legal status, customs valuation, 

conditions of taxation, use after customs clearance. 

The classification of customs regimes according to various criteria is carried 

out. It is proposed to supplement the classical classification of customs regimes 
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according to the Customs Code of Ukraine with their classification according to 

the criterion of prevalence and frequency of application - into basic and additional; 

by the criterion of influence on the trade balance of Ukraine - on the determinants 

(export, import, transit) and technical-procedural (temporary export, customs 

warehouse, free customs zone, duty-free trade); for the purpose of application - 

focused on the domestic market (import, re-import, temporary export, processing 

outside the customs territory, refusal in favor of the state), focused on foreign 

markets (export, re-export, transit, temporary import, processing in the customs 

territory) and universal (customs warehouse, free customs zone, duty-free trade, 

destruction or destruction). 

The main functions of customs regimes in Ukraine, which include: 

regulatory function, in which public administration bodies determine the lines of 

conduct of participants in customs relations, giving them rights (the right to choose 

the customs regime, the right to use an automated customs clearance system, 

«single window» mechanism ) and responsibilities (the obligation to declare goods, 

determine their customs value, pay customs duties, etc.); security function, which 

is to protect national security and the economy from illegal movement of goods 

across the customs border of Ukraine (detection of smuggling, undeclared goods, 

etc.); control and supervisory function, which consists in the implementation of 

state control over compliance with customs legislation in the process of customs 

clearance of goods and vehicles; fiscal function, which consists in the 

administration of officials of the State Customs Service of Ukraine of all customs 

payments provided by current legislation; stimulating function, which is to 

encourage foreign economic entities to intensify international trade through 

simplified procedures within the functioning of certain customs regimes 

(stimulating exports or imports, transit, etc.); coordinating function, which is to 

coordinate the activities of officials of the State Customs Service of Ukraine with 

other controlling bodies of public administration (State Border Guard Service of 

Ukraine, State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection, etc.) 

in the operation of customs regimes; information function, which consists in 
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informing citizens and non-residents about the novelties of national legislation in 

the field of legal regulation of customs regimes, available information resources 

and services of the customs service; educational function, which consists in the 

educational influence of the institute of customs regimes, as well as customs 

officials on the subjects of foreign economic activity in order to form in the latter 

respect for the norms and principles of customs law, public administration in 

general. 

It is noted that the main function of customs regimes is to determine customs 

procedures and tax conditions for goods moving across the customs border of 

Ukraine (regulatory function), but in order to balance the trade balance of Ukraine 

needs improvement mechanism to implement the incentive function of customs 

regimes, in particular means of encouraging the export of high-tech products with 

high added value. In addition, taking into account the results of sociological 

research, adjustment requires a coordinating function of customs regimes to 

organize interaction between regulatory authorities, ensuring the rapid exchange of 

information through mutual integration of automated information systems using 

artificial intelligence technology. 

The study of the principles of legal regulation of customs regimes in Ukraine 

allowed us to conclude that the institution of customs regimes is a complex 

interdisciplinary legal institution, the key role of which is played by norms and 

principles of administrative law, as well as a complex combination of imperative 

and dispositive methods of legal regulation. 

The decisive role of international norms and principles in the regulation of 

customs regimes is emphasized, taking into account the fundamental principle of 

the primacy of international law over national law, which is a component of the 

principle of the rule of law. Given the goal of the nation state to gain full 

membership in the European Union, the approximation of national customs rules 

and procedures to the standards and principles of customs regulation in the EU is 

called a key task of public administration in Ukraine. 

The principles of legal regulation of customs regimes include a 
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comprehensive combination of common law principles of the rule of law, legality, 

legal certainty, equality before the law, publicity, as well as special principles: 

exclusive jurisdiction of Ukraine in its customs territory; exclusive powers of the 

customs authorities of Ukraine to carry out customs affairs; legality and 

presumption of innocence; a single procedure for the movement of goods and 

vehicles across the customs border of Ukraine; simplification of legal trade; 

recognition of equality and legitimacy of interests of all business entities, 

regardless of ownership; observance of the rights and interests of persons protected 

by law; promoting integrity; publicity and transparency; responsibilities of all 

participants in the relations regulated by this Code. 

It is proposed to supplement the legally defined list of principles of legal 

regulation of customs regimes with the principles of promoting the development of 

international trade; protection of national interests and security in the field of 

foreign economic activity; dispositive choice of the customs regime as a subject of 

foreign economic activity, availability of administrative services provided by 

public administration bodies (implementation of the «single window» principle in 

the work of bodies and officials of the State Customs Service of Ukraine). 

According to the results of the study of the system of methods of legal 

regulation of customs regimes in Ukraine, it is concluded that in administrative and 

customs law there is a tendency to strengthen the role of the dispositive method, as 

well as more active use of methods of recommendation and encouragement. 

The range of subjects and factors influencing the effective functioning of 

customs regimes has been identified, among which a special role is played by 

public administration bodies and administrative and legal means of ensuring 

effective interaction between units of the State Customs Service of Ukraine and 

other subjects of power. 

The legal principles of customs regimes in Ukraine are described, which are 

based on the norms of the Constitution of Ukraine, which have the highest legal 

force and direct effect, enshrine fundamental human rights and freedoms, 

principles and procedures for organizing and operating public administration 



32 

 

bodies. Legal regulation and practical implementation of customs regimes is 

carried out primarily taking into account the principles of law enshrined in the 

Constitution of Ukraine, among which the principle of the rule of law is key, 

which, in turn, includes three interrelated elements: the rule of human rights and 

freedoms, the principle of the supremacy of the norms of international law ratified 

by the Verkhovna Rada of Ukraine over the norms of national law, as well as the 

principle of constitutionality, the supremacy of the norms of the Constitution over 

the norms of other normative legal acts. 

The second position in terms of legal force in the hierarchy of normative 

legal bases of customs regimes is occupied by international legal acts ratified by 

the Verkhovna Rada of Ukraine. Decisions of the European Court of Human 

Rights adopted on the basis of and in pursuance of the European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are of fundamental 

importance for national legal practice in the field of customs. Given the legal 

nature of customs regimes, the complex intersectoral nature of this legal institution 

of customs law, the rules of international treaties in the field of international trade 

and customs is one of the main sources of law in the legal framework of customs 

regimes. In particular, the conditions of supply of goods for export and import, 

defined by the International Chamber of Commerce in the Incoterms rules, which 

are the only set of international rules for unambiguous interpretation of the most 

used trade terms in foreign trade, are directly related to customs regimes. 

The third step in the hierarchy of legal principles of customs regimes in 

Ukraine is occupied by the Customs Code of Ukraine, which directly establishes 

the types of customs regimes (Article 70 of the Customs Code of Ukraine), 

regulates the selection and change of customs regime (Article 71), determines the 

customs status of goods. in the customs regime (Article 72), as well as regulates 

other issues related to the relevant customs regime. At the same level of legal force 

are the laws of Ukraine, which regulate certain issues related to customs regimes. 

These are, in particular, the Laws of Ukraine: «On Foreign Economic Activity», 

«On the Customs Tariff of Ukraine», etc. It is noted that the norms of other laws 



33 

 

that regulate certain issues of foreign economic activity and customs, should not 

contradict the provisions of the Customs Code of Ukraine. 

An important place in the hierarchy of legal bases of customs in general and 

customs regimes in particular is occupied by decisions of the Courts of Cassation 

of the Supreme Court and decisions of the Grand Chamber of the Supreme Court 

(fourth link in the hierarchy), which contain legal positions (conclusions) of the 

highest judicial authority. substantive and procedural law, and are de facto judicial 

precedents, the principles of consideration by the court of a particular legal case, 

which are applied in all similar cases in the future. 

The fifth step in the hierarchy of legal bases of customs regimes is occupied 

by Decrees of the President of Ukraine and Resolutions of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine, which are already bylaws adopted on the basis of, for implementation 

and in accordance with the Constitution and laws of Ukraine. The basis for the 

rule-making of the President and the government in the field of legal regulation of 

customs regimes is primarily the Constitution and the Customs Code of Ukraine, 

which, respectively, determine the scope of their rule-making powers and the limits 

of their application. 

At the sixth step of the hierarchy of normative legal acts that regulate certain 

issues of customs regimes in Ukraine are departmental bylaws, namely orders of 

ministries and directly the State Customs Service of Ukraine. In departmental 

regulations, the provisions of laws and government decrees are detailed in detail 

and, thanks to a fairly simple procedure for adopting orders, public administration 

bodies have the opportunity to respond quickly to changes in public relations, to 

address pressing issues of their administrative regulation. Orders are universal 

bylaws that approve the relevant procedures, instructions, regulations, standards, 

regulations, tariffs and forms of documents. However, the need to uphold the 

principles of the rule of law and legal certainty requires the public administration 

to give priority to legislative regulation of most issues related to the legal 

regulation of customs regimes in Ukraine. That is why the main source of law in 

this case is the Customs Code of Ukraine, the legal matter of which is 
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supplemented by the practice of the Supreme Court, which is essentially precedent-

setting. 

It is concluded that the general state of administrative and legal support for 

the functioning of customs regimes in Ukraine is satisfactory due to existing gaps 

and conflicts in national legislation, as well as the need to complete the process of 

bringing it into line with EU law and international standards in customs regulation 

and administration. modes. 

One of the most important aspects of adapting Ukrainian legislation to EU 

requirements is the introduction of numerous changes in the customs sphere. The 

expected results of the adaptation process include: simplification of customs 

procedures and trade facilitation; introduction of modern technologies of customs 

control, simplified procedures for release of goods and control after customs 

clearance; significant simplification of customs formalities for enterprises with a 

high degree of trust, which will lay the preconditions for the recognition of the 

status of the Authorized Economic Operator granted by the customs authorities of 

Ukraine, the authorities of the EU countries; simplification of the movement of 

goods between Ukraine and the EU; Ukraine's accession to the Convention on a 

Single Transit Procedure, etc. 

Implementation of changes in customs legislation is based on the following 

key EU acts: Regulation (EU) №952 / 2013, which establishes the Union Customs 

Code; The Convention on the simplification of formalities in trade in goods and the 

Convention on a single transit procedure (for the purpose of further accession); 

Regulation (EU) №1186 / 2009 establishing a Community system of reliefs from 

duty (Sections I and II); Regulation (EC) №608 / 2013 of the European Parliament 

and of the Council on customs control of intellectual property rights and 

Commission Implementing Regulation (EU) 351352/2013 laying down the forms 

of documents provided for in Regulation (EU) №608 / 2013 of the European 

Parliament and of the Council on customs control over the observance of 

intellectual property rights. 

The main achievements of the process of adaptation of national legislation in 
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the field of legal regulation of customs relations include the following: Ukraine's 

accession to the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential 

Rules of Origin, which increased opportunities for preferential export of domestic 

goods to promising foreign markets; adoption of the Roadmap for Ukraine's 

accession to the EU / EFTA Joint Transit Procedure, which includes the 

application of the New Computerized Transit System (NCTS); introduction of the 

«single window» mechanism and optimization of control procedures when moving 

goods across the customs border of Ukraine; bringing transit procedures of Ukraine 

in line with the terms of the Convention on a single transit regime; reorganization 

of the State Fiscal Service of Ukraine by dividing it into two services: the State 

Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine; implementation 

into the national legislation of Ukraine of the provisions of the Convention on the 

procedure of joint transit and the Convention on simplification of formalities in 

trade in goods by adopting the Law of Ukraine «On the regime of joint transit and 

introduction of the national electronic transit system»; adoption of the Law of 

Ukraine "On Amendments to the Customs Code of Ukraine on the Protection of 

Intellectual Property Rights during the Movement of Goods Across the Customs 

Border of Ukraine"; Adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to the 

Customs Code of Ukraine on Certain Issues of Functioning of Authorized 

Economic Operators», which provides for simplification of customs formalities for 

enterprises with a high degree of confidence, creates preconditions for recognizing 

the status of Ukrainian AEOs in the EU. goods in accordance with the Framework 

Standards of the World Customs Organization. 

Of particular importance at present is the amendment of the current Customs 

Code of Ukraine to implement the Association Agreement between Ukraine, on the 

one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and 

their Member States, on the other hand (in particular, to implement Chapter 5 

Chapter IV of the Association Agreement between Ukraine and the EU). 

Topical issues of administrative and legal support for the effective 

functioning of customs regimes in Ukraine are studied. The main problem of 
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ensuring the effective functioning of customs regimes in Ukraine is the high level 

of corruption in the system of the State Customs Service of Ukraine, as evidenced 

by the results of recent opinion polls. 

It is noted that in accordance with the Principles of State Anti-Corruption 

Policy in Ukraine (Anti-Corruption Strategy) for 2020-2024, the first problem of 

implementing the anti-corruption strategy in the field of taxes and customs is 

insufficient transparency and efficiency of customs, excessive discretion of 

customs officers. The expected strategic results of the Anti-Corruption Strategy 

include: minimization of unjustified influence of subjective factors during customs 

clearance through automation and digitization; establishing effective cooperation 

with the public and business associations in the development and implementation 

of measures to prevent corruption in customs authorities; regular monitoring of the 

work of customs authorities by conducting periodic surveys of entrepreneurs and 

employees of customs authorities. 

The second problem in the Anti-Corruption Strategy is the non-transparency 

of approaches in the classification of goods, determination of their customs value 

and appointment of inspections. The expected strategic results include: creation 

and operation of an open impersonal online database of all previous decisions of 

customs authorities on the classification of goods and determination of their 

customs value on the official website of the customs authority; introduction of a 

joint transit regime with the countries of the European Union; introduction of joint 

customs control with priority countries; use a risk-based approach to determine the 

need for inspections at all stages of customs control. 

The third problem in the field of taxes and customs in the Anti-Corruption 

Strategy is called the imperfect procedure of administrative appeal against the 

actions of customs officials. The expected strategic results include: introduction of 

an effective and transparent mechanism for reviewing complaints against the 

actions of customs officials, as well as monitoring the results of their review; 

improvement of the mechanism of bringing to disciplinary responsibility of 

customs officers. 
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The fourth problem in the Anti-Corruption Strategy is the intervention of 

law enforcement agencies in the work of customs authorities and abuse during the 

transfer of guidelines on the review of goods. The expected strategic results 

include: minimization of grounds for interference outside the criminal proceedings 

of law enforcement officers in the work of customs authorities and for their stay in 

customs control zones. 

The administrative and legal bases of functioning of customs regimes in 

foreign countries are investigated and the possibilities of borrowing the best 

positive experience in the field of legal regulation of customs regimes for the 

purpose of its introduction into national legal practice are determined. Analysis of 

the experience of the United States, Singapore, Sweden, Canada and France has 

identified common aspects for these countries to reform customs management 

systems: the introduction of the principle of «single window»; maximum 

automation of customs clearance; use of risk management systems; introduction of 

the mobile extraterritorial principle of customs clearance; protection of national 

producers and national economic interests; participation of international structures 

in the reform process. 

Analysis of foreign experience in regulating customs clearance schemes and 

customs control of goods and vehicles shows that the quality of customs services is 

higher where advanced automated technologies are widely used. The transition to 

electronic declaration technologies is taking place in all developed countries. 

A study of administrative and legal regulation of customs regimes in the 

State of Japan and the People's Republic of China concluded that Japan as a 

developed country with a stable market economy and high gross domestic product 

can afford to apply a system of preferences designed to promote economic growth 

in countries developing. For Ukraine, such an experience is positive for future 

application. The experience of legal regulation of customs regimes in the People's 

Republic of China is more useful for the development of national customs. In 

particular, the experience of export promotion and flexible tariff policy in the 

People's Republic of China is positive. The key in this experience is the policy of 
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protection of the national producer and stimulation of the national industry thanks 

to the system of measures of tariff and non-tariff regulation in the course of 

functioning of customs regimes. In order to balance the trade balance, it is 

important for the national economy to increase export operations, so the 

administrative and legal regulation of the customs regime of exports should be as 

simplified and attractive to foreign economic entities. Equally important is the 

quality of administrative and legal support for the functioning of the customs 

processing regime in the customs territory of Ukraine, which will guarantee the 

creation of new jobs and increase revenues to the State Budget of Ukraine. 

A study of the experience of legal regulation and administration of customs 

regimes in Canada allowed us to conclude that Canada as a developed country with 

a stable market economy and high gross domestic product pursues an active policy 

to protect domestic producers (protect the domestic market from harmful dumping 

and subsidies of imported goods), as well as the stimulation of national industry 

through a system of measures of tariff and non-tariff regulation in the process of 

functioning of customs regimes. Noteworthy is the positive experience of Canada 

in the work of customs and border authorities with the media and conducting 

regular opinion polls to study the quality of services provided by government 

agencies, including customs services, their accessibility, clarity, friendliness. Also 

noteworthy is Canada’s positive experience in establishing and operating an 

Advisory Committee on Cross-Border Commerce, which provides a wide range of 

advisory services to foreign economic operators. 

Particular attention is paid to the experience of legal regulation and 

administration of customs regimes in the Republic of Poland, which as a post-

Soviet state has recently become a full member of the European Union and is the 

best example for Ukraine in adapting national customs legislation to EU law, 

stimulating national industry through a system of tariff and non-tariff regulation in 

the process of functioning of customs regimes. The public administration of the 

Republic of Poland carried out a number of successful reforms of customs 

legislation in the shortest possible time, which in combination with other 
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successful reforms allowed the Polish state to ensure real implementation and 

enforcement of international customs standards and become part of the EU 

Customs Union. This experience of administrative and legal regulation of customs 

relations is positive for Ukraine, which is on the path of forming a market economy 

and developing its own high-tech production. 

The positive experience of the Republic of Poland in automation and 

informatization of customs, the use of innovative technologies of customs 

clearance and control at the level of other EU member states is noteworthy. Also 

noteworthy is the positive experience of the Polish customs service on the risk 

management system, which is the basis of its effective operation and facilitates the 

recognition of legal trade. The positive experience of the Republic of Poland in 

granting the customs authorities the right to carry out operational and investigative 

activities, which in Ukraine have only units of the State Customs Service of 

Ukraine, which fight smuggling. 

It is noted that blind borrowing of foreign experience in administrative and 

legal regulation of customs relations is unacceptable, because the key role in 

ensuring the effectiveness of legal regulation is played by the level of legal 

awareness and legal culture of citizens, as well as national legal traditions and 

customs. 

The main areas of improvement of theoretical, methodological and legal 

principles of customs regimes in Ukraine include: 

- completion of the process of adaptation of national legislation in the field 

of legal regulation of customs relations to the norms and principles of EU law 

(adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to the Customs Code of 

Ukraine on Certain Issues of Implementation of Chapter 5 of Section IV of the 

Association Agreement between Ukraine and the European The Union, the 

European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part 

and other urgent measures»); 

- amendments to the current Customs Code of Ukraine in terms of 

procedures, criteria and methods for determining the customs value of goods (legal 
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regulation of the use of special software to determine the customs value of goods 

and vehicles); 

- automation of customs clearance and control processes, which is designed 

to minimize the role of subjects of power in the implementation of customs 

regimes (making government decisions), eliminate corruption risks and encourage 

foreign economic entities to comply with the Customs Code of Ukraine and other 

legislation; 

- placement of robotic equipment for inspection of goods, scanning of all 

accompanying documentation and impartial analysis of compliance of quantity and 

quality of goods with the declared characteristics in the declaration; 

- the use of artificial intelligence technology, which will create the concept 

of incorruptible and impartial customs officer, which with the help of software will 

determine the objective customs value of goods with the analysis of all information 

resources and check their quality and compliance with the documentation; 

- video recording of all processes of placing goods in the appropriate 

customs regime by declaring them and completing customs formalities, which will 

ensure transparency of customs clearance and control, as well as ensure the 

availability of appropriate evidence in case of appeal; 

- development of services and capabilities of the official web portal of the 

State Customs Service of Ukraine (creation of an interactive service for choosing 

the customs regime and placing goods in it with the ability to fill out an online 

declaration and other customs formalities, online monitoring of goods movement 

through customs border, etc.); 

- maximum simplification of customs procedures (customs clearance 

(declaration) of goods and vehicles and other customs formalities) within the 

customs export regime in order to stimulate exports of domestic products and the 

application of an expanded system of tariff and non-tariff regulation under the 

customs import regime to protect national manufacturer. 

It is emphasized that the given list of directions of improvement of 

theoretical-methodological and legal bases of customs regimes in Ukraine is not 
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exhaustive due to constant changes of the national customs legislation and new 

challenges of legal practice in the field of customs, which substantiates the 

prospects of further scientific analysis. 

Key words: principles, methodology, customs regimes, export, import, 

transit, principles, customs border, customs, movement, goods, legal status, 

customs procedures, customs relations, administrative law, public administration, 

automation, implementation. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Україна розвивається як 

цивілізована європейська правова держава з ринковою економікою. В умовах 

жорсткої світової конкуренції важливим є створення сприятливих умов для 

розвитку міжнародної торгівлі, збільшення обсягів транзиту, експорту та 

імпорту товарів через митний кордон України, що забезпечить збільшення 

надходжень до Державного бюджету України, створення нових робочих 

місць на митній території України та в цілому сприятиме зростанню 

економіки України. Ключову роль у забезпеченні сприятливого 

інвестиційного клімату та привабливості національної економіки для 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності відіграє якісний рівень правового 

забезпечення митних відносин, спрощення порядку переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України. Вищевикладене 

обумовлює актуальність та практичну значимість окремого наукового 

дослідження теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в 

Україні, які є комплексом взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України 

визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови 

оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення. 

Суспільні відносини у сфері митної справи є предметом регулювання 

багатьох галузей права, проте саме норми адміністративного права, які мають 

владно-управлінський характер, більшою мірою регулюють вказані суспільні 

відносини, забезпечуючи реалізацію митної політики держави. 

Сучасний стан правового регулювання митних режимів є задовільним, 

адже їх визначення та класифікація в Митному кодексі України має 

загальний характер і на практиці часто виникають випадки неоднозначного 

тлумачення відповідних норм митного права, про що свідчить судова 

практика, включаючи останні постанови Касаційного адміністративного суду 
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у складі Верховного Суду. 

Українське суспільство розвивається під впливом світових процесів 

глобалізації та інформатизації. В умовах глобалізованої економіки важливою 

є раціональна на науково-обґрунтована політика держави у сфері митних 

відносин з метою захисту національного виробника та наповнення 

національного бюджету. Органи публічної адміністрації повинні чітко та 

послідовно захищати вказані публічні інтереси української держави, яким 

часто протистоять приватні інтереси транснаціональних корпорацій і 

окремих приватних фірм та інвесторів, які зацікавлені у зменшенні 

податкових (митних) зобов’язань та просуванні власної продукції на 

український ринок. 

Сучасна доктрина адміністративного права знаходиться в постійному 

процесі діалектичного розвитку, очищення від суперечливих та застарілих 

елементів. Наукові пошуки фахівців спрямовані на удосконалення 

фундаментальних положень та концепцій юридичної науки з метою 

формулювання пропозицій щодо напрямів удосконалення чинного 

законодавства та надання методичної допомоги практикуючим юристам. 

Актуальні проблеми правового регулювання та адміністрування 

митних режимів обумовлені системними недоліками національного 

законодавства та юридичної практики у даній сфері суспільних відносин. 

Основною проблемою є високий ступень корупційних ризиків, які закладені 

в чинному Митному кодексі України щодо порядку та процедури митного 

оформлення, визначення митної вартості товарів та здійснення митного 

контролю. Судова практика свідчить про недосконалість Митного кодексу 

України в частині визначення митної вартості товарів. Актуальною 

проблемою є також постійні намагання в ручному режимі збільшувати 

надходження до бюджету з митниць шляхом запровадження негласних 

індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо, чим порушується 

принцип правової визначеності. Останній вимагає, щоб зміни до митного 

законодавства були прогнозованими та однозначно врегульовували 
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відповідні митні відносини. Вищевикладене обумовлює не тільки теоретичне, 

але і практичне значення дослідження актуальних напрямів удосконалення 

правового регулювання та адміністрування митних режимів в Україні. 

Дослідження теоретико-методологічних та правових засад митних 

режимів в Україні є основою для подальшого удосконалення чинного 

національного законодавства та юридичної практики, розробки 

перспективного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів. 

Питання адміністративно-правового регулювання митних відносин в 

Україні досліджуються в роботах фахівців у сфері адміністративного права, 

серед яких роботи О. Бандурки, В. Бевзенка, М. Віхляєва, Н. Губерської, 

С. Гусарова, Р. Калюжного, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, 

О. Кузьменко, В. Курила, Д. Лученка, П. Лютікова, М. Мельника, 

Р. Мельника, О. Миколенка, Я. Назарової, Д. Приймаченка, С. Стеценко, 

М. Тищенка, О. Чуприни, А. Школика та інших вчених-адміністративістів. 

Проте питання теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 

в Україні досліджено фрагментарно, в рамках більш загальних тем, що 

актуалізує проведення даного дослідження. 

Доктринальною основою дослідження теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні стали дисертації, зокрема, 

М. Мельника «Інститут митних режимів в митному праві України», Н. Білак 

«Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної власності через митний 

кордон України», Я. Назарової «Правове регулювання митних режимів 

тимчасового ввезення та тимчасового вивезення», О. Чуприни «Правове 

регулювання митних режимів переробки» та інших науковців. 

Для порівняльно-правового дослідження були використані акти 

митного законодавства, а також рекомендаційні та роз’яснювальні матеріали 

митних органів Канади, Грузії, Королівства Іспанія, Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів 

Америки, Французької Республіки, Японської Держави та Китайської 
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Народної Республіки, Республіки Польща. Окрема увага була приділена 

митному законодавству Європейського Союзу. 

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

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2014-2020 рр., комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532), а також відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014-2018 рр., затвердженим 

Постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 

р. № 179 (зокрема, п. 3.4.2.5), та Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

Рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11. 

 Дисертацію виконано в межах Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2013 р. № 386-р, та Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 р., затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р 

(у редакції Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. 

№ 1102-р), а також Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. 

№ 1556-р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, 

положень чинного законодавства України та практики його застосування 

визначити сутність, зміст та особливості теоретико-методологічних та 
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правових засад митних режимів з урахуванням об’єктивних процесів 

євроінтеграції й глобалізації; окреслити тенденції та виявити недоліки 

категоріального, нормативного, інституційного й інструментального 

складників адміністративно-правового забезпечення функціонування митних 

режимів в Україні; сформулювати науково обґрунтовані висновки, 

теоретичні положення та практичні рекомендації, спрямовані на підвищення 

результативності й ефективності механізму функціонування митних режимів. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно послідовно вирішити такі 

основні завдання: 

 розглянути поняття та сутність митних режимів як комплексного 

міжгалузевого утворення; 

 визначити методологію дослідження інституту митних режимів в 

сучасній доктрині адміністративного права; 

 проаналізувати історіографію дослідження інституту митних 

режимів; 

 дослідити  історію становлення та розвитку інститут митних 

режимів в зарубіжних країнах; 

 проаналізувати історію становлення та розвитку митних режимів на 

українських землях до проголошення незалежності України; 

 охарактеризувати становлення та розвиток митної системи в 

незалежній Україні; 

 визначити конституційні, міжнародно-правові та законодавчі 

основи митних режимів в Україні; 

 проаналізувати судову та адміністративну практику розгляду 

спорів, пов’язаних із митними режимами; 

 охарактеризувати практика Європейського суду з прав людини у 

сфері правового регулювання митних відносин; 

 дослідити зарубіжний досвід правового регулювання митних 

режимів та перспективи його впровадження в національне законодавство та 
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юридичну практику; 

 з’ясувати актуальні проблеми правового регулювання митних 

режимів в Україні; 

 визначити перспективні напрями удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання 

митних режимів. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного, 

фінансового, господарського, міжнародного та митного права суспільні 

відносини у сфері функціонування митних режимів в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та правові засади 

митних режимів в Україні.  

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 

принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 

завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. 

Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на органічному 

поєднанні філософських методів діалектики (включаючи закони єдності та 

боротьби протилежностей та переходу кількісних змін у якісні, а також 

прийом «заперечення заперечення»), метафізики, а також принципів 

об’єктивності й історизму; загальнонаукових методів, серед яких – 

аксіоматичний метод, прийоми логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та 

індукція), метод порівняння, системний та структурно-функціональний 

методи, прийоми соціологічного методу (опитування, анкетування, 

спостереження); спеціально-юридичних методів дослідження, серед яких – 

метод юридичної догматики як різновид аксіоматичного методу, історико-

правовий метод, методи порівняльного правознавства, методи юридичної 

статистики та логіки, а також метод юридичного моделювання. 

В процесі дослідження теоретичних засад визначення правової 

категорії та класифікації митних режимів як комплексного міжгалузевого 

утворення застосовуються прийоми логічного методу, системний та 

структурно-функціональний методи (підрозділ 1.1). З метою визначення 
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методології дослідження інституту митних режимів в сучасній доктрині 

адміністративного права застосовується та аналізується вся сукупність 

методів наукового пізнання в контексті їх використання в рамках даного 

дослідження (підрозділ 1.2). В процесі наукового огляду історіографії 

дослідження інституту митних режимів застосовуються закони діалектики, 

системний метод, історико-правовий метод та метод порівняння. 

З метою наукового аналізу історії становлення та розвитку інституту 

митних режимів в зарубіжних країнах застосовуються закони діалектики, 

прийоми логічного методу, історико-правовий метод, методологія 

порівняльного правознавства, а також принципи об’єктивності та історизму 

(підрозділ 2.1). Аналогічна група методів застосовується в процесі 

дослідження історії становлення та розвитку митних режимів на українських 

землях до проголошення незалежності України (підрозділ 2.2), а також 

становлення та розвитку митної системи в незалежній Україні (підрозділ 2.3). 

В процесі дослідження конституційних, міжнародно-правових та 

законодавчих основ митних режимів в Україні застосовується системний та 

структурно-функціональний методи, прийоми логічного методу, метод 

юридичної догматики (формально-юридичний метод),  а також метод 

юридичної статистики (підрозділ 3.1). З метою аналізу судової та 

адміністративної практики розгляду спорів, пов’язаних із митними режимами 

застосовуються методи юридичної логіки та статистики, формально-

юридичний метод та метод юридичного моделювання (підрозділ 3.2). Для 

дослідження практика Європейського суду з прав людини у сфері правового 

регулювання митних відносин застосовуються прийоми логічного методу, 

методологія порівняльного правознавства, методи юридичної статистики та 

юридичного моделювання (підрозділ 3.3).  

Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та 

перспективи його впровадження в національне законодавство та юридичну 

практику досліджується з використанням системного методу та прийомів 

логічного методу, методів порівняльного правознавства та юридичної 
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догматики (підрозділ 4.1). Актуальні проблеми правового регулювання 

митних режимів в Україні визначаються за допомогою законів діалектики, 

системного та структурно-функціонального методів, методу юридичної 

логіки та прийомів соціологічного методу (підрозділ 4.2). З метою 

визначення перспективних напрямів удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання 

митних режимів застосовуються прийоми логічного методу, системний 

метод, методи юридичної догматики та юридичного моделювання (підрозділ 

4.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України та 

Рішення Конституційного Суду України, міжнародні нормативно-правові 

акти у сфері митної справи, ратифіковані Верховною Радою України, кодекси 

та закони України, постанови касаційних судів у складі Верховного Суду та 

Великої Палати Верховного Суду, укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України та відомчі нормативно-правові акти центральних 

органів виконавчої влади, накази Державної митної служби України та інших 

суміжних служб. 

Емпіричною базою дисертації є дані, акумульовані Державною митною 

службою України, Державною податковою службою України та Державною 

службою статистики України, а також правова публіцистика, довідкові та 

енциклопедичні видання, матеріали актуальних та репрезентативних 

соціологічних досліджень тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що  

дисертація є одним із перших в юридичній науці комплексних досліджень 

теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в Україні, у 

якому не лише розкрито особливості адміністративно-правового 

забезпечення функціонування митних режимів, а й наведено ґрунтовний 

аналіз їх теоретичних та методологічних засад. У результаті здійсненого 

дослідження сформульовано низку положень і висновків, запропонованих 

особисто здобувачем, до найбільш значущих із яких належать такі: 
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уперше: 

 сформульовано авторське визначення митного режиму як 

комплексу правових засобів, якими, в залежності від заявленої мети 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, 

врегульовано порядок такого переміщення: митні процедури щодо цих 

товарів та транспортних засобів, їх правовий статус, порядок визначення 

митної вартості, умови оподаткування, використання після митного 

оформлення; 

 запропоновано доповнити класичну класифікацію митних режимів 

за Митним кодексом України їх доктринальною класифікацією за критерієм 

поширеності та частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм 

впливу на торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, 

транзит) та технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна 

митна зона, безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на 

внутрішній ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за 

межами митної території, відмова на користь держави), орієнтовані на 

зовнішні ринки (експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка 

на митній території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля, знищення або руйнування); 

 обґрунтовано необхідність адміністративно-правового забезпечення  

використання в процесі функціонування митних режимів технології 

штучного інтелекту, яка дозволить мінімізувати та з часом виключити 

людський фактор і створити концепт непідкупного та неупередженого 

роботизованого митника, який за допомогою програмного забезпечення 

визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з аналізом всіх 

інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та відповідність 

задекларованим показникам; 

 запропоновано внести зміни до чинного Митного кодексу України в 

частині процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості товарів за 

допомогою спеціального програмного забезпечення та бази даних, 
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інтегрованої в національні та міжнародні інформаційно-аналітичні системи; 

удосконалено: 

 методологічні засади дослідження інституту митних режимів 

щодо особливостей застосування закону переходу кількісних змін у якісні та 

інших законів діалектики, методології порівняльного правознавства, а також 

урахування особливостей методології адміністративного, митного, 

фінансового, господарського та міжнародно-приватного права в процесі 

дослідження міжгалузевого інституту митних режимів; 

 систему основних напрямів і способів реформування Державної 

митної служби України, ключовим засобом удосконалення діяльності якої 

названо подальшу автоматизацію та інформатизацію (цифровізацію) в 

процесі забезпечення функціонування митних режимів з метою мінімізації 

людського фактору та забезпечення ефективної протидії корупції в 

діяльності органів публічної адміністрації; 

 адміністративно-правові засади митних режимів в Україні у 

формі проекту внесення відповідних змін до Митного кодексу України та 

приведення його у відповідність до Митного кодексу ЄС з метою завершення 

процесу адаптації національного митного законодавства до права ЄС у сфері 

правового забезпечення функціонування митних режимів; 

 узагальнення судової та адміністративної практики у сфері 

вирішення митних спорів між органами публічної адміністрації та суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, які виникають в процесі функціонування 

митних режимів, включаючи аналіз останніх постанов Великої Палати 

Верховного Суду, а також відповідної практики Європейського суду з прав 

людини; 

набули подальшого розвитку: 

 узагальнення досвіду теоретико-методологічного та правового 

забезпечення ефективного функціонування митних режимів в зарубіжних 

країнах, серед яких особливу увагу приділено позитивному досвіду правової 

регламентації та адміністрування митних режимів в таких розвинутих 
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державах як США, Республіка Сінгапур, Королівство Швеція, Канада, 

Французька Республіка, Республіка Польща, Японська Держава та Китайська 

Народна Республіка, митні системи яких демонструють високий рівень 

організації й адміністративно-правового забезпечення, автоматизації, 

цифровізації та відповідності міжнародним стандартам; 

 систематизація історіографії дослідження митних режимів в 

доктрині адміністративного права з метою створення впорядкованої 

доктринальної основи для формулювання конкретних науково-

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного митного 

законодавства та адміністративної практики функціонування митних 

режимів, а також обґрунтування необхідності внесення відповідних змін до 

Митного кодексу України; 

 науково обґрунтовані положення щодо необхідності спрощення 

митних процедур в рамках митного режиму експорту з метою стимулювання 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до розширення потоків експорту 

вітчизняних високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю, а 

також необхідності розробки та застосування розширеної системи заходів 

тарифного та нетарифного регулювання імпорту товарів, які в достатній мірі 

виробляються на митній території України з метою захисту національного 

виробника, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до 

державного бюджету України; 

 актуальні способи удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення митних режимів транзиту та переробки на митній території 

України в контексті розвитку України як транзитної держави та необхідності 

створення нових робочих місць в умовах жорсткої світової конкуренції на 

ринку праці та у сфері виробництва високотехнологічної продукції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні доктринальні положення, 

зроблені узагальнення, науково обґрунтовані висновки та пропозиції мають 

загальнотеоретичне і прикладне значення для доктрини адміністративного 
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права, законотворчої та нормотворчої діяльності та юридичної практики у 

сфері правового забезпечення ефективного функціонування митних режимів. 

Результати дослідження може бути використано в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для розроблення актуальних напрямів 

удосконалення теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 

в Україні, класифікації та деталізації адміністративно-правових та інших 

засобів забезпечення ефективного функціонування митних режимів, а також 

для вивчення відповідних правових механізмів на загальнотеоретичному 

рівні й у межах інших галузей права; 

 правотворчій діяльності – для розроблення пропозицій щодо 

внесення змін до чинного Митного кодексу України, а також розроблення та 

прийняття перспективних наказів Державної митної служби України; 

 правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення 

практики адміністрування митних режимів у процесі діяльності органів 

публічної адміністрації в особі Державної митної служби України; 

 навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників та 

інших навчально-методичних матеріалів зі спеціальностей «Адміністративне 

право», «Митне право», «Адміністративно-процесуальне право України», 

«Судові та правоохоронні органи України», а також під час викладання 

відповідних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки 

дисертації розроблено автором самостійно з використанням новітніх 

досягнень вітчизняної науки адміністративного права та робіт зарубіжних 

учених-адміністративістів. Усі положення й висновки, викладені в 

дисертації, ґрунтуються на власних дослідженнях автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на десяти 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 2020 р.); «Актуальні 
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питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 

2020 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії» (м. Харків, 2019 р.); «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); 

«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 

підґрунтя» (м. Дніпро, 2019 р.); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації відображені в 

одноосібній монографії, 24 наукових статтях (з них 19 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук та включені до 

міжнародних наукометричних баз, і 5 статей – у зарубіжних наукових 

виданнях), а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що містять дванадцять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 417 сторінок, у 

тому числі основного тексту – 323 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 425 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ 

 

1.1. Інститут митних режимів як комплексне міжгалузеве 

утворення: теоретичні засади визначення правової категорії та 

класифікації 

Суспільні відносини у сфері митної справи є предметом регулювання 

багатьох галузей права, проте саме норми адміністративного права, які мають 

владно-управлінський характер, більшою мірою регулюють вказані суспільні 

відносини, забезпечуючи реалізацію митної політики держави. Особливе 

місце у митних відносин посідають норми, якими врегульовано митні 

режими, адже останні є комплексом взаємопов’язаних правових норм, що 

відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон 

України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, 

умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного 

оформлення. Дослідження теоретико-методологічних засад митних режимів 

в Україні є основою для подальшого удосконалення чинного національного 

законодавства та юридичної практики, розробки перспективного 

законодавства у сфері правового регулювання митних режимів. 

Митне право визначається науковцями як комплексна галузь права, яка 

являє собою систему правових норм різної право-галузевої належності, що 

встановлюються (санкціонуються) державою і призначаються для 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із переміщенням товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України, стягненням митних 

платежів, митним оформленням, митним контролем та іншими засобами 

проведення митної політики як складової частини внутрішньої і зовнішньої 

політики України [251, с. 8]. 

Правильне розуміння природи митного права є важливим для 

визначення теоретико-методологічних засад митних режимів як одного із 
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ключових інститутів митного права. 

На думку Ю.М. Дьоміна, митно-правові норми – це великий масив 

нормативно-правових актів, що відносяться до сфери правового регулювання 

конкретних, але різної спрямованості суспільних відносин, обмежених 

рамками митної справи, тому їх треба виділити в окрему підгалузь 

адміністративного права [103, с. 298]. В цілому слід погодитись із таким 

твердженням, адже підгалузь права об’єднує декілька споріднених інститутів 

права, проте в силу свого комплексного характеру митне право часто 

виходить за рамки публічно-правових відносин та містить елементи 

міжнародно-приватного та національного приватного права. 

Заслуговує на увагу думка авторів, які вважають митне право 

комплексною галуззю права. Їх аргументами на користь цієї позиції є 

особливості предмету і методу митного права, перший з яких включає 

регульовані правом суспільні відносини, які мають переважно державно-

управлінський характер, пов’язуються із здійсненням функцій управління 

митною справою відповідними уповноваженими органами державної влади, 

їх посадовими особами, але за галузевою ознакою вони поділяються на три 

групи: адміністративно-правові, фінансово-правові та договірні (цивільно-

правові) відносини [161, с. 60-61]. Ключову роль у митній справі відіграють 

адміністративно-правові відносини, адже саме органи публічної адміністрації 

в особі посадових осіб Державної митної служби України здійснюють 

адміністрування переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, стягнення митних платежів, митного оформлення, 

здійснюють митний контроль. 

Метод митного права, як аргументовано зазначають Т.О. Коломоєць, 

С.В. Ківалов, Б.А. Кормич та інші науковці, зумовлений специфікою 

предмету правового регулювання, є комплексним, поліструктурним, при 

цьому його основною, домінуючою є імперативна складова, що обумовлено 

специфікою діяльності держави у митній сфері, допоміжною – диспозитивна, 

яка використовується при регулюванні деяких зобов’язальних відносин  [147, 
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с. 6]. 

Імперативний метод є основним методом правового регулювання 

митних відносин, адже першочерговим завданням публічної адміністрації в 

процесі реалізації митної політики держави є захист національних інтересів 

та безпеки, здійснення державного контролю та нагляду у сфері митної 

справи. Диспозитивний метод правового регулювання у митних відносинах 

проявляється у вільному праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

обрати необхідний митний режим, застосувати ті або інші правила 

міжнародної торгівлі (умови поставки товарів на експорт та імпорт, 

визначені Міжнародною торговою палатою в правилах Інкотермс), типовий 

контракт міжнародної купівлі-продажу для виготовленої продукції тощо. 

В умовах продовження процесів євроінтеграції та враховуючи 

необхідність сприяння розвитку міжнародної торгівлі очевидною є тенденція 

щодо посилення ролі диспозитивного методу у правовому регулюванні 

митних відносин. Досвід реалізації митної політики Європейського Союзу та 

прагнення України набути повноправного членства в ЄС вимагають 

поступового спрощення митних процедур, їх автоматизації та забезпечення 

абсолютної прозорості. Сутність Європейського Союзу полягає у фактичній 

відсутності митних кордонів, свободі переміщення товарів через внутрішні 

кордони, проте така свобода поєднується із ретельним контролем кількості, 

класифікації та якості товарів, які переміщуються через зовнішній кордон 

ЄС. Тому наближення національних митних правил та процедур до 

стандартів ЄС є ключовим завданням публічної адміністрації в Україні. 

Б.А. Кормич у науковій публікації «Митні режими як інститут митного 

права» визначає митні режими як один із ключових інститутів законодавства 

в галузі державної митної справи, важливість якого підкреслюється 

встановленням міжнародних стандартів та навіть безпосереднього 

міжнародно-правового регулювання деяких з митних режимів (тимчасового 

ввезення, транзиту), що обумовлює складну структуру правового 

регулювання митних режимів та надають актуальності та практичного 
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значення науковому аналізу даної проблематики  [165, с. 88]. 

Роль міжнародних норм та принципів в регулюванні митних відносин є 

визначальною, враховуючи фундаментальний принцип примату 

міжнародного права над національним, що є складовою принципу 

верховенства права. Не менш важливою є роль норм міжнародного 

приватного права, які встановлюють правила міжнародної торгівлі, 

визначають Інкотермс, які виступають єдиним набором міжнародних правил 

для однозначного тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у 

зовнішній торгівлі. Таким чином, норми міжнародних договорів, принципи 

міжнародного права є основою теоретико-методологічних засад митних 

режимів в Україні. 

На думку Р.Б. Шишки і В.В. Сергієнка, система митного права є 

інституційною і дворівневою. Інституційність митного права зумовлена 

наявністю значної кількості нормативних актів, присвячених регулюванню 

окремих інститутів митного права. Питання про систему митного права є 

суперечливим, оскільки воно «складено» з норм різної галузевої 

приналежності. При вирішенні даного питання слід виходити з того, що у 

формуванні його змісту й систематизації норм визначальна роль належить 

державі. Згідно із завданнями створення митного права, що відповідає 

вимогам ринкової економіки, держава формує галузь митного права в тому 

вигляді, у якому воно необхідно для досягнення мети сучасної митної 

політики. Митне право структурно складається з Загальної та Особливої 

частин. Загальна частина митного права включає митні правові норми, у яких 

виражені загальні положення що стосуються регулювання всієї сукупності 

суспільних відносин у сфері митної справи. До складу Загальної частини 

митного права входять такі митно-правові інститути (сукупності митно-

правових норм що регулюють однорідні суспільні відносини в митній 

справі), які: а) визначають мету, принципи й зміст митної справи; б) 

регулюють правовий статус митних органів; норми, що регулюють державну 

службу в митних органах і визначають правовий статус посадових осіб 
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митних органів; в) упорядковують правовий статус осіб, які переміщають 

товари і транспортні засоби через митний кордон; г) визначають форми і 

методи митної діяльності, серед яких важлива роль належить митно-

правовим нормам, що регламентують порядок прийняття актів у сфері митної 

справи й здійснення інших процесуальних і процедурних дій; ґ) регулюють 

примус у митній сфері. Особлива частина митного права містить у собі 

розташовані у визначеному Митним кодексом України порядку і логічній 

послідовності інститути митного права, зв’язок між якими об’єктивно 

зумовлений самою сутністю та змістом митної справи. До складу Особливої 

частини входять митно-правові інститути, що поєднують такі групи митно-

правових норм, що регулюють: а) переміщення через митний кордон товарів 

і транспортних засобів; б) митні режими; в) митні платежі; г) митне 

оформлення; ґ) митний контроль; д) валютний контроль; е) ведення митної 

статистики і ТН ЗЕД. До Особливої частини митного права належать також 

норми, що регламентують юрисдикційну діяльність митних органів. Ці 

норми містяться в Митному кодексі України. Вони регламентують дізнання, 

здійснюване митними органами, і провадження у справах про порушення 

митних правил, забезпечують їх правильний і своєчасний розгляд. До них 

належать норми, що регулюють службу у митних органах України [404, с. 

175]. 

Поняття митного режиму, враховуючи комплексний характер галузі 

митного права (ключову роль в якій відіграють норми адміністративного 

права), є похідним від правових категорій «правовий режим» та 

«адміністративно-правовий режим». 

Як справедливо зазначають В.Я. Настюк та В.В. Бєлєвцева, перш ніж 

розглядати поняття «адміністративно-правий режим» видається необхідним 

визначити, що включається до термінів «режим», «правовий режим» та 

«адміністративно-правовий режим», оскільки між ними існує діалектичний 

взаємозв’язок загального, особливого та одиничного (окремого), але, як 

відомо, основою методологічного підходу до розкриття будь-якого поняття є 
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розкриття окремого через загальне. Правовий режим, на їх думку, дуже 

широке юридичне поняття, воно означає, що діяльність і пов’язані з нею 

суспільні відносини врегульовані нормами права спеціального соціального 

призначення. Для їх виникнення, існування, розвитку, охорони 

використовується система юридичних засобів владного впливу 

(стимулювання, ліцензування, контролю, примусу, адміністрування та ін.) 

[250, с. 10, 12]. 

Проаналізувавши низку точок зору щодо поняття «правовий режим» і 

розкривши його зміст, В.Я. Настюк та В.В. Бєлєвцева формулюють висновок 

про те, що правовий режим у структурно-функціональному сенсі – це: 

закріплена у законодавстві цільова сукупність прав, обов’язків та 

відповідальності; система заходів, яка використовується для досягнення 

поставлених цілей режимної спрямованості; система правових заходів, яка 

полягає у специфіці методів (прийомів) регулювання його механізму. В той 

же час, адміністративно-правовий режим характеризується адміністративно-

правовими відносинами, які, крім загальних ознак правовідносин, мають такі 

особливості: обов’язки і права сторін цих відносин пов’язані з виконавчо-

розпорядчою діяльністю держави; однією зі сторін цих відносин, як правило, 

є суб’єкт виконавчої влади [250, с. 17, 23]. 

Отже, правовий режим є не тільки сукупністю норм права, які 

цілеспрямовано регулюють певні суспільні відносини, але й по суті є 

динамічним процесом правового регулювання із застосуванням цілого ряду 

правових засобів, включаючи адміністративну та судову практику. 

Особливе значення правові режими мають в галузі адміністративного 

права, для якої характерним є імперативний метод та спеціально-дозвільний 

тип правового регулювання. 

Т.П. Мінка формулюючи авторське визначення поняття правового 

режиму адміністративного права, зазначає, що правовий режим галузі права є 

правовою формою функціонування відносин, що складають предмет галузі 

права, які забезпечуються особливим поєднанням правових способів, типів та 
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методів правового регулювання, що створюють відповідний рівень динаміки 

цих відносин та визначають мету правового регулювання. Правовий режим 

відображає динаміку правовідносин, яка досягається шляхом трансформації 

всіх елементів правового впливу: як правових засобів (норм права, актів 

реалізації та застосування, юридичних фактів тощо), так і інших правових 

явищ (правосвідомості, правової культури, правових принципів, правового 

прецеденту), які у взаємодії досягають мети регулювання. Для юридичної 

науки адміністративно-правові режими – явище відоме, але мало досліджене. 

Вони розглядалися науковцями крізь призму надзвичайних правових режимів 

– режиму воєнного стану або стосовно певних об’єктів чи предметів. Їх 

здебільшого ототожнювали з правовим регулюванням, методом або типом 

правового регулювання. В умовах реформування адміністративного права, 

перегляду знань про його предмет, об’єкт, методи, систему, склад підгалузей 

та інститутів тощо актуальним залишається питання з’ясування сутності 

правового режиму цієї галузі права, його ролі у визначенні інституціонально-

функціональної природи правової матерії, зв’язку з іншими елементами 

правової системи (нормами права, правовідносинами, методами правового 

регулювання тощо) [234, с. 641]. 

Під правовим режимом адміністративного права Т.П. Мінка пропонує 

розуміти правову форму функціонування відносин, що складають предмет 

адміністративного права, які забезпечуються особливим поєднанням 

правових способів, типів та методів адміністративно-правового регулювання, 

що створюють відповідний рівень динаміки цих відносин та визначають мету 

адміністративно-правового регулювання. Правовий режим адміністративного 

права змістовно включає предмет, особливе поєднання способів, типів і 

методів та мети адміністративно-правового регулювання. Правовий режим 

адміністративного права – це комплексна, багаторівнева, динамічна й 

відкрита система, що постійно змінює свою внутрішню структуру. Це 

проявляється в тому, що норми адміністративного права під час регулювання 

адміністративно-правових відносин або доповнюються нормами інших 
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галузей публічного чи приватного права, або для регулювання певного виду 

адміністративно-правових відносин використовуються методи інших галузей 

права [234, с. 642]. 

У зв’язку із вищезазначеним варто наголосити на універсальності норм 

адміністративного права, якими регулюються права і обов’язки учасників 

правовідносин у різних сферах суспільного життя, адже якщо одним із 

учасників правовідносин є органи публічної адміністрації, то ці відносини 

так чи інакше врегульовані нормами адміністративного права, які 

встановлюють межі втручання публічної адміністрації у сферу приватного 

права і забезпечують публічне управління, адміністрування певних відносин 

з метою реалізації як приватних, так і публічних інтересів (інтересів 

суспільства та держави). Тому адміністративно-правий режим завжди 

присутній у відносинах публічного управління, включаючи сферу митного 

права.  

Н. Коваленко формулює авторське визначення адміністративно-

правового режиму як особливої форми правового регулювання суспільних 

відносин, яка базується на поєднанні комплексу юридичних, організаційних і 

технічних процедур та адміністративно-правових засобів і визначає міру 

можливої й належної поведінки суб’єктів, надає особливої спрямованості 

суспільним відносинам у сфері публічної влади [142, с. 108-109]. Крім того, 

Н. Коваленко стверджує, що для кожного адміністративно-правового режиму 

визначальними є характеристики особливого методу регулювання 

(імперативного), особливого зв’язку між учасниками правовідносин (владні 

відносини), обмеженість сфери застосування (відносини, що охоплюються 

предметом адміністративного права), мета застосування. У вузькому 

формальному аспекті сутність адміністративного режиму як певного 

поєднання адміністративно-правових засобів розкривається в низці 

елементів, до яких варто зарахувати правову регламентацію діяльності в 

режимних сферах; систему дозволів; пряму заборону окремих видів 

суспільних відносин; коло прав та обов’язків учасників правовідносин; 
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забезпечення необхідного обліку й контролю деяких видів діяльності; 

застосування різних видів юридичної відповідальності за порушення чинних 

правил [142, с. 109]. 

Варто погодитись із позицією Н. Коваленко, яка визначає сутність 

адміністративного режиму як певне поєднання адміністративно-правових 

засобів, демонструючи таким чином прихильність до інструментальної теорії 

права. Таким чином, адміністративно-правовий режим є не просто системою 

норм права, а представлений сукупністю адміністративно-правових засобів 

(інструментів) врегулювання певних відносин з метою забезпечення 

реалізації публічних та приватних інтересів їх учасників. Завдяки такому 

підходу суб’єкти права бачать у ньому не тільки систему зобов’язань, 

заборон та дозволів, а сукупність дієвих правових інструментів досягнення 

поставленої, задекларованої мети. 

В. Завгородня визначає адміністративно-правовий режим як сукупність 

юридичних конструкцій, що встановлюється й реалізується в окремій сфері 

відносин, які становлять предмет адміністративного права, та забезпечує 

публічні інтереси за допомогою адміністративно-правових засобів [112, с. 

35]. 

В науковій позиції В. Завгородньої також спостерігаємо елементи 

інструментальної теорії права і тлумачення сутності адміністративно-

правового режиму через призму категорії адміністративно-правових засобів. 

На думку О.В. Адабаша, адміністративно-правовий режим є свого роду 

набором певних правових засобів, яким держава регулює окремі сфери 

суспільних відносин; сутність його полягає у сукупності заходів 

адміністративно-правового впливу, передбачених законом, що встановлюють 

межі поведінки, визначають заборони та обмеження щодо вчинення окремих 

дій, забезпечується засобами державного примусу, яким наділені 

компетентні органи чи особи, метою якого є забезпечення безпеки держави в 

цілому або в окремій, важливій для неї сфері діяльності. Виходячи з поняття 

та сутності адміністративно-правового режиму, О.В. Адабаш виділити його 
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характерні ознаки: встановлюється для забезпечення державної безпеки у 

будь-якій сфері державної діяльності; перед встановленням адміністративно-

правового режиму, як правило, приймається індивідуальний 

правозастосовний акт; режимні норми, як правило, передбачають певні 

обмеження; є характерною обов’язкова мета введення цього режиму, згідно з 

якою усі дії спрямовані на її досягнення;  за дотриманням режимних правил 

обов’язково повинні наглядати компетентні особи, органи або організації; 

імперативний характер відносин; за порушення режимних правил до 

порушників застосовуються заходи примусу [1, с. 39]. 

Таким чином, адміністративно-правовий режим є динамічною 

системою взаємопов’язаних правових засобів регулювання певної сфери 

публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи публічної 

адміністрації, які використовують передбачені чинним законодавством 

інструменти адміністративно-правового впливу з метою забезпечення 

публічних інтересів держави та суспільства. 

Адміністративно-правові режими класифікують за різними критеріями. 

Так, Ю.П. Битяк здійснює їх класифікацію за масштабом волі громадян і 

організацій у використання своїх можливостей для реалізації суб’єктивних 

прав: на пільгові та обмежувальні режими; за глибиною змін у 

конституційному статусі громадян і організацій: на звичайні та надзвичайні 

режими; за часом дії: на постійні (паспортний режим) та тимчасові (режим 

надзвичайного стану); за територією дії: на режими, що діють на всій 

території України та режими, що діють в окремих регіонах чи місцях (режим 

прикордонної зони); за окремими об’єктами: режими заповідників, 

вогнепальної зброї, отруйних речовин; за видами діяльності: режими 

оперативно-розшукової діяльності, окремих видів підприємницької 

діяльності тощо [4, с. 270]. 

Схожу класифікацію пропонують і науковці під керівництвом 

Т.О. Коломоєць [2, с. 115]. 

Т.П. Мінка, серед іншого, виокремлює наступні види режимів:  
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- режими різних правових станів (режими надзвичайного, воєнного 

станів, режими безпеки польотів цивільної авіації, режими карантинних зон 

тощо); 

- режими територій (режим заповідників, прикордонний режим, режим 

у пунктах пропуску через державний кордон, режим зони радіоактивного 

забруднення тощо); 

- режими обігу предметів або об’єктів (режим обігу зброї, режим обігу 

інформації тощо); 

- режим видів діяльності (режими господарської діяльності, режими 

підприємницької діяльності, режим здійснення валютних операцій тощо). 

Властивість адміністративного права забезпечувати публічні інтереси у 

різних сферах суспільного життя дозволяє, на думку Т.П. Мінки, виділити: 

адміністративно-правові режими у сфері публічного управління; 

адміністративно-правові режими в адміністративно-політичній, економічній 

та соціально-культурній сферах. Використання різних за змістом правових 

засобів у межах адміністративно-правового режиму дозволяє їх поділити на 

прості, комплексні та міжгалузеві [233, 457]. 

Отже, митні режими відносяться до міжгалузевих, постійно діючих 

адміністративно-правових режимів у сфері публічного управління та 

економіки на території пунктів пропуску через державний кордон України, та 

пов’язані із режимом обігу предметів – порядком переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Особливої актуальності міжнародно-правове регулювання митних 

режимів та необхідність його дослідження набувають в контексті 

глобалізації, яка для України проявляється в основному у формі 

євроінтеграційних процесів. Враховуючи необхідність приведення норм 

національного митного права у відповідність до права ЄС, адаптація 

інституту митних режимів до європейських стандартів є ключовим завданням 

науковців та публічної адміністрації. 

Інститут митного режиму, на думку І.В. Міщенко, є одним з ключових 



68 

 

у митному праві України, оскільки кожен суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності, переміщуючи товар через митний кордон, зіштовхується з 

необхідністю декларувати свій товар, обираючи при цьому найбільш 

сприятливий йому режим у залежності від мети такого переміщення. 

Правильний вибір митного режиму – запорука ефективного здійснення 

зовнішньоекономічної операції  [237, с. 75]. 

Вищезазначеним І. Міщенко підкреслює важливість інституту митного 

режиму в системі митного права та його практичне значення для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, що обумовлює не тільки теоретичне, але і 

практичне значення дослідження теоретико-методологічних та правових 

засад митних режимів в рамках доктрини адміністративного права. 

К. Бережна в рамках дисертаційного дослідження митно-правового 

режиму транзиту визначає його як сукупність правових норм, що залежно від 

заявленої мети переміщення товарів та інших предметів визначають порядок 

такого переміщення; умови перебування товарів та інших предметів на 

митній території чи поза митною територією держави; встановлюють коло 

прав та обов’язків учасників правовідносин, які при цьому виникають; обсяг і 

зміст митних процедур, що здійснюють митні органи [17, с. 6]. 

Визначення митного режиму К. Бережною в значній частині дублює 

нормативне визначення митного режиму в Митному кодексі України, в 

якому не враховані динамічні складові інституту митного режиму, які 

визначають його сутність та особливості. 

Н.В. Осадча зауважує, що митний режим є дієвим інструментом 

реалізації митної політики, який являє собою сукупність стимулів та 

обмежень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності [268]. 

Даний аспект інституту митного режиму є важливим предметом 

дослідження для національної юридичної науки, адже для сучасної економіки 

України існує нагальна необхідність встановлення гармонічного зовнішньо-

торгівельного балансу, вирівнювання показників імпорту та експорту товарів 

з метою захисту та стимулювання розвитку національного виробництва, 
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зростання обсягу валового внутрішнього продукту та збільшення надходжень 

до Державного бюджету України. 

Як зазначає М.В. Мельник, інститут митних режимів являє собою 

комплексний міжгалузевий інститут права в системі митного права як 

комплексної галузі права, який містить сукупність відособлених правових 

норм адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, 

міжнародного та інших галузей права, які регулюють групу взаємозалежних 

суспільних відносин, що виникають під час здійснення митних процедур 

відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон 

України, визначення їх правового статусу, умов оподаткування і 

використання після митного оформлення [223, с. 18-19]. 

Міжгалузевий характер митних режимів обумовлює необхідність їх 

дослідження з урахуванням методології адміністративного, фінансового, 

господарського та міжнародно-приватного права, а також підкреслює 

значення такого дослідження для розвитку міжгалузевих зв’язків в 

юридичній доктрині.  

М.В. Мельник виділяє наступні ознаки інституту митних режимів: в 

ньому поєднуються властивості публічно-правового та приватноправового 

інститутів, що знаходить своє вираження у поєднанні імперативного і 

диспозитивного методів правового регулювання, разом з тим структурно 

переважна кількість норм, що його складають, належить до публічно-

правових; він регулює суспільні відносини, які належать до декількох 

галузей права (адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, 

міжнародного та ін.), однак предметом регулювання є не вся сукупність 

вказаних відносин, а лише ті з них, які пов’язані зі здійсненням митних 

процедур відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний 

кордон України, визначенням їх правового статусу, умов оподаткування і 

використання після митного оформлення, тобто вказані суспільні відносини 

відрізняються видовою однорідністю їх соціального змісту; адміністративно-

правові та фінансово-правові відносини сукупно переважають серед інших 
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видів правовідносин, які є предметом правового регулювання у межах 

інституту митних режимів; відрізняється наявністю загальної юридичної 

конструкції і принципів, у межах яких умови перебування товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення у відповідному митному 

режимі, обмеження щодо їх використання, застосування заходів тарифного та 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються 

Митним кодексом України, іншими законодавчими актами України з питань 

державної митної справи та у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а 

питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та 

здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний 

режим – виключно Митним кодексом України [223, с. 20]. 

Важливими ознаками інституту митних режимів є також обов’язкова 

учать суб’єктів владних повноважень органів публічної адміністрації в особі 

посадових осіб Державної митної служби України в процесі адміністрування 

митних режимів, а також суттєва роль конклюдентних актів, тобто актів-дій в 

процесі функціонування митних режимів, що проявляється в документальній 

перевірці декларацій, поданих суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, 

та здійсненні фізичного митного контролю кількості та якості товарів, які 

переміщуються через митних кордон України, їх відповідності заявленим у 

митній декларації характеристикам. 

В ст. 4 Митного кодексу України сформульовано законодавче 

визначення митного режиму як комплексу взаємопов’язаних правових норм, 

що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон 

України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, 

умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного 

оформлення [229].  

Враховуючи сформульоване вище поняття адміністративно-правового 

режиму, митний режим доцільно визначити як комплекс правових засобів, 

якими, в залежності від заявленої мети переміщення товарів та транспортних 

засобів через митний кордон України, врегульовано порядок такого 
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переміщення: митні процедури щодо цих товарів та транспортних засобів, їх 

правовий статус, порядок визначення митної вартості, умови оподаткування, 

використання після митного оформлення. 

Проведене дослідження митних режимів як різновиду адміністративно-

правових режимів дозволяє сформулювати висновок про те, що інститут 

митних режимів є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, ключову 

роль в якому відіграють норми адміністративного права. 

Правовий режим є не тільки сукупністю норм права, які 

цілеспрямовано регулюють певні суспільні відносини, але й по суті є 

динамічним процесом правового регулювання із застосуванням цілого ряду 

правових засобів, включаючи адміністративну та судову практику. 

Під адміністративно-правовим режимом пропонується розуміти 

динамічну систему взаємопов’язаних правових засобів регулювання певної 

сфери публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи 

публічної адміністрації, які використовують передбачені чинним 

законодавством інструменти адміністративно-правового впливу з метою 

забезпечення публічних інтересів держави та суспільства. 

Враховуючи найбільш поширені класифікації адміністративно-

правових режимів, митні режими слід віднести до міжгалузевих, постійно 

діючих адміністративно-правових режимів у сфері публічного управління та 

економіки на території пунктів пропуску через державний кордон України, та 

пов’язаних із режимом обігу предметів – порядком переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Враховуючи сформульоване авторське поняття адміністративно-

правового режиму, пропонується удосконалити визначення митного режиму 

в чинному Митному кодексі України, а саме через визначення його як 

комплексу правових засобів регулювання порядку переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України, в залежності від мети 

такого переміщення. 

Дослідження поняття та особливостей митного режиму як різновиду 
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адміністративно-правового режиму є основою для подальшого 

удосконалення чинного національного законодавства та юридичної практики, 

розробки перспективного законодавства у сфері правового регулювання 

митних режимів. 

Інститут митних режимів як і інші складові Особливої частини митного 

права реалізується та застосовується на практиці в органічному поєднанні з 

нормами Загальної частини, адже щоденна практична діяльність суб’єктів 

владних повноважень у сфері митної справи повинна здійснюватися із 

обов’язковим врахуванням закріплених у Митному кодексі України 

принципів. 

Ядром зазначеного міжгалузевого інституту права є норми 

адміністративного права, за допомогою яких держава здійснює управління 

суспільними відносинами у сфері митної справи в цілому та щодо митних 

режимів зокрема. Норми інших галузей права мають допоміжний, 

факультативний характер, доповнюючи регулювання зазначених публічно-

владних відносин між суб’єктами зовнішньоекономічної господарської 

діяльності та органами публічної адміністрації в особі органів та посадових 

осіб Державної митної служби України. 

Перелічені ознаки інституту митних режимів також підкреслюють 

ключове значення норм адміністративного права в процесі регулювання 

відповідних суспільних відносин.  

До принципів правового регулювання митних режимів слід віднести 

загально-правові (верховенства права, законності, правової визначеності, 

рівності всіх перед законом, гласності тощо), а також спеціальні принципи, 

серед яких: принцип сприяння розвитку міжнародної торгівлі; принцип 

захисту національних інтересів та безпеки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; принцип диспозитивності обрання митного режиму суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності, принцип доступності адміністративних 

послуг, які надаються органами публічної адміністрації (реалізація принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 
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України) тощо. 

В діяльності органів та посадових осіб Державної митної служби 

України вирішальне значення має дотримання спеціально-дозвільного 

режиму правового регулювання, у відповідності до якого суб’єктам владних 

повноважень дозволено лише те, що прямо вказано в законі. Порушення 

зазначеного режиму повинно кваліфікуватись як перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу (умисне 

вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за 

межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам, інтересам юридичних осіб) у відповідності до 

чинного Кримінального кодексу України (ст. 365 КК України). 

Не менш важливим є дотримання посадовими особами органів 

публічної адміністрації у сфері митних відносин принципу дотримання 

інтересів державної служби та запобігання випадкам зловживання владою 

або службовим становищем (умисного, з метою одержання будь-якої 

неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч 

інтересам служби, якщо воно завдає істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб), відповідальність за 

що передбачена ст. 364 КК України. 

Серед загальноправових принципів функціонування митних режимів в 

Україні ключову роль має принцип правової визначеності, який є похідним 

від принципу належного урядування, адже стабільність та прогнозованість 

правової основи митних режимів є результатом ефективної правотворчої та 

правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації, починаючи з 

Верховної Ради України та закінчуючи окремими посадовими особами 

Державної митної служби України.  

 Не менше значення для удосконалення теоретико-методологічних 
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засад митних режимів в Україні є правильне розуміння та дотримання 

принципу верховенства права, яких включає в себе три обов’язкові та 

взаємопов’язані складові: принцип верховенства прав і свобод людини, 

принцип верховенства норм міжнародного права над національним та 

принцип верховенства норм Конституції України над нормами інших законів 

та підзаконних нормативно-правових актів.  

В контексті удосконалення механізму функціонування митних режимів 

в Україні актуалізується необхідність дослідження та впровадження в 

практичну діяльність спеціальних принципів їх правового регулювання.  

В умовах продовження євроінтеграційних процесів особливу роль 

відіграє принцип сприяння розвитку міжнародної торгівлі, реалізація якого 

передбачає спрощення та оптимізацію митних процедур з метою заохочення 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до збільшення транзиту, імпорту 

та експорту товарів через митний кордон України, що, відповідно, призведе 

до збільшення надходжень до Державного бюджету України, зростання 

валового внутрішнього продукту тощо.  

Не менш важливе значення для удосконалення теоретико-

методологічних засад митних режимів в Україні має правильне розуміння та 

дотримання принципу захисту національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, адже критерієм ефективного правового 

регулювання митних режимів є зростання національної економіки, 

позитивний зовнішньоекономічний баланс, захист інтересів національного 

виробника та створення нових робочих місць на митній території України.  

Для ефективного функціонування митних режимів важливою є 

реалізація принципу доступності адміністративних послуг, які надаються 

органами публічної адміністрації, що передбачає реалізацію принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 

України, завершення процесу інформатизації (діджиталізації) та 

автоматизації митних процедур (концепція «митниці у смартфоні»), коли 

роль суб’єктів владних повноважень у прийнятті рішень є мінімальною і 
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публічна адміністрація здійснює тільки незалежний зовнішній контроль 

ефективного функціонування автоматизованих та оцифрованих 

технологічних процесів в рамках митних процедур. 

Дотримання принципу диспозитивності обрання митного режиму 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності є неодмінною умовою 

функціонування митних режимів в демократичній країні та критерієм 

ефективності діяльності органів публічної адміністрації у сфері запобігання 

корупції та випадкам зловживання владою. 

Проведене дослідження теоретико-методологічних засад митних 

режимів в Україні дозволяє сформулювати висновок про те, що інститут 

митних режимів є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, ключову 

роль в якому відіграють норми адміністративного права та імперативний 

метод правового регулювання. Митні режими є комплексом 

взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети 

переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 

процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 

обумовлюють їх використання після митного оформлення. 

Роль міжнародних норм та принципів в регулюванні митних режимів є 

визначальною, враховуючи фундаментальний принцип примату 

міжнародного права над національним, що є складовою принципу 

верховенства права.  

В умовах продовження процесів євроінтеграції та враховуючи 

необхідність сприяння розвитку міжнародної торгівлі в Україні відбувається 

посилення ролі диспозитивного методу у правовому регулюванні митних 

відносин. Зважаючи на мету національної держави набути повноправного 

членства в Європейському Союзі, наближення національних митних правил 

та процедур до стандартів ЄС є ключовим завданням публічної адміністрації 

в Україні. 

Принципами правового регулювання митних режимів є комплексне 

поєднання загальноправових принципів верховенства права, законності, 
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правової визначеності, рівності всіх перед законом, гласності, а також 

спеціальних принципів: принципу сприяння розвитку міжнародної торгівлі; 

принципу захисту національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; принцип диспозитивності обрання митного 

режиму суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, принципу доступності 

адміністративних послуг, які надаються органами публічної адміністрації 

(реалізація принципу «єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб 

Державної митної служби України) тощо. 

Дослідження теоретико-методологічних засад митних режимів в 

Україні є основою для подальшого удосконалення чинного національного 

законодавства та юридичної практики, розробки перспективного 

законодавства у сфері правового регулювання митних режимів. 

З метою формулювання авторського визначення поняття митного 

режиму необхідно більш детально дослідити категорії правового та 

адміністративно-правового режимів, адже митний режим є різновидом 

адміністративно-правового режиму, а останній є елементом класифікації 

правових режимів. 

Правовий режим може бути охарактеризований як система правових 

засобів врегулювання певних суспільних відносин, які потребують особливої 

уваги з боку держави в особі органів публічної адміністрації. Таким чином, 

правовий режим завжди пов’язаний із публічним інтересом, тобто потребою 

захисту певних інтересів суспільства або держави. Наприклад, правовий 

режим земель водного фонду передбачає неможливість їх відведення та 

надання у власність громадянам чи юридичним особам (крім окремих 

випадків, передбачених Земельним та Водним кодексами України) з метою 

захисту водних об’єктів, які виконують екологічну, економічну, оздоровчу та 

інші функції. Правовий режим військового стану обумовлений суспільною та 

державною потребою захистити державу від зовнішньої військової агресії. 

Правовий режим обігу вогнепальної зброї передбачає систему правових 

засобів обмеження права володіння та користування вогнепальною зброєю з 
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метою захисту суспільства та держави від неконтрольованого поширення та 

протиправного використання зброї громадянами. Правовий режим карантину 

має за мету забезпечення епідеміологічної безпеки суспільства, захисту 

життя і здоров’я громадян від поширення інфекційних захворювань. 

Адміністративно-правовий режим є різновидом правового режиму і 

його головною ознакою є врегулювання певних публічно-правових відносин 

за допомогою норм адміністративного права. Ключовою ознакою 

адміністративно-правового режиму є врегулювання відносин між фізичним 

або юридичними особами та органами публічної адміністрації в процесі 

реалізації останніми державно-владних повноважень, за виключенням 

відносин, які врегульовано нормами кримінального права. В цьому аспекті і 

відносини пов’язані з адмініструванням податків, і митні відносини є по суті 

адміністративними відносинами. Тому податкові та митні режими слід 

розглядати як різновид адміністративно-правових режимів. На 

адміністративний характер податкових та митних режимів вказує ряд ознак, 

характерних для норм адміністративного права: 

- одним із учасників правовідносин в процесі функціонування 

податкових та митних режимів є органи публічної адміністрації; 

- суб’єкти владних повноважень, наділені відповідною компетенцією, 

здійснюють адміністрування митних та податкових режимів; 

- за порушення митних та податкових режимів наступає 

адміністративна відповідальність, якщо правопорушення не становить склад 

злочину; 

- правові спори, які виникають в процесі функціонування митних та 

податкових режимів, вирішуються вищестоящими органами публічної 

адміністрації або адміністративними судами в порядку адміністративного 

судочинства; 

- метою функціонуванні і податкових, і митних режимів є захист та 

реалізація публічних інтересів (сплата фізичними та юридичними особами 

передбачених чинним законодавством податків та митних платежів, захист 
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національної економіки від недобросовісних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, включаючи протидію контрабанді та ухиленню від сплати 

податків, запобігання корупції та імпорту товарів неналежної якості тощо); 

- діяльність органів публічної адміністрації в особі Державної 

податкової служби України та Державної митної служби України в процесі 

функціонування митних режимів врегулювано, крім кодексів та законів, 

актами Кабінету Міністрів України та відомчими нормативно-правовими 

актами – наказами вказаних служб та міжвідомчими наказами, прийнятими 

спільно з іншими органами публічної адміністрації. 

Отже, поняття митного режиму є похідним від правової категорії 

«правовий режим». В теорії держави та права під правовим режимом 

розуміють особливу, цілісну систему регулятивного впливу, яка 

характеризується специфічними прийомами регулювання – особливим 

порядком виникнення і формування змісту прав та обов’язків, їх здійснення, 

специфікою санкцій, способом їх реалізації, а також дією єдиних принципів, 

загальних положень, що поширюються на дану сукупність норм. Правовий 

режим може включати способи, методи та типи, але в різноманітному 

поєднанні, при домінуючій ролі одних та допоміжній ролі інших [113, с. 122-

123]. 

Як справедливо зазначає Л. Заморська, поширеність вживання категорії 

«правовий режим» в юридичній доктрині обумовлена тим, що вона 

допомагає лаконічно і влучно виразити комплекс правових засобів, що 

застосовуються у регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин [115, 

с. 20]. 

Н.П. Харченко пропонує авторське визначення поняття «правовий 

режим». На її думку, це «особливий порядок правового регулювання 

суспільних відносин, що здійснюється за допомогою системи варіативно 

поєднаних юридичних засобів з метою їх упорядкування» [379, с. 33]. 

Отже, ключовою юридичною категорією, яка використовується при 

визначенні поняття правового режиму є категорія «правові засоби». Широке 
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використання останньої пов’язано із інструментальною теорією права. 

Прихильники даної теорії розглядають право як складну систему правових 

засобів досягнення публічної чи приватної мети. Таким чином, право 

сприймається «інструменталістами» не як нав’язана державою система 

дозволів, зобов’язань та заборон, а як система дієвих правових інструментів 

(засобів) досягнення конкретної приватної або публічної мети, яка випливає 

із реальних потреб та інтересів людини. Наприклад, норми митного права 

дозволяють особі обрати оптимальний варіант переміщення товарів чи 

транспортних засобів через митний кордон, виступаючи фактично 

інструкцією для конкретних дій суб’єкта правовідносин. 

Достатньо детально дослідили універсальну категорію «правові 

засоби» вітчизняні науковці: О.В. Онуфрієнко у праці «Правові засоби у 

контексті інструментальної теорії права» [266], А.М. Денисова у 

дисертаційному дослідженні на тему «Механізм і засоби правового впливу 

(теоретико-правове дослідження)» [89] та О.О. Ганзенко в публікаціях 

«Теорія правових засобів у контексті інструментальної теорії права» [55] та 

«Правові засоби захисту прав і свобод людини в Україні: сучасний стан та 

напрями удосконалення» [54, с. 8-13]. 

Так, на думку О.В. Онуфрієнко, правові засоби – це система 

субстанціональних та діяльнісних правових явищ, за допомогою яких 

конкретні суб’єкти правовідносин досягають приватних та публічних цілей 

[266, с. 14-15]. 

Наведене визначення О. Онуфрієнко відображає саму сутність категорії 

«правові засоби», які є універсальними правовими інструментами, що 

включають в себе (відображають) зміст більшості правових явищ і процесів, 

які використовуються суб’єктами правовідносин в процесі задоволення 

приватних та публічних інтересів. 

О. Ганзенко зазначає, що правові засоби – це ключова категорія 

інструментальної теорії права, і у найбільш загальному визначенні «правові 

засоби» є системою передбачених нормами права методів, способів та 
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прийомів досягнення приватної чи публічної мети суб’єктами правовідносин. 

Тобто, поняття «правові засоби» і «правові інструменти» є фактично 

синонімами. Такий методологічний підхід до вивчення та сприйняття права 

дозволяє бачити у будь-якому правовому явищі не просто систему дозволів, 

заборон та зобов’язань, а сукупність реальних та дієвих інструментів 

досягнення приватної чи публічної мети. Використання категорії «правові 

засоби» дозволяє кожному сприймати правові норми не як нав’язані 

державою правила поведінки, а як реальні правові інструменти задоволення, 

реалізації інтересів особи, суспільства та держави. Під категорією «правові 

засоби» доцільно розуміти фактично всі елементи правової реальності, які 

використовуються для досягнення приватної чи публічної мети, тобто всі 

елементи механізму правового регулювання є інструментами – «правовими 

засобами». Отже, і норма права як первинний елемент механізму правового 

регулювання, і нормативно-правові акти, і суспільні відносини, і акти 

застосування норм права, і інтерпретаційно-правові акти є правовими 

засобами досягнення приватної чи публічної мети учасниками правових 

відносин. В широкому розумінні правовими засобами ми маємо право 

назвати всі засоби досягнення визначеної мети, які регламентовані нормами 

права, передбачені чинним законодавством. Адже, регламентованість правом 

визначає правовий характер тих чи інших засобів [55, с. 39-40]. 

У зв’язку із вищевикладеним, слід зазначити, що універсальна теорія 

права набуває все більшої популярності в юридичній доктрині, адже трактує 

право не як систему нав’язаних державою заборон та зобов’язань, а 

сукупність реальних та дієвих інструментів реалізації приватних та 

публічних інтересів учасниками правовідносин. 

А.М. Денисова формулює авторське визначення поняття «правові 

способи», під якими розуміє правові явища, які відображені в інструментах 

(постановах) та діях (технологіях), за допомогою яких задовольняються 

інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення особистих та публічних 

цілей. Загальні ознаки правових засобів, на її думку, полягають у тому, що 
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вони: є основними інструментами суб’єктів права для забезпечення 

особистих та публічних інтересів, досягнення поставлених цілей; 

відображають соціальну, інструментальну та особистісну цінності права; 

визначають, певним чином поєднуючись, галузеві правові режими; є 

основними елементами правового впливу, механізму правового регулювання; 

є спеціальними та загальними засобами, які забезпечують дію правової 

системи в цілому; призводять до юридичних наслідків (конкретних 

результатів); забезпечують ефективність правового регулювання завдяки 

постійному взаємозв’язку один з одним; забезпечуються та підтримуються 

державою [88, с. 190-191]. 

Позитивно оцінуючи наведене А. Денисовою визначення категорії 

«правові способи», слід зазначити, що в юридичній доктрині більш 

поширеною є категорія «правові засоби», адже поняття «спосіб» в 

правознавстві більше використовується як один із основних видів винаходу в 

межах права інтелектуальної власності, а в теорії держави і права «спосіб» є 

категорією методології, якою позначають відповідний спосіб наукового 

пізнання в рамках певного наукового методу. Отже, категорія «правовий 

засіб» є більш універсальною і фактично є синонімом поняття «правовий 

інструмент», тобто знаряддя, засіб виконання певного завдання, реалізації 

функції, досягнення мети тощо. 

До субстанціональних правових засобів (засобів-постанов, 

інструментів) А.М. Денисова відносить зобов’язання, дозволи, заборони, 

заохочення, пільги, норми права, принципи права тощо, в той час як до 

дієвих (засобів-дій, технологій) – акти реалізації права, акти застосування 

права, акти тлумачення права і всі процеси юридичної діяльності. Всі правові 

засоби, на її думку, в результаті узагальнення (трансформації), поділяються 

на правові стимули та правові обмеження. Правовий стимул визначається як 

засіб формування у суб’єкта необхідної законослухняної поведінки шляхом 

створення необхідних умов щодо задоволення суб’єктивних інтересів 

суб’єкта завдяки виконанню правових приписів. А правові обмеження – це 
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правовий засіб стримування протиправного діяння, що створює умови для 

задоволення інтересів уповноваженого суб’єкта і суспільних інтересів в 

охороні й захисті [88, с. 191-192]. 

Таким чином, категорія «правові засоби» є універсальною і за її 

допомогою розкривається поняття та сутність правового режиму. У митному 

праві до правових засобів відносяться і норми Митного кодексу Україна та 

інших законодавчих актів, і адміністративна практика суб’єктів владних 

повноважень Державної митної служби України, і відповідна судова 

практика (постанови Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду та постанови Великої Палати Верховного Суду, які по суті 

є судовими прецедентами). 

Отже, правовий режим – це порядок правового регулювання певної 

сфери або групи суспільних відносин за допомогою системи правових 

засобів, які визначені в національному законодавстві та судовій практиці 

вищої судової інстанції. 

Правові режими класифікують за сферами правового регулювання – на 

загально-дозвільний правовий режим (у сфері приватного права) та 

спеціально-дозвільний правовий режим (у сфері публічного права). Загально-

дозвільний режим правового регулювання відповідає формулі «дозволено 

все, що не заборонено законом» і застосовується в основному для правового 

регулювання поведінки фізичних та юридичних осіб, які не є суб’єктами 

(носіями) владних повноважень, не представляють органи публічної 

адміністрації. 

Спеціально-дозвільний режим правового регулювання відповідає 

формулі «дозволено лише те, що прямо визначено в законі» і застосовується 

для правового регулювання поведінки суб’єктів владних повноважень 

органів публічної адміністрації, посадових та службових осіб. 

В адміністративному праві, для якого характерним є імперативний 

метод та спеціально-дозвільний режим правового регулювання, правовий 

режим визначають як певну сукупність адміністративних засобів 
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регулювання, установлених у централізованому, державно-владному 

порядку.  

На думку Т. Мінки, адміністративно-правовий режим є правовою 

формою, що відображає специфіку впливу комплексу правових способів на 

суспільні відносини, які охоплюються предметом адміністративного 

права [233, с. 454]. 

У відповідності до п. 25 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, митний 

режим – це комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України 

визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови 

оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення. В 

той же час, у відповідності до п. 21 ч.1 ст. 4 Митного кодексу України, митна 

процедура – це зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон 

України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання [229]. 

У Митному кодексі України митним режимам присвячено Розділ V. 

Так, у відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування 

законодавства України з питань митної справи запроваджуються такі митні 

режими: імпорт (випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне 

вивезення); реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; 

митний склад; вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній 

території; переробка за межами митної території; знищення або руйнування; 

відмова на користь держави [229]. 

У Митному кодексі Союзу (ЄС) митні режими мають назву митних 

процедур. Так, у відповідності до ст. 210 Розділу VII «Спеціальні процедури» 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 

2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, товари може бути 

поміщено під будь-яку з таких категорій спеціальних процедур: (a) транзит, 

що включає зовнішній та внутрішній транзит; (b) зберігання, що включає 

митний склад та вільні зони; (c) спеціальне використання, що включає 

тимчасовий ввіз і кінцеве використання; (d) перероблення, що включає 
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перероблення на митній території та перероблення за межами митної 

території [318]. 

Крім того, згідно із ст. 5 вказаного Регламенту, у Митному кодексі 

Союзу використовуються наступні термін та означення:  

- «загальна декларація прибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено на митну територію Союзу; 

- «загальна декларація вибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено за межі митної території Союзу; 

- «декларація тимчасового зберігання» означає акт, яким особа 

повідомляє у встановленій формі та спосіб про те, що товари перебувають на 

тимчасовому зберіганні; 

- «декларація зворотного вивозу» означає акт, яким особа повідомляє у 

встановленій формі та спосіб про своє бажання перемістити товари із третіх 

країн, за винятком тих, що перебувають під процедурою вільної зони або на 

тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; 

- «митна процедура» означає будь-яку з таких процедур, під яку можна 

помістити товари згідно з Кодексом: (a) випуск для вільного обігу; (b) 

спеціальні процедури; (c) вивіз; 

- «тимчасове зберігання» означає ситуацію, коли товари з третіх країн 

тимчасово зберігаються під митним наглядом у період між їх пред’явленням 

митниці та їх поміщенням під митну процедуру або їх зворотним вивозом 

[318]. 

Таким чином, окрім зазначених у ст. 210 Регламенту митних процедур, 

Митний кодекс Союзу (ЄС) передбачає традиційні: експорт (процедура 

вибуття товарів), імпорт (процедура прибуття товарів), реімпорт (процедура 

зворотного вивозу), тимчасове зберігання та процедуру вільної зони. 

Транзит товарів згідно з Митним кодексом Союзу (ЄС) може бути як 

внутрішнім, так і зовнішній. Внутрішній транзит передбачає вільне 
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пересування товарів через митні кордони країн-членів ЄС, адже сутність 

Європейського Союзу полягає в реалізації чотирьох свобод – свободи 

переміщення товарів, робіт, послуг та капіталів. 

В. Науменко умовно поділяє митні режими, які представлені в 

Митному кодексі України, на три групи. 

До першої групи, на його думку, можна віднести такі митні режими, як 

імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт, які застосовуються до основної маси 

об’єктів зовнішньоекономічних операцій. Застосування таких режимів 

передбачено переходом прав власності на товари, самі режими мають 

завершальний характер [253]. 

До другої групи можна віднести митні режими, які застосовуються в 

межах здійснення послуг до зовнішньоекономічної діяльності та допускають 

використання товарів тільки для визначених цілей при дотриманні обмежень, 

які встановлені законодавством України. До даної групі відносяться митні 

режими – митний склад (зберігання товарів під митним контролем, 

консигнаційний продаж товарів), магазин безмитної торгівлі (зберігання та 

торгівля товарів у пунктах пропуску через державний кордон), транзит 

(перевезення товарів під митним контролем через митну територію України), 

тимчасове ввезення (переміщення товарів для проведення виставок, ярмарків, 

конференцій, рекламних заходів). До цієї групи відносяться також митні 

режими, які застосовуються до товарів, що переміщуються через митний 

кордон України в рамках операцій щодо надання таких послуг, як переробка, 

монтаж, зборка, наладка, ремонт; переробка на митній території України, 

переробка за межами митної території України [253]. 

Третя група – митні режими, які застосовуються у випадках 

припинення зовнішньоекономічних операцій у зв’язку з неможливістю чи 

неефективністю проведення подальших дій з товарами на внутрішньому 

ринку через відсутність або втрату товарами споживчих якостей, відсутність 

документів, які необхідні для проведення митного оформлення товарів, 

унаслідок неплатоспроможності підприємства. До цієї групи відносяться 
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митні режими знищення чи руйнування, відмова на користь держави, 

реімпорт (за певних обставин) [253]. 

Н. Осадча пропонує з метою визначення значущості певних груп 

режимів та вдосконалення механізму їх реалізації вдосконалити існуючу 

систему їх класифікації та здійснювати її за такими групами: режими, які 

впливають на сальдо торговельного балансу; глобалізаційні; режими, 

використання яких обумовлено необхідністю розвитку національної 

економіки. Дана класифікація дозволить, на її думку, виділити такі напрями 

формування та використання регуляторних режимів у межах митної 

політики, а саме врегулювання торговельного балансу, приведення 

вітчизняного законодавства до міжнародних норм, захист вітчизняних 

товаровиробників та дотримання національних інтересів. Так, до режимів, які 

впливають на сальдо торговельного балансу, Н. Осадча пропонує віднести 

імпорт та експорт. При цьому доцільно створити певний механізм їх 

реалізації, який би дозволив створити позитивне сальдо торговельного 

балансу та включав би заходи щодо стимулювання експорту, а при 

необхідності – сповільнював імпорт. Глобалізаційні режими включають 

основні режими, які регламентовані Митним кодексом ЄС у розділі 

спеціальних. До них доцільно включити: транзит; зберігання; тимчасове 

ввезення; переробку; вільні зони; реекспорт, реімпорт. До режимів, 

використання яких обумовлено необхідністю розвитку національної 

економіки, можна віднести ті режими, у яких країна має потребу для захисту 

своїх економічних інтересів. У дану групу можуть бути включені такі 

режими, як безмитна торгівля, знищення та руйнування, відмова на користь 

держави. Даний перелік може бути доповнений та розширений у разі 

виникнення необхідності [268]. 

В цілому позитивно оцінюючи вищезазначені пропозиції, доцільно 

доповнити класифікацію митних режимів за таким критерієм як мета 

застосування (призначення) – на орієнтовані на внутрішній ринок (імпорт, 

реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної території, 
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відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки (експорт, 

реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній території) та 

універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна торгівля, знищення 

або руйнування). 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати висновок про те, що 

класична класифікація митних режимів за Митним кодексом України може 

бути доповнена їх класифікацією за критерієм поширеності та частоти 

застосування – на основні та додаткові; за критерієм впливу на торгівельний 

баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, транзит) та технічно-

процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна зона, безмитна 

торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на внутрішній ринок 

(імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної 

території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки 

(експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній 

території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна 

торгівля, знищення або руйнування).  

Важливим напрямом удосконалення правового регулювання митних 

відносин є адаптація українського законодавства до вимог ЄС, що пов’язано 

із впровадженням численних змін у митній сфері. До очікуваних результатів 

процесу адаптації відносяться: спрощення митних процедур та сприяння 

торгівлі; впровадження сучасних технологій митного контролю, спрощених 

процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; суттєве 

спрощення митних формальностей для підприємств із високим ступенем 

довіри; спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання України до 

Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Інститут митних режимів є одним із ключових інститутів митного 

права, який визначається у Митному кодексі України як комплекс 

взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети 

переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 

процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 
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обумовлюють їх використання після митного оформлення. Митні режими 

мають комплексний, міжгалузевий характер, адже порядок їх 

функціонування регулюється нормами адміністративного, фінансового, 

цивільного, господарського та міжнародно-приватного права. Складна 

природа митних режимів обумовлює їх багатофункціональність, тобто 

широкий спектр напрямів впливу на суспільні відносини в процесі 

здійснення митної справи. В той же час, адміністративно-правові засади 

митних режимів в Україні потребують удосконалення, про що свідчать 

результати останніх соціологічних досліджень [28, 108]. 

Таким чином, не зважаючи на проведені реформи, актуальним 

напрямом наукових досліджень є удосконалення теоретико-методологічних 

та правових основ митних режимів в Україні. Особливу увагу необхідно 

приділити функціям митних режимів, які відображають безпосередні 

напрями та способи впливу інституту митних режимів на суспільні 

відносини, що, в свою чергу, дозволить виявити актуальні проблеми такого 

впливу і знайти шляхи вирішення зазначених проблемних питань.  

Сутність будь-якого правового явища чи процесу розкривається через 

його функції, тобто основні напрями та способи впливу на суспільні 

відносини. Так, у ст. 4 Митного кодексу України сформульовано законодавче 

визначення митного режиму як комплексу взаємопов’язаних правових норм, 

що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон 

України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, 

умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного 

оформлення [229]. Отже, основною функцією митних режимів є визначення 

митних процедур та умов оподаткування щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України. З точки зору теорії держави і права це 

регулятивна (впорядковувальна) функція митних режимів, в рамках якої 

органи публічної адміністрації визначають лінії поведінки учасників митних 

правовідносин, наділяючи їх правами (право обрати митний режим, право 

скористатися механізмом «єдиного вікна») та обов’язками (обов’язок 
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задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити митні платежі 

тощо). 

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 246 Митного кодексу України, для 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується 

автоматизована система митного оформлення, яка згідно з цим Кодексом в 

автоматичному режимі з урахуванням результатів аналізу ризиків та залежно 

від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, засобів і способів 

переміщення товарів через митний кордон України визначає перелік таких 

митних формальностей та необхідність участі у їх виконанні посадової особи 

митного органу. У разі якщо автоматизованою системою митного 

оформлення або посадовою особою митного органу за результатами 

застосування системи управління ризиками не визначено необхідності участі 

у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення посадової особи митного органу, такі митні 

формальності виконуються автоматизованою системою митного оформлення 

в автоматичному режимі. Інформація про виконання митних формальностей 

автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі 

вноситься до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів 

України та передається декларанту або уповноваженій ним особі [229]. 

Таким чином, застосування автоматизованої системи митного оформлення 

частково залежить від дискреційних повноважень посадової особи митного 

органу, що вказує на необхідність подальшого удосконалення механізму 

реалізації регулятивної функції митних режимів. 

Важливою функцією митних режимів є охоронна функція, яка полягає 

у захисті національної безпеки та економіки України від незаконного 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, 

що може спричинити порушення прав та свобод громадян України, 

призвести до втрат Державного бюджету України, завдати шкоду інтересам 

національного виробника та економіці держави в цілому. Дана функція 
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митних режимів прямо випливає із визначення поняття державної митної 

політики України [243]. 

 Так, у відповідності до положень ст. 5 Митного кодексу України, 

державна митна політика – це система принципів та напрямів діяльності 

держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки 

України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, 

розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. А згідно із 

ст. 6 МК України, митні інтереси України – це національні інтереси України, 

забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснення митної 

справи; митна безпека – це стан захищеності митних інтересів України [229]. 

Крім того, охоронна функція включає в себе діяльність Державної 

митної служби України щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з 

порушеннями митних правил, тобто реалізацію правоохоронної функції 

вказаним органом публічної адміністрації. 

Безпосередньо пов’язаною із охоронною функцією є контрольно-

наглядова функція митних режимів, яка полягає у здійсненні державного 

контролю дотримання норм митного законодавства в процесі митного 

оформлення товарів і транспортних засобів. Так, у відповідності до ст. 4 МК 

України, митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються з метою 

забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-

правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, 

укладених у встановленому законом порядку [229]. 

Ключовою функцією митних режимів є фіскальна функція, яка полягає 

у визначенні умов оподаткування товарів і транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України, а також адмініструванні 

відповідних митних платежів, які включають мито (ввізне, вивізне, сезонне, 

спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпортний збір), 

акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції), податок на додану вартість із ввезених на митну 

територію України товарів (продукції). Правила оподаткування товарів, що 
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переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів 

мита, встановлюються МК України та міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правила 

оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України 

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», 

«Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», 

«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», окремим 

законом щодо встановлення додаткового імпортного збору. Правила 

оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, 

іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим 

кодексом України. Порядок оподаткування митом товарів при переміщенні 

через митний кордон України залежно від обраного митного режиму, 

регламентовано ст. 286 МК України. 

В умовах жорсткої світової конкуренції важливу роль відіграє 

стимулююча функція митних режимів, яка полягає у заохоченні суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до активізації міжнародної торгівлі. У 

відповідності до ст. 71 МК України декларант має право обрати митний 

режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого 

режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом; поміщення товарів у 

митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання 

відповідних митних формальностей [229]. Таким чином, органи публічної 

адміністрації мають можливість стимулювати окремі види 

зовнішньоекономічної діяльності (імпорт, експорт, транзит тощо) змінюючи 

умови певних митних режимів. Наприклад, з метою вирівнювання 

торговельного балансу стимулювати експорт, знижуючи вивізне мито та 

гарантуючи повернення сплаченого на митній території України податку на 

додану вартість. 

Окремо слід відзначити координуючу функцію митних режимів, яка 

полягає у взаємодії суб’єктів владних повноважень Державної митної служби 

України з посадовими особами інших контролюючих та правоохоронних 
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органів України. До заходів офіційного контролю МК України відносить 

фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, 

що проводяться згідно із законодавством України (ст. 4 МК України) [229]. 

Крім того, в процесі митного оформлення здійснюються екологічний та 

радіологічний види контролю. Таким чином, в процесі функціонування 

митних режимів Державна митна служба України взаємодіє з Державною 

прикордонною службою України, Державною службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тощо.  

У відповідності до ч. 5 ст. 452 МК України, з метою контролю за 

використанням на території України транспортних засобів особистого 

користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або 

поміщених у митний режим транзиту, між митними органами, Державною 

прикордонною службою України та органами Національної поліції 

здійснюється автоматизований обмін інформацією про такі транспортні 

засоби та громадян, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту 

[229]. 

Взаємовідносинам митних органів з іншими органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності 

присвячена окрема 77 глава Митного кодексу України. 

Так, згідно із ч. 6 ст. 558 МК України, в рамках взаємодії митних 

органів з правоохоронними органами, митні органи зобов’язані передавати 

Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції 

інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких митними 

органами виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних 

засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі 

транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності 

за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про 

порушення митних правил [229]. 
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У відповідності до ч. 2 ст. 561 МК України, митні органи здійснюють 

контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон 

України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах охорони культурної 

спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, та 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування 

державної системи страхового фонду документації [229]. 

Отже, в процесі реалізації митних режимів Державна митна служба 

України виконує координуючу функцію та забезпечує необхідною 

інформацією відповідні правоохоронні органи та інші органи публічної 

адміністрації згідно з їх компетенцією. 

В умовах інформатизації публічно-правових відносин важливою є 

інформаційна функція митних режимів, яка полягає в інформуванні громадян 

про доступні для вибору митні режими, а також зміни в національному 

законодавстві та адмініструванні митних режимів. Так, в рамках 

загальнонаціональної діджиталізації державного управління (електронного 

урядування), наприкінці 2019 року Державна митна служба України 

анонсувала додаток «e-Borders» – «Митниця в смартфоні», який покликаний 

значно спростити процедури надання адміністративних послуг суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності та відстежувати переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України. Зокрема, у Державній 

митній службі планується запустити мобільний додаток «e-Borders», який 

дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці та слідкувати 

за ситуацією на кордоні онлайн. Крім того, на митниці планують переглянути 

систему управління ризиками та відкрити систему бізнес-аналітики. Зокрема, 

за планом запрацює портал відкритих даних та автоматичні сервіси для 

класифікації та інтеграції з базами інших країн. Таким чином, буде відкрито 

знеособлену інформацію щодо митної вартості товарів, порядок визначення 

якої викликає найбільшу кількість правових спорів. Планується запровадити 
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систему самостійного декларування транспортних засобів та інших відносно 

простих товарів, які переміщують через митний кордон громадяни, з метою 

мінімізації людського фактору в процесі здійснення митного контролю [230]. 

Крім того, усі сервіси, які надає Державна митна служба України, а 

також інформація про них містяться на офіційному веб-порталі Державної 

митної служби України – customs.gov.ua. На веб-порталі є інтерактивна карта 

роботи пунктів пропуску. За допомогою фільтрів можна знайти місця 

митного оформлення в регіоні, який цікавить; переглядати пропускну 

здатність пропускних пунктів і навіть відслідковувати ситуацію на місці у 

режимі відеотрансляції. Для представників бізнесу є корисним «Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі», в особистому кабінеті якого вони можуть онлайн 

здійснити перевірку митної декларації, отримати інформацію щодо 

класифікації товарів, рахунків для сплати митних платежів тощо. Працює на 

новому веб-порталі й онлайн система скарг на роботу митниць, де можна 

повідомити про проблему і відстежувати статус обробки звернення [90]. 

Таким чином, актуальним напрямом удосконалення механізму 

реалізації інформаційної функції митних режимів є розвиток сервісних служб 

та можливостей офіційного веб-порталу Державної митної служби України 

(створення інтерактивного сервісу щодо вибору митного режиму та 

поміщення в нього товарів з можливістю заповнення декларації он-лайн та 

виконання інших митних формальностей, спостереження в режимі он-лайн за 

переміщенням товарів через митний кордон тощо). 

Також слід виділити виховну функцію митних режимів, яка полягає у 

виховному впливі інституту митних режимів (регламентованому в 

законодавстві на високому рівні юридичної техніки), а також посадових осіб 

Державної митної служби України на суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності з метою формування в останніх поваги до норм і принципів 

митного права, органів публічної адміністрації в цілому. 

Таким чином, до основних функцій митних режимів слід віднести:  

- регулятивну функцію, в рамках якої органи публічної адміністрації 
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визначають лінії поведінки учасників митних правовідносин, наділяючи їх 

правами (право обрати митний режим, право скористатися автоматизованою 

системою митного оформлення, механізмом «єдиного вікна») та обов’язками 

(обов’язок задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити 

митні платежі тощо); 

- охоронну функцію, яка полягає у захисті національної безпеки та 

економіки від незаконного переміщення товарів через митний кордон 

України (виявлення контрабанди, незадекларованих товарів тощо);  

- контрольно-наглядову функцію, яка полягає у здійсненні державного 

контролю дотримання норм митного законодавства в процесі митного 

оформлення товарів і транспортних засобів;  

- фіскальну функцію, яка полягає в адмініструванні посадовими 

особами Державної митної служби України всіх передбачених чинним 

законодавством митних платежів; 

- стимулюючу функцію, яка полягає у заохоченні суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до активізації міжнародної торгівлі завдяки 

спрощеним процедурам в рамках функціонування певних митних режимів 

(стимулювання експорту або імпорту, транзиту тощо);  

- координуючу функцію, яка полягає в координації діяльності 

посадових осіб Державної митної служби України з іншими контролюючими 

органами публічної адміністрації (Державною прикордонною службою 

України, Державною службою України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів тощо) в процесі функціонування митних 

режимів; 

- інформаційну функцію, яка полягає в інформуванні громадян та 

нерезидентів про новели національного законодавства у сфері правового 

регулювання митних режимів, доступні інформаційні ресурси та сервіси 

митної служби;  

- виховну функцію, яка полягає у виховному впливі інституту митних 

режимів, а також посадових осіб митниць на суб’єктів зовнішньоекономічної 
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діяльності з метою формування в останніх поваги до норм і принципів 

митного права, органів публічної адміністрації в цілому. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати висновок про те, що 

складна природа митних режимів обумовлює їх багатофункціональність, 

тобто широкий спектр напрямів впливу на суспільні відносини в процесі 

здійснення митної справи. Основною функцією митних режимів є визначення 

митних процедур та умов оподаткування щодо товарів, які переміщуються 

через митний кордон України (регулятивна функція). До інших функцій 

митних режимів віднесено: охоронну, контрольно-наглядову, фіскальну, 

стимулюючу, координуючу, інформаційну та виховну функції. 

З метою вирівнювання торговельного балансу України удосконалення 

потребує механізм реалізації стимулюючої функції митних режимів, зокрема, 

в частині системи правових засобів заохочення експорту високотехнологічної 

продукції з високою доданою вартістю.  

Враховуючи результати соціологічних досліджень, корегування 

потребує координуюча функція митних режимів щодо організації взаємодії 

між контролюючими органами, забезпечення оперативного обміну 

інформацією завдяки взаємній інтеграції автоматизованих інформаційних 

систем з використанням технології «штучного інтелекту».  

Актуальним напрямом удосконалення механізму реалізації 

інформаційної функції митних режимів є розвиток сервісних служб та 

можливостей офіційного веб-порталу Державної митної служби України 

(створення інтерактивного сервісу щодо вибору митного режиму та 

поміщення в нього товарів з можливістю заповнення декларації он-лайн та 

виконання інших митних формальностей, спостереження в режимі он-лайн за 

переміщенням товарів через митний кордон тощо). 
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1.2. Методологія дослідження інституту митних режимів в сучасній 

доктрині адміністративного права 

В процесі кожного дослідження важливо використовувати увесь 

інструментарій методології наукового пізнання, адже від правильно обраних 

методів дослідження залежить результат наукових пошуків. Інститут митного 

режиму є складним міжгалузевим утворенням, що представляє собою 

комплекс взаємопов’язаних правових норм, які відповідно до заявленої мети 

переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 

процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 

обумовлюють їх використання після митного оформлення. Таким чином, для 

здійснення його ефективного дослідження з метою формулювання 

конкретних пропозицій щодо удосконалення чинного національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних відносин доцільно 

використовувати методологію юридичної науки в цілому, а також спеціальні 

методи дослідження окремих галузей права, напрацювання фахівців у сфері 

господарського, цивільного, адміністративного, податкового та 

безпосередньо митного права. Не менш важливим є використання 

методології порівняльного правознавства та відповідних наукових праць, 

присвячених дослідженню зарубіжного досвіду правового регулювання 

митних режимів та проведенню порівняльного аналізу правових засад 

митних режимів в Україні та країнах-членах ЄС, США, державах Близького 

та Далекого Сходу тощо. 

Особливе значення для дослідження теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні має використання актуальної 

статистичної інформації щодо переміщення товарів та транспортних засобів 

через митний кордон України, відслідковування змін у платіжному балансі 

України та використання інших результатів правової та економічної 

статистики. Не менш важливими є аналіз та наукове узагальнення відповідної 

судової практики розгляду адміністративних справ у сфері митних відносин 

як на рівні окружних та апеляційних судів, так і на рівні Касаційного 
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адміністративного суду у складі Верховного Суду з виокремленням пілотних 

рішень у зразкових справах та постанов Великої Палати Верховного Суду. 

Методологія дослідження інституту митних режимів ґрунтується на 

органічному поєднанні філософських, загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів дослідження. Серед філософських методів дослідження 

на особливу увагу заслуговують закони діалектики: єдності та боротьби 

протилежностей, переходу кількісних змін у якісні та прийом «заперечення 

заперечення». Зокрема, закон переходу кількісних змін у якісні дозволяє 

відстежити вплив кількісних змін у роботі та статистичній звітності 

Державної митної служби України на якісні показники рівня довіри суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та суспільства в цілому до даних органів 

публічної адміністрації. Серед загальнонаукових методів дослідження 

ключовими є прийоми логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та 

індукція), системний та структурно-функціональний методи, методи 

порівняння та прийоми соціологічного методу. Спеціально-юридичні методи 

дослідження представлені методом юридичної догматики, що є різновидом 

аксіоматичного методу, методом юридичного моделювання та методами 

порівняльного правознавства, які дозволяють здійснювати 

компаративістський аналіз зарубіжного законодавства та юридичної 

практики у сфері правового регулювання та реалізації митних режимів з 

метою запозичення позитивного досвіду та визначення перспектив його 

впровадження в національну правову систему. Особливе значення в 

контексті теми даного дослідження має метод юридичної статистики, який 

дозволяє здійснювати наукове узагальнення офіційної статистичної 

інформації, яка акумулюється Державною митною службою України та 

Державною службою статистики України щодо кількості та інших 

параметрів товарів, які переміщуються через митний кордон України в 

процесі реалізації різних митних режимів. Ключове значення має, зокрема, 

інформація щодо стану торгівельного балансу України, обсягу сплачених 

митних платежів, кількості укладених зовнішньоекономічних контрактів 
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тощо. 

Важливість окремого доктринального дослідження теоретико-

методологічних та правових засад митних режимів в Україні обумовлена 

необхідністю наукового узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної 

науки у цій сфері, останніх змін до чинного національного законодавства у 

сфері правового регулювання митних відносин, відповідної адміністративної 

та судової практики, а також зарубіжного досвіду правового регулювання 

митних режимів з метою формування цілісної концепції розвитку митної 

політики держави та формулювання конкретних пропозицій щодо 

удосконалення чинного національного законодавства та юридичної практики 

у сфері правового регулювання митних режимів з урахуванням найкращих 

світових стандартів. 

Проведений аналіз методології дослідження митних режимів дозволив 

сформулювати висновок про те, що останні зміни до Митного кодексу 

України та інших законодавчих актів України, необхідність продовження 

процесу адаптації національного законодавства у сфері правового 

регулювання митних відносин до права ЄС, а також розробки концепції 

розвитку та удосконалення державної політики у сфері митної справи 

актуалізують потребу окремого доктринального дослідження інституту 

митних режимів. 

Методологія є основою наукового пошуку, адже від правильно 

обраного інструментарію дослідження залежать його ефективність та 

швидкість досягнення очікуваних результатів. Особливе значення 

правильний вибір методів дослідження має для наукового аналізу юридичних 

процесів та явищ, які мають комплексний характер, пов’язані із різними 

аспектами суспільних відносин та залежать як від об’єктивних, так і 

суб’єктивних факторів. Це зокрема стосується інституту митних режимів, 

який має міжгалузевий характер і регулюється нормами митного, 

адміністративного, фінансового (податкового), цивільного, господарського та 

міжнародно-приватного права. Таким чином, в процесі дослідження 
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інституту митних режимів необхідно застосовувати не тільки філософські, 

загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження, але й 

враховувати особливості методології перелічених галузевих юридичних 

наук. 

Окремі публікації методології дослідження в юридичній науці в цілому 

та адміністративному праві зокрема присвятили О. Ганьба, В. Мірошниченко 

«Особливості сучасної методології правових наукових досліджень» [56], А. 

Благодарний «Методологія дослідження правової регламентації 

адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів» [32], В. 

Ільков «Методологія дослідження джерел права в адміністративному 

судочинстві» [125], М. Кельман «Методологія сучасного правознавства: 

становлення та основні напрями розвитку» [138], Н. Кушакова-Костицька 

«Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна 

необхідність чи суб’єктивна формальність» [187], Г. Лук’янова 

«Методологічні основи дослідження права у сучасній юридичній науці» 

[202], В. Пашинський «Методологічний інструментарій дослідження проблем 

адміністративно-правового забезпечення оборони держави» [282]. 

Сучасний стан правового регулювання та адміністрування митних 

режимів є задовільним та потребує удосконалення з урахуванням здобутків 

доктрини адміністративного права, відповідної судової практики та 

позитивного зарубіжного досвіду. Необхідність створення теоретико-

методологічної основи дослідження інституту митних режимів обумовлює 

актуальність даного дослідження. 

Методологія дослідження митних режимів є похідною від загальної 

методології юридичної науки. В сучасній юридичній доктрині сформувалось 

достатньо стале уявлення про поняття та призначення методології наукового 

пізнання юридичних явищ та процесів. Так, лаконічним є енциклопедичне 

визначення методології юридичної науки, сформульоване П.М. Рабіновичем. 

Під методологію юридичної науки він пропонує розуміти систему підходів і 

способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання при 
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вивченні державно-правових явищ [316, с. 618]. 

На думку Д.І. Голосніченко методологія дослідження в юридичній 

науці – «це не простий набір певних основоположних понять та категорій, не 

сукупність прийомів і методів. Це більш ємне поняття. Методологія є 

теоретичним обґрунтуванням доцільності застосування відповідних підходів 

і способів, які використовуються для проведення певного теоретико-

юридичного дослідження, а також дібрана на науковій основі для означеної 

мети система прийомів і способів, тобто відповідних методів» [64, с. 10]. 

Таким чином, методологія дослідження кожного юридичного явища чи 

процесу є по суті унікальною, адже використовує специфічний теоретично 

обґрунтований набір підходів, прийомів та способів (методів) наукового 

пошуку. Причому комбінація наукових підходів та методів наукової роботи 

залежить не тільки від предмета дослідження, але й від самого суб’єкта, 

тобто особистості самого науковця, який належить до тієї або іншої наукової 

школи, має відповідну теоретичну та юридичну практику (досвід), певний 

склад та особливості мислення, політичні уподобання тощо. Саме тому 

дослідження одного правового явища чи процесу різними науковцями може 

суттєво відрізнятись та навіть призводити до різних висновків та пропозицій. 

Проте, враховуючи накопичений досвід, кількість проведених доктринальних 

досліджень, в юридичній науці сформувались певні догми – правові аксіоми, 

які визнає більшість науковців. Прикладом юридичної догми-аксіоми, яка 

закріплена на рівні Основного закону, є положення ст. 3 Конституції 

України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю. Права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави» [162]. Крім того, існує група так званих універсальних методів, які 

застосовуються в процесі будь-якого дослідження. Це, зокрема, закони 

діалектики, прийоми логічного методу – аналіз, синтез, дедукція та індукція, 

системний та структурно-функціональний методи, а також згаданий вище 

аксіоматичний метод. 
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Враховуючи вищевикладене, з метою створення теоретико-

методологічної основи дослідження митних режимів в Україні, необхідно 

проаналізувати та виокремити ті методи наукового пізнання, які дозволять 

досягти оптимальних результатів дослідження вказаного правового інституту 

та сформулювати пропозиції щодо удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері митних правовідносин. 

Всю сукупність методів дослідження поділяють на три основні групи. 

До першої групи відносяться філософські методи діалектики та метафізики. 

Друга група включає загальнонаукові методи. Третя група складається зі 

спеціально-юридичних методів дослідження. 

Серед філософських методів для ефективного дослідження інституту 

митних режимів найбільше значення мають закони діалектики: єдності та 

боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, а також прийом 

«заперечення заперечення». Так, закон єдності та боротьби протилежностей 

проявляється в процесі реалізації митних режимів, коли приватні інтереси 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності стикаються з публічними 

інтересами суб’єктів владних повноважень в особі посадових осіб Державної 

митної служби України. Зазначені інтереси часто є протилежними: суб’єкт 

зовнішньоекономічної діяльності прагне мінімізувати митні платежі та інші 

податки, занижуючи митну вартість товарів, натомість митник прагне 

визначити більшу митну вартість товарів з метою надходження до бюджету 

відповідних митних платежів; особа, яка переміщує товари через митний 

кордон України, прагне уникнути їх огляду та зекономити час, на відміну від 

митників, які прагнуть здійснити належне митне оформлення та ретельний 

митний контроль. Проте, об’єднують протилежні інтереси учасників митних 

відносин вимоги чинного митного законодавства, які визначають правила та 

порядок реалізації митних режимів та повинні забезпечувати досягнення 

правового та соціального компромісу між суб’єктами владних повноважень 

та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Закон переходу кількісних змін у якісні також чітко проявляється в 
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процесі функціонування митних режимів. Зокрема, кількість товарів 

переміщених через митний кордон України в рамках певних митних режимів 

може свідчити про якісний рівень функціонування відповідного митного 

режиму та його загальну ефективність або неефективність. Проведення 

комплексних реформ та удосконалення адміністративно-правових засад 

митних режимів в Україні поступово призводить до підвищення якості 

надання адміністративних послуг посадовими особами Державної митної 

служби України. Крім того, кількісні зміни показників переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України в рамках окремих 

митних режимів є свідченням якісних змін в економіці України, наприклад, 

національне виробництво якісних товарів веде до падіння попиту на 

аналогічні товари іноземного виробництва та відповідне зменшення їх 

імпорту в кількісних показниках. І навпаки, падіння національного 

виробництва та якості вітчизняної продукції веде до зростання попиту на 

відповідні товари іноземного виробництва та збільшення кількісних 

показників імпорту (це, зокрема, яскраво проявляється в автомобільній 

промисловості та торгівлі транспортними засобами, коли зростання попиту 

та, відповідно, імпорту іноземних автомобілів обумовлено низькою якістю 

автомобілів вітчизняного виробництва, відсутністю якісних інноваційних 

моделей та високою собівартістю національного виробництва автомобілів та 

запчастин). Таким чином, моніторинг функціонування митних режимів 

експорту та імпорту є основою для змістовного аналізу та оцінки стану 

національної економіки в цілому та її окремих галузей.  

Прийом «заперечення заперечення» доцільно застосовувати в процесі 

пошуку інноваційних способів удосконалення механізму функціонування 

митних режимів. З початку можливість запровадження нових способів 

заперечується, а потім таке заперечення аргументовано спростовується та 

формулюються пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного 

законодавства. Останнім часом як науковці, так і представники митної 

служби констатують неможливість подолання корупції у сфері митних 
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відносин у зв’язку із високими ставками неправомірної вигоди, які 

переважають стимули у вигляді підвищення заробітної плати суб’єктам 

владних повноважень Державної митної служби України та нівелюють страх 

юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Проте, 

застосування прийому «заперечення заперечення» дозволяє юридичній науці 

шукати інноваційні засоби протидії та запобігання корупції, кардинальні 

інструменти мінімізації людського корупційного фактору, до яких слід 

віднести роботизовані автономні системи сканування та подальшої митної 

перевірки товарів і транспортних засобів, супровідної документації та осіб, 

які переміщують товари через митний кордон України.  

Закони діалектики нерозривно пов’язані із принципами об’єктивності 

та історизму. Перший вимагає від дослідника спиратись лише на перевірені 

дані та результати репрезентативних соціологічних досліджень, а також 

використовувати лише офіційні, автентичні тексти нормативно-правових 

актів, рішень судових та адміністративних органів (друковані тексти законів, 

збірники судової практики можуть містити суттєві стилістичні та граматичні 

помилки, прогалини, які суттєво змінюють сам змін правового матеріалу, що 

вимагає від суб’єктів владних повноважень використовувати офіційні 

джерела правової інформації). Другий обумовлює необхідність враховувати 

ті історичні обставини, які супроводжували прийняття того або іншого 

нормативно-правового акту у сфері правового регулювання митних режимів 

та, відповідно, могли вплинути на волю законодавця. Особливо це стосується 

актуальної судової практики, яка постійно змінюється та повинна 

узгоджуватися із останніми змінами до чинного митного законодавства, 

враховувати реальну юридичну практику функціонування митних режимів. 

Велика Палата Верховного Суду фактично здійснює казуальне тлумачення 

чинного митного законодавства, виходячи із розуміння волі законодавця та 

тих історичних об’єктивних обставин та чинників, які зумовили прийняття 

того чи іншого нормативного припису. 

 Серед загальнонаукових методів, які доцільно застосовувати в процесі 
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дослідження інституту митних режимів, слід відзначити прийоми логічного 

методу (аналіз, синтез, індукція та дедукція), системний та структурно-

функціональний методи, методи соціологічних досліджень та порівняння.  

Прийоми логічного методу є універсальними засобами наукового 

пізнання правових явищ та процесів. Так, за допомогою аналізу здійснюється 

дослідження структури поняття митного режиму, окремо вивчаються його 

складові елементи та зв’язок між ними; за допомогою синтезу формулюється 

авторське поняття митного режиму, що є результатом узагальнення всіх 

елементів інституту митного режиму та чинників, які на них впливають; 

прийом індукції дозволяє з’ясувати правову природу митного режиму за 

допомогою руху від конкретного до загального, а прийом дедукції, навпаки, 

дозволяє виокремити особливості складових окремих митних режимів, 

рухаючись від загального до конкретного. 

Системний метод дозволяє розкрити зв’язок інституту митних режимів 

з іншими правовими процесами та явищами, враховуючи його комплексний 

міжгалузевий характер; визначити яке місце посідають митні режими в 

галузях митного та адміністративного права, та які елементи фінансового 

(податкового), цивільного, господарського та міжнародно-приватного права 

використовуються в процесі функціонування митних режимів. Крім того, 

системний метод дозволяє дослідити організацію митної служби, яка по суті 

є динамічною системою органів публічної адміністрації з відповідними 

функціями, завданнями та повноваженнями. 

Структурно-функціональний метод дозволяє з’ясувати сутність, 

структуру та особливості кожного з митних режимів, чітко визначити та 

охарактеризувати функції митних режимів. Так, в ст. 4 Митного кодексу 

України сформульовано законодавче визначення митного режиму як 

комплексу взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої 

мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 

процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 

обумовлюють їх використання після митного оформлення [229]. 
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Застосування структурно-функціонального методу дозволяє побачити, що 

наведене законодавче визначення митних режимів є недосконалим та не 

відображає всі структурні елементи і стадії реалізації митних режимів. 

Зокрема, поняття митного режиму не можна зводити до комплексу 

взаємопов’язаних правових норм, адже важливу роль в процесі 

функціонування митних режимів відіграють конклюдентні акти суб’єктів 

владних повноважень (огляд та перевірка товарів), акти правозастосування 

(включаючи як адміністративну, так і судову практику), акти тлумачення 

норм права (включаючи правові позиції (висновки) Верховного Суду щодо 

правильного застосування норм Митного кодексу України). Крім того, 

законодавче визначення митного режиму на враховує таку ключову стадію 

митного оформлення як визначення митної вартості товарів і транспортних 

засобів, яка викликає найбільше правових спорів через широкі дискреційні 

повноваження посадових осіб Державної митної служби України (яскравий 

приклад, коли для копій годинників відомих брендів встановлюється-

визначається митна вартість оригіналу). 

Ключову роль в процесі дослідження митних режимів відіграють 

методи соціологічних досліджень: аналіз документів, спостереження, 

опитування і соціальний експеримент. Результати соціологічних досліджень 

в сфері митних відносин дозволяють виявити об’єктивні тенденції в розвитку 

митної справи та оцінити результати проведених реформ, сформувати 

реальну картину ставлення громадян до суб’єктів владних повноважень в 

особі посадових осіб Державної митної служби України, а також, на підставі 

виявлених очікувань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

спрогнозувати перспективні напрями подальшого удосконалення та 

реформування інституту митних режимів. 

Зокрема, результати соціологічних досліджень щодо оцінки рівня 

корупції та професіоналізму суб’єктів владних повноважень Державної 

митної служби України свідчать про те, що сучасний стан адміністративно-

правового забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні є 
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задовільним. 

Так, за результатами соціологічного дослідження Європейської Бізнес 

Асоціації 36,2% опитаних представників бізнесу стверджують, що не 

задоволені якістю митних послуг та професіоналізмом осіб, з якими вони 

взаємодіють на митниці. 58,6% вважають, що корупція в митних органах 

залишається на тому ж рівні [28; 108]. 

Таким чином, викладені вище результати соціологічних досліджень 

свідчать про необхідність активізації наукової діяльності щодо визначення 

напрямів та способів удосконалення адміністративно-правових засад та 

адміністрування митних режимів в Україні.  

Прикладне значення в процесі дослідження інституту митних режимів 

мають спеціально-юридичні методи дослідження: метод юридичної 

догматики (формально-юридичний метод) як різновид аксіоматичного 

методу, метод юридичного моделювання та методи порівняльного 

правознавства.  

Формально-юридичний метод є найбільш поширеним в юридичній 

науці, адже використовує прийоми загальнонаукового аксіоматичного 

методу, коли в доктрині створюються та визнаються загальноприйнятими 

певні юридичні аксіоми – факти та правила, які не потребують доведення. В 

першу чергу це принципи права, його фундаментальні засади, на яких 

вибудовується увесь механізм правового регулювання – верховенство права 

(принцип, який включає в себе три складові: верховенство прав і свобод 

людини, верховенство міжнародного права над національним та 

верховенство Конституції над нормами інших нормативно-правових актів), 

рівність всіх перед законом та судом (принцип, який відображає саму 

сутність права), презумпція невинуватості (принцип, який гарантує особі 

захист від незаконного переслідування з боку держави) тощо. По-друге, це 

норми-аксіоми, закріплені в Конституції України, яка має найвищу юридичну 

силу і норми якої є нормами прямої дії (це, наприклад, вже згадана вище 

аксіома – «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
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безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю»). 

Щодо митних режимів правовою аксіомою є, зокрема, положення ч. 2 

ст. 72 Митного кодексу України: «усі товари на митній території України (за 

винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають 

статус українських товарів, якщо відповідно до цього Кодексу не 

встановлено, що такі товари не є українськими» [229]. Тобто, у вказаній 

нормі фактично закріплено презумпцію визнання статусу українських товарів 

за товарами, які знаходяться на митній території України та поміщуються у 

митний режим. 

Не менш важливе значення має застосування методу юридичної 

догматики (формально-юридичного методу) як різновиду загальнонаукового 

аксіоматичного методу в процесі визначення обсягу прав та обов’язків 

суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності та суб’єктів владних 

повноважень органів публічної адміністрації в особі посадових осіб 

Державної митної служби України. Так, правовою аксіомою є положення, 

закріплене в ст. 19 Конституції України, відповідно до якого органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Фактично цей нормативний 

припис Конституції України є інтерпретацією юридичної догми, якою 

визначають спеціально-дозвільний режим правового регулювання, у 

відповідності до якого «посадовим особам органів публічної адміністрації 

дозволено лише те, що чітко визначено в законі», на відміну від змісту 

загально-дозвільного принципу, у відповідності до якого «фізичним особам 

дозволено все, що не заборонено законом». Таким чином, аксіомою для 

посадової особи Державної митної служби України є чітке та неухильне 

дотримання норм Митного кодексу України та основних прав і свобод 

людини в процесі функціонування митних режимів. В той же час, для 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності аксіомою є обов’язок подати 

митну декларацію (задекларувати товарі і транспортні засоби, які 
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переміщуються через митний кордон України) та сплатити всі передбачені 

митним законодавством митні платежі. 

Таким чином, метод юридичної догматики (формально-юридичний 

метод) як різновид аксіоматичного методу має ключове значення для 

дослідження інституту митних режимів та правильного розуміння їх правової 

природи, адже дозволяє оперувати усталеними правовими категоріями, 

юридичними аксіомами, які не потребують доведення і визначають зміст та 

напрями митної політики органів публічної адміністрації. 

Важливе значення для дослідження інститут митних режимів має метод 

юридичного моделювання. Він дозволяє сконструювати перспективні правові 

моделі регулювання митних відносин, на основі яких сформулювати 

конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного митного законодавства 

або розробки перспективних нормативно-правових актів у сфері правового 

регулювання митної справи. Моделюється не тільки норма права, але й 

правові наслідки її застосування – перспективний, очікуваний вплив на 

суспільні відносини, який перевіряється на практиці в локальних умовах у 

формі правового експерименту (наприклад, запровадження рекомендаційно-

технічного пілотного проекту виконання митних формальностей в 

автоматичному режимі [307]). Нова модель регулювання митних відносин та 

прогнозований регуляторний вплив на вказані суспільні відносини повинні 

проходити громадське обговорення з метою досягнення оптимального 

балансу між приватними та публічними інтересами. 

Суттєве значення для здійснення ефективного комплексного 

дослідження інституту митних режимів мають методи порівняльного 

правознавства, тобто компаративістики. Позитивний зарубіжний досвід 

правового регулювання та практичного функціонування (адміністрування) 

митних режимів в країнах ЄС, США та деяких країнах Близького та Далекого 

Сходу формувався протягом багатьох десятиліть, тому для молодої 

української держави важливим є його всебічне дослідження з метою 

запозичення найкращих елементів з урахуванням національних традицій та 
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правосвідомості громадян України. Слід відзначити, що сліпе запозичення 

зарубіжного досвіду може призвести до колізій з нормами національних 

законів та неоднозначного тлумачення запозичених норм. Враховуючи 

прагнення України набути повноправного членства в Європейському Союзі, 

для національної юридичної науки першочерговим є вивчення досвіду 

правового регулювання та адміністрування митних режимів в державах-

членах та на рівні інституцій ЄС. Основними способами адаптації 

національного законодавства у сфері правового регулювання митних 

відносин до норм та принципів права ЄС є гармонізація та імплементація, які 

потребують зусиль як науковців, так і практиків у сфері митної справи. 

Таким чином, методи порівняльного правознавства покликані 

виокремити найкращий позитивний досвід правового регулювання митних 

режимів та визначити можливість і доцільність його впровадження в 

національне митне законодавство та юридичну практику адміністрування 

митних режимів.  

Не менш важливе значення в процесі дослідження інституту митних 

режимів має використання методу юридичної статистики. Аналіз даних, які 

акумулюються Державною митною службою України, Міністерством 

фінансів України,  Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Державною службою статистики України, дозволяє 

виявити об’єктивні тенденції у розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні, зміни у торговельному балансі, встановити актуальні показники 

імпорту, експорту, транзиту окремих груп товарів, які поміщуються у 

відповідний митний режим. Важливою є юридична статистика щодо 

кількості виявлених порушень митного законодавства, кількості осіб, яких 

притягнуто до відповідальності, обсягів конфіскованого товару, кількості 

розглянутих судами митних спорів тощо. Аналіз вказаних статистичних 

даних дозволяє сформулювати пропозиції щодо актуальних напрямів 

удосконалення правового регулювання відповідних митних режимів. 

Крім проаналізованих вище методів дослідження, в процесі наукового 
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аналізу інституту митних режимів необхідно враховувати особливості 

методології адміністративного, фінансового, цивільного, господарського та 

міжнародно-приватного права, норми яких застосовуються в процесі 

функціонування митних режимів. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати висновок про те, що в 

процесі дослідження інституту митних режимів як комплексного 

міжгалузевого інституту митного права необхідно застосовувати 

філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження, а 

також враховувати специфіку методології окремих юридичних наук: 

адміністративного, фінансового, цивільного, господарського та міжнародно-

приватного права.  

Особливу увагу необхідно приділяти застосуванню методів 

соціологічних досліджень та юридичної статистики, які дозволяють виявити 

реальний стан публічних відносин у сфері митної справи, актуальні проблеми 

в процесі функціонування митних режимів, спрогнозувати напрями 

реформування митного законодавства на основі виявлених недоліків 

правового регулювання та очікувань суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Серед спеціально-юридичних методів дослідження ключову роль в 

процесі наукового аналізу митних режимів відіграють формально-

юридичний метод (метод юридичної догматики), методи порівняльного 

правознавства (компаративістики), а також метод юридичного моделювання. 

Необхідність подальшого наукового аналізу методології  дослідження 

митних режимів обумовлена постійним розвитком методології юридичної 

науки, появою нових прийомів та способів наукового пізнання, а також 

необхідністю подальшого удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні, приведенням їх у відповідність до 

міжнародних стандартів, а також норм і принципів права ЄС. 

Важливе значення правильного визначення та застосування методології 

дослідження митних режимів має визначення особливостей реалізації 
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публічних та приватних інтересів в процесі функціонування митних режимів, 

адже в основі дій будь-якого суб’єкта права лежить певний інтерес, який 

визначає напрями його поведінки та обрання певних правових засобів 

досягнення поставленої мети.  

Українське суспільство розвивається під впливом світових процесів 

глобалізації та інформатизації. В умовах глобалізованої економіки важливою 

є раціональна на науково-обґрунтована політика держави у сфері митних 

відносин з метою захисту національного виробника та наповнення 

національного бюджету. Органи публічної адміністрації повинні чітко та 

послідовно захищати вказані публічні інтереси української держави, яким 

часто протистоять приватні інтереси транснаціональних корпорацій і 

окремих приватних фірм та інвесторів, які зацікавлені у зменшенні 

податкових (митних) зобов’язань та просуванні власної продукції на 

український ринок. З метою реалізації приватних інтересів суб’єкти 

зовнішньо-економічної діяльності використовують різні важелі впливу на 

публічну адміністрацію, включаючи лобіювання внесення змін до чинного 

законодавства щодо митних режимів та ставок митних платежів. Правові 

категорії «публічний інтерес» та «приватний інтерес» достатньо детально 

досліджені в теорії держави та права, а також в доктрині адміністративного 

права, адже саме публічні або приватні інтереси (потреби) є основою мотиву 

будь-якої правової поведінки та визначають зміст та мету правового 

регулювання. Завданням юридичної науки є пошук оптимального балансу 

між публічними та приватними інтересами. Так, в процесі реалізації митних 

режимів публічний інтерес органів публічної адміністрації в особі Державної 

митної служби України полягає у забезпеченні належного митного 

оформлення переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, професійному виконанні всіх митних формальностей, 

якісному адмініструванні сплати всіх передбачених чинним законодавством 

митних платежів в повному обсязі та ефективному здійсненні митного 

контролю дотримання норм Митного кодексу України та інших 
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законодавчих актів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Приватний 

інтерес останніх полягає у максимально швидкому проходженні всіх митних 

процедур та мінімізації розміру митних платежів, які підлягають сплаті. 

Таким чином, дослідження співвідношення публічного та приватного 

інтересів в процесі реалізації митних режимів має не тільки теоретичне, але і 

практичне значення, та покликане стати основою для формулювання 

конкретних пропозицій щодо удосконалення чинного національного 

законодавства та юридичної практики у сфері митних відносин. 

Правові категорії «публічний інтерес» та «приватний інтерес» в 

доктрині адміністративного права достатньо детально дослідила Л. 

Золотухіна в працях «Історія розвитку національного законодавства в 

контексті реалізації «публічних інтересів» [121], «Зміст публічного інтересу 

як адміністративно-правової категорії» [120], «Діалектика співвідношення 

публічних і приватних інтересів як адміністративно-правових категорій» 

[119], «Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації 

публічного інтересу» [118]. 

Значну увагу категоріям приватного та публічного інтересів 

приділяють теоретики держави і права. Так, співвідношення приватних і 

публічних інтересів в контексті досвіду України дослідила С. Савченко [332]. 

На увагу заслуговують і наукові публікації І. Жаровської «Публічні та 

приватні інтереси у механізмі сучасної державної влади» [109] та О. 

Підопригори «Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як 

методологічна проблема вітчизняного правознавства» [294]. Проте, 

співвідношення публічного та приватного інтересів в процесі реалізації 

митних режимів в Україні ще не було предметом окремого дослідження, що 

актуалізує необхідність підготовки даної публікації. 

Економіка української держави розвивається в умовах жорсткої 

світової конкуренції, особливо в частині виробництва високотехнологічних 

товарів з високою доданою вартістю. Україна є аграрною та транзитною 

державою, проте має чималий потенціал у сфері промисловості, тому для її 
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економіки важливим є створення нових робочих місць, збільшення обсягів 

експорту товарів та залучення нових інвестицій. Органи публічної 

адміністрації повинні створювати всі умови для заохочення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до збільшення кількості та обсягів 

експортних операцій, адже це є гарантією надходження до України валютної 

виручки, а також розвитку національного виробництва та зростання 

національного валового внутрішнього продукту в цілому. Дієвим правовим 

інструментом заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до виходу на 

зовнішні ринки є ефективне правове регулювання митних режимів, які 

повинні містити чіткі та прогнозовані умови переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України, сплати передбачених 

національним законодавством митних платежів та забезпечувати швидке 

митне оформлення товарів, а також ефективний і прозорий митний контроль 

дотримання норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів. 

В процесі практичної реалізації митних режимів органи публічної 

адміністрації та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності часто 

переслідують різні цілі, керуються різними інтересами. Публічному інтересу 

органів публічної адміністрації здійснити належне митне оформлення 

товарів, які переміщуються через митний кордон України, та забезпечити 

якісний митний контроль дотримання норм митного законодавства іноді 

протистоїть приватний інтерес суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

ухилитися від належного митного оформлення та контролю, а також сплати у 

повному обсязі всіх митних платежів, занизити митну вартість товарів, які 

переміщуються через митний кордон України. Слід зазначити, що категорії 

«приватний інтерес» та «публічний інтерес» досліджується не тільки в 

рамках юридичної доктрини. В нормативно-правових актах національного 

законодавства містяться нормативні визначення приватного та публічного 

інтересів. 

Так, в Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. 

№ 1700-VII у ст. 1 «приватний інтерес» визначається як будь-який майновий 
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чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, 

сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними 

чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з 

членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 

організаціях. А реальний конфлікт інтересів визначений як суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 

прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень [306]. 

Отже, реальний конфлікт інтересів у сфері митних відносин може 

виникати у разі конфлікту між приватними інтересами суб’єкта владних 

повноважень та публічними інтересами всього суспільства та держави в 

цілому, які ця особа зобов’язана захищати та реалізовувати, використовуючи 

надані їй повноваження згідно із чинним законодавством. Наприклад, 

посадова особа Державної митної служби приймає рішення щодо митного 

оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України із 

заниженою митною вартістю і належать комерційній структурі його 

близького родича. 

Не пряме визначення публічного (суспільного) інтересу знаходимо в 

суміжних галузях права. Так, у відповідності до ст. 470 Кримінального 

процесуального кодексу України, прокурор при вирішенні питання про 

укладення угоди про визнання винуватості зобов’язаний враховувати, 

зокрема, такі обставини як: наявність суспільного інтересу в забезпеченні 

швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті 

більшої кількості кримінальних правопорушень, а також наявність 

суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої 

кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких 

кримінальних правопорушень [181]. 

Разом із тим, в сучасній доктрині адміністративного права поняття 

«публічні інтереси» охоплює зміст понять «державні інтереси» та «суспільні 
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інтереси», адже замість поняття «органи державної влади» все частіше 

використовується поняття «органи публічної адміністрації». Останнє 

більшою мірою відповідає європейській концепції публічної влади, яка 

спирається не на механізм примусу (домінування меншості над більшістю), а 

на підтримку суспільства і виконує сервісні функції у відповідності до 

принципу належного урядування. «Публічний» фактично є синонімом 

«суспільний», адже в перекладі з англійського «public» означає «суспільний». 

Влада є публічною, тобто такою, що йде від суспільства (згідно із 

Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ). 

Враховуючи викладене, важливим завданням науки адміністративного 

права є пошук оптимального балансу між публічними та приватними 

інтересами в процесі реалізації митних режимів в Україні. 

У відповідності до п. 25 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, митний 

режим є комплексом взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України 

визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови 

оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення. В 

той же час, у відповідності до п. 21 ч.1 ст. 4 Митного кодексу України, митна 

процедура – це зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон 

України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання [229]. 

Митним режимам присвячено Розділ V Митного кодексу України. Так, 

у відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування законодавства 

України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими: імпорт 

(випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 

реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; 

вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 

переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави [229]. Таким чином, Митний кодекс України встановлює 

чотирнадцять митних режимів, з яких основними є режими імпорту, експорту 
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та транзиту, адже саме за ними визначаються основні показники 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та формується 

загальний торгівельний баланс України. 

Особливу увагу органи публічної адміністрації повинні приділяти 

правовим засобам обмеження небажаного для національної економіки 

імпорту, застосовуючи у необхідних випадках заходи нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

У відповідності до п. 13 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, заходи 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це не пов’язані 

із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний кордон 

України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, 

спрямовані на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, 

суспільної моралі, на охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону 

навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що 

ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної та 

історичної спадщини [229]. 

Як відзначають О. Задорожний та А. Ярмак, нетарифні методи 

регулювання експортно-імпортних операцій є засобом формування 

зовнішньоекономічної діяльності і за своєю суттю – комплексом заходів 

обмежувально-заборонного характеру, що застосовуються з метою захисту 

вітчизняних виробників і споживачів, а також проведення ефективної 

політики в інтересах власної економіки. У загальносвітовій практиці 

нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється 

державою більшою або меншою мірою залежно від економічних, соціальних 

або політичних завдань, що стоять перед країною, та ситуації в світі [114]. 

В умовах глобалізації світової економіки значну роль у регулюванні 

нетарифних інструментів торговельної діяльності відіграє СОТ. Головним 

принципом СОТ є передбачуваність або відсутність довільного застосування 

країнами торговельних заходів. Рішення про захист національного ринку 

повинні прийматися після багатосторонніх консультацій. Цей принцип 
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лежить в основі нетарифного регулювання світової зовнішньоекономічної 

діяльності. До кількісних та інших обмежень, дозволених у рамках СОТ, 

належать такі: 

- обмеження, що накладаються країнами, які мають проблеми з 

платіжним балансом; 

- обмеження, що накладаються для захисту суспільної моралі, життя чи 

здоров’я людей, тварин та рослин, для забезпечення дотримання законів чи 

нормативних актів; 

- захисні заходи з обмеження імпорту у формі імпортного мита або 

кількісних обмежень імпорту в разі, коли його збільшення завдає значної 

шкоди національним виробникам супутньої або конкурентної продукції; 

- накладання антидемпінгового мита на відповідну продукцію та 

компенсаційного мита на субсидовану імпортну продукцію, якщо збільшення 

такого імпорту завдає значної шкоди національній промисловості; 

- технічні бар’єри; 

- недискримінаційне застосування кількісних обмежень (ліцензування, 

квотування) [114]. 

Згідно з положеннями ст. 197 Митного кодексу України митницями 

контролюються документи, які підтверджують дотримання обмежень щодо 

переміщення товарів через митний кордон України та видаються державними 

органами або іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, 

якщо подання таких документів органам доходів і зборів передбачено 

законами України [229]. 

Таким чином, органи публічної адміністрації в особі Державної митної 

служби мають достатньо потужний інструментарій захисту публічних 

інтересів української держави. 

Крім того, у передбачених Митним кодексом України та іншими 

законодавчими актами випадках, органи публічної адміністрації мають право 

застосовувати заходи офіційного контролю – фітосанітарний контроль, 

ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням 
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законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із 

законодавством України. Отже, з метою реалізації та захисту публічних 

інтересів можуть застосовуватися вищезазначені правові засоби офіційного 

контролю, що також покликано захистити національну економіку від імпорту 

неякісних та шкідливих товарів та стимулювати розвиток відповідного 

національного виробництва та експорту товарів. 

Н. Осадча зазначає, що митний режим є дієвим інструментом реалізації 

митної політики, який являє собою сукупність стимулів та обмежень щодо 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Під регуляторним митним 

режимом, на її думку, доцільно розуміти велику кількість законів, правил, 

норм та умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, які 

обґрунтовують досяжність стратегічних та тактичних цілей певною кількістю 

суб’єктів, на яких розповсюджується дія режиму, на підставі принципу 

балансу стимулу й обмежень із метою мінімізації трансакційних витрат. 

Регуляторний митний режим являє собою цілеспрямований взаємозв’язок 

сукупності суб’єктів економічного процесу в межах інститутів економічної 

діяльності, ресурсів та стратегій дій щодо реалізації власних економічних 

інтересів з метою отримання економічних переваг та мінімізації 

трансакційних витрат. При формуванні кожного митного режиму 

закладаються обмежувальні та стимулюючі заходи, тобто певні умови, які 

дозволяють стимулювати деякі корисні для держави види діяльності. При 

формуванні та використанні митного режиму слід виділити два типи 

інтересів (цілей): інтерес підприємця та інтерес держави. Інтерес держави 

багатоаспектний та включає захист національних товаровиробників, 

поліпшення міжнародного становища шляхом ратифікації міжнародних 

конвенцій та угод, збільшення митних надходжень. Так, суб’єкти державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності виконують такі основні 

завдання: забезпечення виконання вимог суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності (сплата мита, акцизу, податку на додану вартість, виконання 
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термінових обмежень кожного режиму); захист економічних інтересів 

національних товаровиробників; дотримання вимог міжнародного права; 

здійснення індивідуального регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

налагодження взаємозв’язків із країнами або їх об’єднаннями, які є 

потенційними покупцями товарів [268]. 

Цілі підприємців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, 

на думку Н. Осадчої, спрямовані на оптимізацію митного оподаткування в 

напрямі його зменшення, зниження нетарифних бар’єрів, збільшення 

швидкості митного контролю та оформлення. У раціонально обґрунтованій 

моделі взаємовідносин держави та підприємця є формування такого 

регуляторного митного режиму, при якому підприємець буде задоволений 

сприятливими умовами щодо реалізації всіх митних режимів, та держава при 

цьому найкращим чином задовольняє свої економічні інтереси. Тобто існує 

баланс ідеальних взаємовідносин між підприємцем та державою, за межами 

якого як держава, так і підприємець не задовольняють частину свого 

інтересу. Держава, формуючи свою митну політику, може відстоювати свої 

економічні інтереси шляхом конструювання відповідних стану економіки 

митних режимів. Уряд може вводити додаткові зміни до змісту митних 

режимів, їх склад та механізм використання, вводити нові режими з метою 

захисту своїх інтересів. Але при цьому треба враховувати й інтереси 

суб’єктів, які при збільшенні податкового навантаження або введенні нових 

обмежень можуть знаходити нові шляхи оптимізації своєї діяльності, а саме 

знаходити шляхи ухилення від податків або їх зменшення [268]. 

В цілому слід погодитись із вищевикладеною думкою Н. Осадчої щодо 

необхідності врахування інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

при внесенні змін до змісту митних режимів, адже будь-які правові 

обмеження чи заборони викликають зворотну реакцію, супротив або взагалі 

відмову суб’єкта від провадження певної діяльності, що може завдати ще 

більшої шкоди інтересам держави та суспільства. 

В. Науменко зазначає, що мета переміщення товарів через митний 
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кордон України обґрунтована в зовнішньоекономічних контрактах, та при 

виборі митного режиму декларант повинен надати інформацію з низки 

питань:  Чи відповідає напрямок та мета переміщення товарів обраному 

режиму? Чи виконані умови, передбачені для обраного режиму? Чи 

враховані обмеження, передбачені для митного режиму, під яким перебуває 

товар? Чи є товари об’єктом митного контролю? Чи виконані в установлених 

режимах заходи митно-тарифного регулювання та нетарифного 

регулювання? Чи отриманий у встановленому випадку дозвіл митного органу 

на застосування даного режиму? Чи сплачені податки та збори згідно з 

обраним режимом? Чи існують документи, які підтверджують право на 

застосування обраного режиму? [253]. 

Механізм реалізації митного режиму, на думку Н. Осадчої, включає 

певні процедури митного контролю та оформлення, тарифні й нетарифні 

заходи, які можуть бути як стимулюючими, так і обмежувальними, та митний 

пост-аудит. Порядок переміщення являє собою комплекс положень, 

установлених державою для забезпечення фактичного контролю за 

переміщенням товарів через митний кордон України з метою дотримання 

державних заборон щодо такого переміщення. Тобто порядок 

установлюється з метою дотримання державою своїх економічних інтересів 

та безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього середовища, захисту 

історичної та культурної спадщини населення, інтелектуальної власності та 

інших інтересів держави. При розгляді порядку переміщення товарів 

необхідно також ураховувати державні обмеження відносно переміщення 

окремих товарів через митний кордон. Обмеження на ввезення чи вивезення 

товарів можуть бути встановлені в інтересах економічної політики держави, 

виконання міжнародних договорів, захисту внутрішнього споживчого ринку. 

Пропуск таких товарів через митний кордон України можливий на підставі 

дозвільних документів державних органів, які виконують відповідні 

контрольні функції. У межах режимів закладені також певні стимули щодо 

ввезення чи вивезення товарів, які обумовлені також інтересами держави 
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щодо формування позитивного сальдо платіжного балансу в напрямі 

стимулювання експорту чи розвитку експортного потенціалу (використання 

режиму вільна митна зона), глобалізаційними процесами та налагодженням 

взаємовигідних відносин із іншими країнами [268]. 

Отже, правове регулювання митних режимів в Україні повинно бути 

спрямоване на досягнення оптимального балансу між публічними інтересами 

українського суспільства та держави і приватними інтересами суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає створення сприятливих 

умов для здійснення експорту та імпорту товарів, транзиту, а також реалізації 

інших митних режимів із урахуванням необхідності захисту інтересів 

національного виробника, прав українських споживачів на безпечну та якісну 

продукцію. 

Проведений аналіз співвідношення публічних та приватних інтересів в 

процесі реалізації митних режимів в Україні дозволяє сформулювати 

висновок про те, що чинне національне законодавство у сфері правового 

регулювання митних відносин потребує удосконалення в напряму 

забезпечення оптимального балансу мж публічними та приватними 

інтересами. Враховуючи нові виклики глобалізації та необхідність захисту 

національної економіки, створення нових робочих місць та підтримки 

національного виробника існує необхідність створення додаткових правових 

стимулів щодо розвитку митного режиму експорту, реекспорту та транзиту, а 

також переробки на митній території України. 

Особливу увагу органи публічної адміністрації повинні приділяти 

правовим засобам обмеження небажаного для національної економіки 

імпорту, застосовуючи у необхідних випадках заходи нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Найбільш ефективними правовими засобами захисту публічних 

інтересів українського суспільства та держави (захист національної 

економіки від недобросовісної конкуренції з боку транснаціональних 

корпорацій, захист інтересів національного виробника тощо) є захисні заходи 
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з обмеження імпорту у формі імпортного мита або кількісних обмежень 

імпорту в разі, коли його збільшення завдає значної шкоди національним 

виробникам супутньої або конкурентної продукції; накладання 

антидемпінгового мита на відповідну продукцію та компенсаційного мита на 

субсидовану імпортну продукцію, якщо збільшення такого імпорту завдає 

значної шкоди національній промисловості; недискримінаційне застосування 

кількісних обмежень (ліцензування, квотування). 

Ефективний захист публічних інтересів в процесі реалізації митних 

режимів в Україні є гарантією реалізації приватних інтересів громадян 

України як кінцевих споживачів товарів, які імпортуються в Україну, щодо 

безпечного та якісного рівня життя. 

Таким чином, методологія дослідження інститут митних режимів 

ґрунтується на органічному поєднанні філософських, загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів дослідження із дотриманням принципів 

об’єктивності та історизму, а також з урахуванням необхідності захисту як 

публічних, так і приватних інтересів учасників митних відносин. 

 

 

1.3. Історіографія дослідження інституту митних режимів 

Дослідження будь-якого правового явища чи процесу має ґрунтуватися 

на найкращих здобутках юридичної доктрини, перевірених часом та 

реальною практикою положеннях. 

Використання всього потенціалу доктрини адміністративного права 

дозволить повністю розкрити проблематику теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні та сформулювати пропозиції щодо 

удосконалення їх правового регулювання. Вищевикладене обґрунтовує як 

теоретичне, так і практичне значення даного дослідження. 

Історіографія дослідження митних режимів берез спій початок із 

зародження науки адміністративного права. Як зазначає історик Р. Панасюк, 

базою для зародження адміністративного права стала наука «камералістика», 
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яка зародилась в XVІІ ст. в Німеччині та Австрії. У країнах Західної Європи 

термін «камералістика» (походить від латинського camera – палацова 

скарбниця) у період раннього Середньовіччя означало «скарбниця-сховище», 

згодом це слово означало установу, яка відала королівськими доходами, 

королівською скарбницею. Так звані «камери» мали управлінські 

повноваження, відали збором податків, а також мали деякі поліцейські і 

навіть судові повноваження. У Російській імперії камер-колегія існувала у 

XVIII ст. і відала державними доходами. У європейських університетах 

викладання камералістики розпочалось з XVІІ ст., коли в Халі і Франкфурті-

на-Одері (Німеччина) було засновано першу в історії кафедру камералістики. 

У той час вона включала в себе комплекс управлінських та економічних 

дисциплін. Тобто наука, яка вивчала управління господарством, фінансами та 

економікою за допомогою різноманітних державних органів управління, а 

отже, і порядок функціонування цих органів. Також камералістика відала 

питаннями діяльності державних органів не лише у сфері господарства чи 

економіки, а й поліції, політики тощо [276, с. 95]. 

Наступним етапом розвитку адміністративного права була поява 

поліцейського права. Вперше поняття та предмет поліцейського права 

визначив французький вчений Н. Деламар у своєму «Трактаті про поліцію» 

(1722 р.). Значний вплив на розвиток поліцейського права справили наукові 

праці німецького вченого Й. Юсті, який розглядаючи питання про діяльність 

держави, спрямовану на створення громадянського добробуту, мав на увазі 

не тільки адміністративні установи, а й законодавство. При цьому всі закони 

повинні відповідати моделі управління та змінюватись одночасно зі зміною 

самого життя. Й. Юсті з огляду на тодішню суспільну практику не вдавався 

до розмежування діяльності органів поліції та юстиції і розглядав її як дві 

частини одного цілого. Він також вважав, що поліцейські закони повинні 

узгоджуватися з фінансовими [3, с. 21]. 

У XVIII ст. – на початку XIX ст. в арсеналі поліцейського права 

домінуючими були такі терміни як поліція добробуту та поліція безпеки. 
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Поліція добробуту здійснювала адміністративні заходи щодо розвитку 

приватного та державного господарства, а також духовного і фізичного 

розвитку громадян. До компетенції поліції безпеки належали охорона 

громадського порядку в державі, життя та безпеки її громадян.  

З часом у зв’язку із розпадом поліцейської держави поліція втрачає свої 

майже безмежні повноваження і уже на початку ХХ ст. поступово 

формується розуміння поліції як організованої, примусової сили в усіх 

сферах державного управління, в основі реалізації повноважень якої 

покладено адміністративний примус. Поступовий перехід поліцейської 

держави до держави правової, що було характерним для Західної Європи в 

другій половині ХІХ ст., зумовив як на практиці, так і в теорії, формування 

нових поглядів на управління. Відповідно до новоутвореної доктрини, 

управління здійснювалося на основі законів та підзаконних нормативних 

актів, з дотриманням прав та свобод громадян і з урахуванням державних 

інтересів.  

Поштовхом для виникнення адміністративного права, в його 

нинішньому розумінні, стало прийняття в 1789 році Декларації прав людини і 

громадянина. Важливим було те, що почався процес обмеження безмежних 

прав адміністрації через надання права громадянам звернення до суду у разі 

виникнення претензій до державних установ і їх посадових осіб. 

Адміністративне право ставало складовою у розбудові концепції правової 

держави і поступово набувало якостей інструменту обмеження вільного 

розсуду адміністративних установ [39, с. 122-123]. 

Історія митної справи стала предметом досліджень європейських 

науковців, починаючи з середини XIX ст. Існують наукові розвідки з цих 

питань і у радянській правовій науці початку XX ст. (І.М. Кулішер), і в 

українській юридичній доктрині [67;100;164;390].  

Б.А. Кормич зазначає, що сучасна державна митна справа є 

результатом поєднання нових принципів та концепцій, що виникли у другій 

половині XX ст. завдяки міжнародному співробітництву з митних питань, та 
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певних звичаїв та інститутів, історія яких сягає багатьох століть. Саме 

завдяки такій взаємодії традицій та новацій і сформувалися основні інститути 

митного права, які в процесі свого існування зазнали безліч трансформацій з 

метою пристосування до зміни політичних, економічних та правових 

поглядів на здійснення митної справи [164, с. 52]. 

У XXI ст. науковці стали приділяти значну увагу дослідженням 

митного права та митної системи України. Так, В. Мартинюк дослідив 

теоретичні засади митної системи та економічної безпеки держави [212], П. 

Пашко визначив основні напрями забезпечення митної безпеки України та 

оптимізації порядку визначення митної вартості [283]. С. Коляда дослідила 

економічну складову діяльності митних органів у системі забезпечення 

державних пріоритетів України [149], І. Карамбович розкрив економічну 

природу й особливості функціонування митної системи та напрями 

вдосконалення принципів і функцій митної політики, а також її вплив на 

зміцнення економічної безпеки [133], О. Константий дослідив проблеми 

місця митного права в системі права України, особливості його предмета та 

метода правового регулювання [161], А. Мостовий здійснив детальний аналіз 

змін у митному праві Європейського Союзу, окрему увагу приділивши 

митним режимам [242], І. Іщук проаналізував роль та значення вступу 

України до СОТ та пов’язане з ним митне навантаження на вітчизняну 

економіку [128], С. Перепьолкін детально дослідив міжнародне 

співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи 

[287], О. Годованець розкрив сутність та економічний зміст митного 

контролю [62]. 

Доктринальною основою дослідження митних режимів є наукові праці, 

присвячені правовим та адміністративно-правовим режимам, їх сутності та 

класифікації. Це, зокрема, праці В. Гостєва «Поняття та використання 

адміністративно-правових режимів в сучасних умовах» (розкрито 

особливості використання митних режимів в умовах сучасних 

державотворчих процесів та правових реформ) [66], Ю. Дем’янчука 
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«Концепція адміністративно-правових режимів» (аналізуються теоретичні 

засади адміністративно-правових режимів та доктринальні положення щодо 

правильного розуміння їх змісту, сутності та класифікації) [82], 

В. Завгородньої «Категорія «адміністративно-правовий режим» у 

понятійному апараті адміністративного права» (за результатами аналізу 

різних наукових підходів розкрито зміст категорії «адміністративно-

правовий режим» та досліджено її співвідношення з іншими категоріями 

адміністративного права) [112], Л. Заморської «Нормативність права як засіб 

оптимізації правового режиму: теоретичний аналіз» (досліджено актуальні 

засоби оптимізації правових режимів, серед яких ключову роль відведено 

нормативності права, яка дозволяє здійснювати оперативний регуляторний 

вплив на суспільні відносини, що змінюються) [115], Н. Коваленко «Поняття 

та ознаки адміністративно-правового режиму» (змістовне дослідження 

поняття, сутності та видів адміністративно правового режиму з виділенням 

його специфічних ознак та формулюванням авторського визначення) [142], 

В. Конопльова «Категорія «адміністративно-правових режимів» в юридичній 

науці та законодавстві України» (досліджено місце та роль адміністративно-

правових режимів в юридичній науці та національному законодавстві з 

аналізом останніх досягнень юридичної доктрини та чинних нормативно-

правових актів) [160], Т. Мінки «Особливості класифікації адміністративно-

правових режимів» (здійснено змістовну класифікацію адміністративно-

правових режимів за різними критеріями та аналізом особливостей такої 

класифікації) [233], В. Настюка та В. Бєлєвцевої «Адміністративно-правові 

режими в Україні» (наукове узагальнення поняття, змісту та видів 

національних адміністративно-правових режимів з аналізом доктринальних 

та нормативних джерел) [250], Н. Харченко «Правовий режим: окремі 

загальнотеоретичні аспекти» (розкрито поняття, сутність, ознаки правового 

режиму як узагальнюючого теоретичного поняття універсальної категорії 

адміністративного права та загальної теорії держави і права) [379], 

Ю. Чуприни «Правові основи адміністративно-правових режимів» (здійснено 
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аналіз чинного національного законодавства та юридичної практики щодо 

правових засад функціонування адміністративно-правових режимів) [397], 

Б. Щура та С. Поповчука «Сутність та особливості правових режимів» 

(змістовний аналіз сутності і особливостей правового регулювання та 

адміністрування правових режимів органами публічної адміністрації, місця 

та ролі правових режимів в механізмі правового регулювання) [408]. 

В доктрині адміністративного права поступово почали з’являтися 

окремі дослідження, присвячені митним режимам. Серед них слід відзначити 

праці О. Чуприни «Класифікація митних режимів у юридичній науці та 

законодавстві» (присвячена класифікації митних режимів за чинним 

законодавством та в юридичній доктрині, що покликана сприяти 

удосконаленню теоретико-методологічних та правових засад митних 

режимів) [394], В. Бєлєвцевої «Митні режими та адміністративна 

відповідальність за порушення у сфері їх дії» (присвячена різним аспектам 

адміністративної відповідальності за порушення норм митного права в 

процесі функціонування митних режимів та напрямам її удосконалення, що 

мають як теоретичне, так і прикладне значення) [25], О. Крестьянінова 

«Правове регулювання митних режимів» (комплексне дисертаційне 

дослідження, присвячене правовому регулюванню митних режимів з 

аналізом історичного та зарубіжного досвіду) [176], І. Міщенко «Митний 

статус товарів як елемент митного режиму» (присвячена важливому аспекту 

функціонування митних режимів, який визначає обрання того чи іншого 

митного режиму суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності) [236] та 

«Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного 

законодавства» (наукова публікація присвячена змінам до Митного кодексу 

України щодо правового регулювання митних режимів) [237], В. Царенка 

«Митний режим як вид правового режиму: поняття та зміст» (публікація, 

присвячена визначенню поняття митного режиму як різновиду правового 

режиму, а також аналізу його змісту, що є теоретико-методологічною 

основою для правильного розуміння категорії «митний режим» та 
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визначення оптимальних напрямі удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення митних режимів в Україні) [384], І. Кекіша «Економічний зміст 

митних режимів» (дослідження вченого-економіста, в якому розкривається 

роль митних режимів в економічних процесах, досліджуються економічні 

характеристики митних режимів та аналізується їх вплив на ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності) [136], О. Дем’янюк «Митні режими у 

стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України» (публікація, 

присвячена важливому аспекту впливу митних режимів на стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, коли органи публічної адміністрації 

створюючи сприятливі умови проходження товарів через певний митний 

режим стимулюють певний напрям зовнішньо-економічної діяльності – 

експорт або імпорт товарів, транзит тощо, заохочуючи суб’єктів  зовнішньо-

економічної діяльності за допомогою відповідних правових засобів 

регулювання та адміністрування митних режимів) [85], В. Царенка та Л. 

Луценко «Митний режим як вид правового режиму: поняття, зміст та 

можливості використання» (колективна публікація, присвячена теоретико-

методологічним засадам митних режимів в Україні та прикладним аспектам 

їх використання в процесі зовнішньоекономічної діяльності) [384], І. Гуцул 

«Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності» 

(публікація, присвячена загальному аналізу результативності використання 

митних режимів у стимулюванні та обмеженні інвестиційно-інноваційної 

діяльності, за результатами якого авторка пропонує актуальні напрями 

удосконалення митних заходів стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності в Україні з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду) [78]. 

Окремі праці дослідженню митних режимів в Україні, особливостей їх 

практичного застосування із формулюванням практичних рекомендацій, 

присвятив В. Науменко [253]. 

Важливим є внесок в теорію митних режимів вчених економістів. Так, 

Н. Осадча присвятила окреме дослідження митним режимам та підходам до 

їх класифікації [268]. К. Бережна в рамках дисертаційного дослідження 
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досліджує особливості митно-правового режиму транзиту [17]. 

Окремі дослідження, присвячені історії становлення та розвитку, а 

також сутності митних режимів як інституту митного права, опублікував 

Б.А. Кормич [164,165]. 

На окрему увагу в контексті теми даного дослідження заслуговує 

дисертаційне дослідження вченого-адміністративіста М. Мельника «Інститут 

митних режимів в митному праві України» [216], в якому розкрито поняття, 

сутність та ознаки митних режимів за національним митним законодавством, 

досліджено особливості їх правового регулювання в зарубіжних країнах та 

здійснено класифікацію за різними критеріями. Теоретичною основою даного 

дослідження є також публікації М. Мельника, присвячені різним аспектам 

функціонування митних режимів, а саме: «Митний контроль та митне 

оформлення при застосуванні митних режимів» [215], «Особливості митних 

режимів за законодавством Європейського Союзу» [217], «Правове 

регулювання митного режиму транзиту в Україні» [218]. 

Важливими для правильного розуміння сутності митних режимів та 

визначення їх теоретико-методологічних засад є дослідження, присвячені 

окремим видам митних режимів. В юридичній науці спостерігається 

тенденція щодо активізації наукових пошуків у даному напряму. Серед 

останніх праць слід відзначити праці К. Бережної «Митно-правовий режим 

транзиту в Україні» (дисертаційне дослідження, присвячене найбільш 

актуальному та важливому для економіки України митному режиму 

транзиту, який, враховуючи статус України як транзитної держави, потребує 

удосконалення якісного рівня адміністративно-правового забезпечення та 

адміністрування) [17], Л. Ганас, О. Дороша, О. Мукан, Л. Ноджак та 

С. Трухана «Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в 

митному режимі «Імпорт» (колективна публікація вчених-економістів, 

присвячена науковому аналізу особливостей адміністрування митного 

режиму «Імпорт», який займає ключову позицію в торгівельному балансі 

України та потребує удосконалення адміністративно-правового забезпечення 
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з метою захисту національного виробника) [53], В. Драпайло «Поняття 

правового режиму зберігання товарів під митним контролем як різновиду 

адміністративно-правового режиму» (наукова публікація присвячена 

митному режиму, який достатньо часто використовується в процесі 

здійснення митної справи та впливає на ефективність функціонування інших 

митних режимів) [98], Я. Назарової «Правове регулювання митних режимів 

тимчасового ввезення та тимчасового вивезення» (дисертаційне дослідження, 

присвячене теоретичним питанням регламентації митних режимів 

тимчасового ввезення та тимчасового вивезення як різновидам митних 

режимів, що мають економічний характер, а також практичним аспектам їх 

застосування) [246], О. Чуприни «Правове регулювання митних режимів 

переробки» (дисертаційне дослідження присвячене актуальному для 

розвитку національної економіки митному режиму переробки, окремим 

питанням його правового регулювання та перспективним напрямам 

удосконалення з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду) [395], 

І.В. Співак «Митний режим транзиту» (наукова публікація, присвячена 

теоретико-методологічним та правовим засадам митного режиму транзиту, 

який, враховуючи статус України як транзитної держави, потребує особливої 

уваги науковців з метою забезпечення належного рівня адміністративно-

правового регулювання з урахуванням міжнародних стандартів) [346], 

В.В. Драпайло «Поняття правового режиму зберігання товарів під митним 

контролем як різновиду адміністративно-правового режиму» (публікація, 

присвячена науковому аналізу рівня адміністративно-правового забезпечення 

та адміністрування митного режиму зберігання товарів під митним 

контролем як різновиду адміністративно-правового режиму) [98], 

С. Капітанець «Деякі проблемні питання правового регулювання митного 

режиму безмитної торгівлі та діяльності магазинів безмитної торгівлі» 

(наукова публікація, присвячена актуальним питанням адміністративно-

правового забезпечення функціонування специфічного різновиду митних 

режимів, який має суттєвий потенціал розвитку на території України) [132], 
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В. Ляшенко та Н. Осадчої «Митний режим ввезення для переробки: алгоритм 

реалізації та напрями вдосконалення» (колективна публікація вчених-

економістів, присвячена алгоритмам реалізації та перспективним напрямам 

удосконалення митного режиму ввезення для переробки, який має ключове 

значення для розвитку економіки України, створення нових робочих місць та 

забезпечення стабільних надходжень до Державного бюджету України з 

урахуванням позитивного зарубіжного досвіду) [205], І.П. Кекіша «Шляхи 

покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення» 

(публікація присвячена дослідженню встановлених Митним  кодексом  

України  умов  застосування  митного режиму тимчасового ввезення в 

порівнянні з чинними нормативно-правовими міжнародного митного 

законодавства з метою визначення напрямів підвищення ефективності 

використання даного митного режиму в Україні, за результатом якого 

автором сформульовані практичні рекомендації щодо внесення змін до 

чинного Митного кодексу України та приведення його у відповідність до 

загальновизнаних міжнародних стандартів у сфері митної справи) [137], В. 

Хоми «Сучасний стан національного правового забезпечення митного 

режиму безмитної торгівлі та напрями його вдосконалення» (публікація 

присвячена науковому аналізу сучасного стану правового забезпечення 

функціонування митного режиму безмитної торгівлі в Україні, за 

результатами якого автором сформульовано практичні пропозиції щодо 

актуальних напрямів його вдосконалення з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів роботи магазинів «Duty 

free») [381], М. Удода «Митні режими, що застосовуються при переміщенні 

культурних цінностей через митний кордон України» (публікація присвячена 

науковому аналізу правових засад функціонування митних режимів, в яких 

можуть перебувати культурні цінності, що має як теоретичне, так і практичне 

значення в контексті необхідності збереження національної культурної 

спадщини та недопущення випадків її незаконного вивезення за межі 

України) [371], М. Шульги «Митний режим транзиту» (публікація 
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присвячена аналізу правових засад та актуальним питанням адміністрування 

митного режиму транзиту, який має ключове значення для економіки 

України, враховуючи міжнародний статус України як транзитної держави) 

[406], Л. Ганас, О. Дороша, О. Мукан та інших науковців «Особливості 

митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі «Імпорт»» 

(колективна публікація вчених-економістів, присвячена особливостям 

правового регулювання та адміністрування митного оформлення 

міжнародних вантажів в найбільш поширеному митному режимі «Імпорт») 

[53]. 

В контексті євроінтеграційних процесів на увагу заслуговують наукові 

праці, присвячені дослідженню міжнародних стандартів митної діяльності, а 

також досвіду правового регулювання митних режимів в зарубіжних країнах 

та визначенню можливості та доцільності його впровадження в національне 

законодавство та юридичну практику. Серед таких праць слід виділити 

роботи Л. Батченко та М. Ковальової «Європейський досвід управління 

митними ризиками» (колективна публікація, присвячена аналізу позитивного 

досвіду європейських держав щодо управління митними ризиками в процесі 

функціонування митних режимів) [14], Г. Бобрижної «Аналіз зарубіжного 

досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної 

безпеки держави» (публікація присвячена науковому узагальненню 

позитивного зарубіжного досвіду управління митними ризиками в контексті 

забезпечення економічної безпеки держави) [33], М. Бойкової «Зарубіжний 

досвід митного адміністрування» (монографія присвячена науковому аналізу 

досвіду митного адміністрування митних режимів в різних зарубіжних 

країна, включаючи США, Канаду, країни ЄС) [37], Т. Микитенко «Шляхи 

наближення митного пост-аудиту до європейських стандартів» (публікація 

вченого-економіста, в якій аналізується адаптація національного митного 

законодавства до права ЄС, зокрема в частині митного пост-аудиту, та 

формулюються пропозиції щодо удосконалення національного законодавства 

та юридичної практики у сфері митних відносин) [225], А. Смолія «Розвиток 
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та функціонування митних союзів на європейському континенті» (публікація 

присвячена особливостям функціонування та розвитку митних союзів, які 

мають ключове значення для формування адміністративно-правових засад 

митних режимів в Україні і є підставою для удосконалення їх 

адміністрування, приведення у відповідність до європейських та 

міжнародних стандартів) [342], В. Філатова «Імплементація міжнародних 

норм до митного законодавства України» (фундаментальна монографія, 

присвячена актуальним напрямам імплементації міжнародних норм та 

принципів в національне законодавство, включаючи адаптацію до права ЄС 

та гармонізацію з міжнародними стандартами здійснення митної справи) 

[376], А. Шершуна «Актуальні питання порядку здійснення митних процедур 

у застосуванні митного режиму «переробка на митній території України» та 

міжнародні стандарти» (публікація присвячена важливому питанню 

приведення правових засад митного режиму «переробка на митній території 

України» у відповідність до європейських (міжнародних) стандартів та 

внесення відповідних змін до чинного національного митного законодавства) 

[403], Т. Тучак «Особливості застосування митних режимів України в умовах 

інтеграції до ЄС» (публікація присвячена комплексному науковому аналізу 

особливостей правового забезпечення та адміністрування митних режимів в 

умовах триваючого процесу інтеграції України в Європейський Союз, 

враховуючи необхідність імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС в частині правового регулювання митних відносин) [367], колективне 

порівняльно-правове дослідження митного регулювання в ЄС та Україні 

Центру європейського та порівняльного права [206].  

Важливими для розвитку доктрини адміністративного права є наукові 

праці, присвячені напрямам удосконалення митного права та митної системи 

України. Серед останніх таких праць варто відзначити роботи А. Артеменко 

«Удосконалення нормативно-правового регулювання питань здійснення 

процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних 

засобів та товарів, що переміщуються ними через державний кордон 
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України» (наукова публікація, присвячена актуальним напрямам та способам 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування 

митних режимів щодо переміщення товарів та водних транспортних засобів 

через митний кордон України) [6], Г. Бобрижної «Формування інституційних 

умов удосконалення державної політики у сфері митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні» (публікація присвячена 

глобальним питанням та актуальним напрямам удосконалення митного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності через створення необхідних 

інституційних умов для ефективної реалізації державної політики у даній 

сфері суспільних відносин) [35], С. Войтова та С. Черних «Розвиток митного 

постаудиту як складник модернізації системи митного контролю в Україні» 

(колективна публікація присвячена актуальним напрямам модернізації 

системи митного контролю в Україні за допомогою розвитку митного 

постаудиту, який дозволяє об’єктивно оцінити ефективність функціонування 

основних митних режимів та виявити (виправити) допущені помилки в 

процесі здійснення митного контролю) [48], Д. Приймаченка та І. Федотової 

«Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні» 

(фундаментальна колективна монографія фахівців у сфері митного права, 

присвячена аналізу актуальних напрямів удосконалення правового 

регулювання митних відносин в Україні) [302] та О. Запорожця «Шляхи 

підвищення якості митних послуг» (наукова публікація вченого-економіста, 

присвячена практичним аспектам підвищення якості надання митних послуг, 

включаючи адміністрування митних режимів) [116], В. Кривіцького 

«Вектори вдосконалення митного контролю в Україні у контексті 

забезпечення фіскальної безпеки держави» (наукова публікація вченого-

економіста, присвячена основним напрямам вдосконалення митного 

контролю в Україні, який є ключовим елементом митних режимів та 

забезпечує надходження до Державного бюджету України передбачених 

чинним законодавством митних платежів та податків) [178], 

А. Крижанівської «Інформатизація митних процедур в рамках Угоди зі 
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спрощення процедур торгівлі» (наукова публікація присвячена такому 

актуальному напряму удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів як інформатизація митних 

процедур на виконання міжнародно-правових зобов’язань України) [180], 

О. Комарова «Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної 

справи» (публікація присвячена реалізації ключової функції митних режимів, 

удосконалення якої є однією з основних завдань публічної адміністрації) 

[154], В. Сторожука «Трансформація функцій митного тарифу в умовах 

лібералізації митно-тарифного регулювання» (наукова публікація вченого-

економіста, присвячена трансформації функцій митного тарифу в контексті 

лібералізації митно-тарифного регулювання в рамках міжнародних 

зобов’язань України) [347], І. Фоміна «Шляхи вдосконалення митного 

регулювання в Україні щодо впливу на розвиток економіки» (публікація 

вченого-економіста, присвячена актуальним напрямам удосконалення 

митного регулювання в контексті впливу на розвиток національної 

економіки) [377]. 

На окрему увагу заслуговують наукові праці, присвячені 

адміністративно-правовим засадам організація та діяльності Державної 

митної служби України (суб’єкти владних повноважень якої здійснюють 

безпосереднє адміністрування митних режимів), серед яких слід виділити 

праці Д. Бакуменко «Державне регулювання діяльності митних органів щодо 

надання адміністративних послуг» (досліджено важливий аспект діяльності 

митних органів щодо надання адміністративних послуг суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності, нерезидентам та громадянам України, що є 

фактором формування поваги до органів публічної адміністрації в особі 

посадових осіб Державної митної служби України) [13], Ю. Кунєва та 

З. Кунєвої «Правоохоронна діяльність митної служби: теоретичні аспекти» 

(змістовно розкрито теоретичні аспекти правоохоронної діяльності 

Державної митної служби України, акцентовано увагу на необхідності 

удосконалення даного напряму діяльності митної служби у взаємодії з 
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іншими органами публічної адміністрації) [186], О. Комарова «Юридичний 

статус та повноваження суб’єктів митних правовідносин» (на підставі аналізу 

чинного законодавства та доктринальних джерел розкрито зміст юридичного 

статусу та повноважень учасників митних правовідносин) [155], В. Комзюка 

«Митні органи як суб`єкти адміністративного права» (фундаментальне 

дослідження місця та ролі митних органів як суб’єктів адміністративного 

права в системі органів публічної адміністрації, які реалізують основні 

функції держави та виконують визначені чинним законодавством завдання) 

[156]. 

Проведений аналіз історіографії дослідження митних режимів дозволив 

сформулювати висновок про те, що в юридичній науці сформувалась 

тенденція щодо активізації досліджень різних аспектів митних відносин. 

Значна увага науковців приділяється науковому аналізу порядку реалізації та 

напрямів удосконалення окремих видів митних режимів. Проте, не зважаючи 

на появу окремих праць, присвячених поняттю та класифікації митних 

режимів в Україні, питання теоретико-методологічних та правових засад 

митних режимів залишається актуальним напрямом дослідження. Останні 

зміни до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, 

необхідність продовження процесу адаптації національного законодавства у 

сфері правового регулювання митних відносин до права ЄС, а також 

розробки концепції розвитку та удосконалення державної політики у сфері 

митної справи актуалізують потребу окремого доктринального дослідження 

теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в Україні. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Теоретичною основою правильного розуміння сутності інституту 

митних режимів є доктринальні положення, в яких розкривається поняття та 

класифікація адміністративно-правових режимів, які виступають 

динамічними системами взаємопов’язаних правових засобів регулювання 

певних сфер публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи 
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публічної адміністрації, що використовують передбачені чинним 

законодавством інструменти адміністративно-правового впливу з метою 

забезпечення публічних інтересів держави та суспільства. Як різновид 

адміністративно-правових режимів митні режими відносяться до 

міжгалузевих, постійно діючих адміністративно-правових режимів у сфері 

публічного управління та економіки на території пунктів пропуску через 

державний кордон України, та пов’язані із режимом обігу предметів – 

порядком переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України. 

Враховуючи доктринальні та нормативні положення, митний режим 

доцільно визначити як комплекс правових засобів, якими, в залежності від 

заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, врегульовано порядок такого переміщення: митні процедури 

щодо цих товарів та транспортних засобів, їх правовий статус, порядок 

визначення митної вартості, умови оподаткування, використання після 

митного оформлення. 

Класичну класифікацію митних режимів за Митним кодексом України 

запропоновано доповнити їх класифікацією за критерієм поширеності та 

частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм впливу на 

торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, транзит) та 

технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на внутрішній 

ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної 

території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки 

(експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній 

території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна 

торгівля, знищення або руйнування). 

До основних функції митних режимів слід віднести: регулятивну 

функцію, в рамках якої органи публічної адміністрації визначають лінії 

поведінки учасників митних правовідносин, наділяючи їх правами (право 
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обрати митний режим, право скористатися автоматизованою системою 

митного оформлення, механізмом «єдиного вікна») та обов’язками (обов’язок 

задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити митні платежі 

тощо); охоронну функцію, яка полягає у захисті національної безпеки та 

економіки від незаконного переміщення товарів через митний кордон 

України (виявлення контрабанди, незадекларованих товарів тощо); 

контрольно-наглядову функцію, яка полягає у здійсненні державного 

контролю дотримання норм митного законодавства в процесі митного 

оформлення товарів і транспортних засобів; фіскальну функцію, яка полягає 

в адмініструванні посадовими особами Державної митної служби України 

всіх передбачених чинним законодавством митних платежів; стимулюючу 

функцію, яка полягає у заохоченні суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до активізації міжнародної торгівлі завдяки спрощеним 

процедурам в рамках функціонування певних митних режимів 

(стимулювання експорту або імпорту, транзиту тощо); координуючу 

функцію, яка полягає в координації діяльності посадових осіб Державної 

митної служби України з іншими контролюючими органами публічної 

адміністрації (Державною прикордонною службою України, Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів тощо) в процесі функціонування митних режимів; інформаційну 

функцію, яка полягає в інформуванні громадян та нерезидентів про новели 

національного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів, доступні інформаційні ресурси та сервіси митної служби; виховну 

функцію, яка полягає у виховному впливі інституту митних режимів, а також 

посадових осіб митниць на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з 

метою формування в останніх поваги до норм і принципів митного права, 

органів публічної адміністрації в цілому. 

2. Методологічною основою дослідження інституту митних режимів є 

органічне поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів дослідження: законів діалектики (єдності та боротьби 
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протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, прийому «заперечення 

заперечення») та метафізики, принципів об’єктивності та історизму, 

аксіоматичного методу, прийомів логічного методу (аналіз, синтез, дедукція 

та індукція), історико-правового, системного та структурно-функціонального 

методів, прийомів соціологічного методу (опитування, спостереження тощо), 

методу юридичної догматики як різновиду аксіоматичного методу та методу 

юридичної статистики, а також універсального методу юридичного 

моделювання з метою формулювання пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства та юридичної практики у сфері адміністративно-

правового регулювання митних режимів. Враховуючи міжгалузевий характер 

інституту митних режимів необхідно враховувати специфіку методології 

окремих юридичних наук: адміністративного, митного, фінансового, 

цивільного, господарського та міжнародно-приватного права. Особливу 

увагу необхідно приділяти застосуванню методів соціологічних досліджень 

та юридичної статистики, які дозволяють виявити реальний стан публічних 

відносин у сфері митної справи, актуальні проблеми в процесі 

функціонування митних режимів, спрогнозувати напрями реформування 

митного законодавства на основі виявлених недоліків правового 

регулювання та очікувань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Дослідження історіографії теоретико-методологічних та правових 

засад митних режимів в Україні дозволило виявити тенденцію щодо 

активізації наукових досліджень проблематики митних режимів в Україні 

серед фахівців у сфері адміністративного, митного, податкового, 

господарського та міжнародно-приватного права, а також в працях вчених-

економістів, які розглядають митні режими в контексті діяльності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі. Активізація 

доктринальних досліджень адміністративно-правового забезпечення 

функціонування митних режимів свідчить про теоретичну та практичну 

значимість даної тематики та перспективність її поглибленого аналізу. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ 

 

 

2.1. Історія становлення та розвитку інститут митних режимів в 

зарубіжних країнах 

 Питання становлення та розвитку інституту митних режимів в 

зарубіжних країнах досліджувалось в роботах істориків та правознавців. З 

останніх досліджень слід відзначити публікацію Б. Кормича «Історія 

розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції» [164]. 

Як зазначає Б. Кормич, історичні пам’ятки свідчать про те, що ще у 

Стародавніх Греції та Римі сформувалися впорядковані належним чином 

системи оподаткування, в яких були присутні податки, які ми можемо 

вважати попередниками сучасних митних платежів. При цьому, вже у ті часи 

сформувався погляд на те, що торгівля повинна бути джерелом наповнення 

державної скарбниці, а для цього міста та держава повинні розвивати свої 

гавані, шляхи, мости тощо. У давньогрецькій та латинській мовах виникає 

поняття emporia, яким позначається гавань-ринок, на територію якого 

завозяться іноземні товари та забезпечується можливість торгівлі іноземним 

купцям. Такі гавані-ринки відділяються від решти території міста для 

забезпечення ефективного оподаткування руху товарів, яке стає одним з 

ключових джерел поповнення міських та державних скарбниць [164, с. 53-

54]. 

Так, у стародавніх Афінах сплачувалися портові збори з товарів, які 

ввозилися або вивозилися на морських судах у розмірі 1-2%, окремо 

оподатковувалося ввезення зерна у розмірі 2%, справлялися платежі на 

міських воротах та ринках. Причому збирання податків здійснювалося 

приватними особами, які щороку викупали у міста таке право на аукціонних 

засадах [422, с. 100]. Подібна ідея «приватних митниць» розглядається як 
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альтернатива митним постам державної митної служби і в сучасній 

національній юридичній доктрині. 

У Стародавньому Римі продовжили грецьку практику оподаткування 

товарів, що ввозилися та вивозилися, запровадивши аналогічне мито під 

назвою portorium за стандартною ставкою 2,5%, відомості про яке 

з’являються починаючи з IV ст. до н.е. Від початку цей податок 

застосовувався лише у морських портах, але із збільшенням території імперії 

така практика стала поширюватися і на міста, розташовані на сухопутних 

шляхах перевезення товарів. 

В часи Давнього Риму правила оподаткування митом вперше 

оформлюються у вигляді окремого законодавства, яке в силу походження від 

портових зборів мало назву lex portus (дослівно – «право портів»), хоча 

розповсюджувалося і на сухопутні шляхи. Так, одним з найбільш відомих 

прикладів такого законодавства, який дійшов до нас, є митний закон 

Пальміри (міста, розташованого на території сучасної Сирії, яка в той час 

була римською провінцією). Цей закон датований 137 р. н е., але містить 

посилання і на більш ранній закон, середини І ст. н.е. Митний закон 

Пальміри вважається першим відомим митним тарифом, адже по суті він є 

lex portus, оскільки визначає транзитні мита (portoria), які накладалися на 

товари, що транспортувалися до Римської імперії в основному 

торговельними караванами через Пальміру, хоча саме місто не було гаванню 

на воді в фізичному сенсі [164;421]. 

Справляння portoria здійснювали публікани – приватні особи, які брали 

на відкуп право стягнення державних податків. Сам же цей податок найбільш 

близький за характером транзитному миту, тобто миту, що справляється за 

перевезення товарів територією держави [164, с. 55]. 

Найперші відомості про справляння мита в Англії належать до X ст. 

н.е. Вважається також, що саме в Англії вперше в Європі, у 1275 р., були 

встановлені вивізні мита, якими оподатковувалися основні експортні товари 

того часу: вовна, шкурки з вовною та шкіра. У відповідному королівському 
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акті вони отримали назву нових мит (New Customs), на відміну від 

стародавніх мит (Ancient Customs), що мали характер транзитних [418, с. 

121]. 

Завдяки розвитку податкової та митної системи під контролем 

центрального королівського уряду, Англія однією з перших почала набувати 

рис, характерних для сучасних держав. Зокрема, вже у XIII ст. почалося 

розмежування між різного роду зборами за державні послуги та митами, 

якими оподатковувалося ввезення та вивезення товарів [164]. 

Суттєві зміни у характері митної справи та її відхід від виключно 

фіскальної функції відбулися завдяки розвитку середньовічних міст та 

отриманню ними Магдебурзького права. Незалежність та розширення прав 

міського самоврядування включало і право встановлення місцевих податків і 

зборів, затвердження правил торгівлі тощо. Міста, з розвитком ремесл, 

починають запроваджувати заборони на ввезення товарів, що вироблялися в 

цьому місті. Такі положення зустрічаються у статутах середньовічних міст, 

цехових правилах, починаючи з XIV ст. Подібна практика значно 

поширюється у XV ст. в статутах французьких, німецьких, італійських міст. 

Відповідні статути містять вже цілий комплекс правил, спрямованих на 

заборону або обмеження ввезення товарів, вироблених в інших містах: прямі 

заборони щодо ввезення, обмеження ввезення та продажу товарів окремими 

днями тижня або датами проведення ярмарок, оподаткування таких товарів 

ввізним митом [164, с. 58]. На даному прикладі простежується ідея захисту 

національного (місцевого) виробника за допомогою правових засобів 

тарифного та нетарифного регулювання митних відносин в рамках певного 

митного режиму (імпорту товарів). 

Посилення центральної влади, розвиток промислового виробництва та 

міжнародної торгівлі обумовили докорінні зміни у митній справі Нового 

часу. Такі зміни були пов’язані із формуванням єдиної національної митної 

території держави, утвердженню мита в якості загальнодержавного 

прикордонного податку, початком виконання митом не лише фіскальних, а й 
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регулятивних функцій [164, с. 59]. 

Варто погодитись із Б. Кормичем, який формулює висновок про те, що 

збори, які стягувалися з товарів під час перетину певної межі або території є 

одними з найдавніших. Враховуючи викладене та використовуючи сучасну 

термінологію, найдавніші мита, на думку Б. Кормича, слід назвати 

транзитними, тобто такими, що стягувалися у зв’язку з провезенням товару 

певною територією. Даний тип мит протримався дуже довго у податкових 

системах різних держав і був скасований лише наприкінці XIX ст. [164, с. 

61]. 

Наступними в історичному порядку виникають експортні мита, які на 

початку свого існування базувалися на бажанні примусити іноземців 

сплачувати за товар більше, ніж місцеві мешканці, або встановлювалися із 

необхідності залишити більше товарів для місцевих споживачів. 

Використання експортних мит суттєво зменшилося у середині XIX ст., а на 

сьогодні є виключно обмеженим. Нарешті, одними з останніх з’явилися 

імпортні мита, які на сьогодні складають основу оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон. Імпортні мита виникли як виключно 

фіскальний інструмент для забезпечення державних доходів, а згодом почали 

виконувати і регулятивні функції [164, с. 61-62]. 

Таким чином, першим в історії митної справи був розвинутий митний 

режим транзиту, а з часом відбувається становлення митних режимів 

експорту та імпорту, коли публічна адміністрація починає цілеспрямовано 

впливати на зовнішню торгівлю та застосовувати централізовану систему 

тарифного та нетарифного регулювання митних відносин. 

На окрему увагу заслуговує історія становлення та розвитку правового 

регулювання митних режимів в Європейському Союзі, адже 

найефективнішим Митним союзом сьогодення можна впевнено вважати 

Митний союз Європейського Союзу. До створення Митного Союзу в межах 

зони преференційної торгівлі, а згодом і зони вільної торгівлі діяли митні 

тарифи, головна мета застосування яких полягала у тому, щоб обмежити 
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імпорт товарів, що є нижчими за ціною, аніж у національного 

товаровиробника [132, с. 21-22]. 

Таким чином, основним завданням публічної адміністрації був захист 

національного виробника від імпорту товарів за демпінговими цінами. Крім 

того, увагу звертали і на різні рівні економічного розвитку майбутніх членів 

ЄС, і на різні характеристики держав щодо кількості населення та 

особливостей національного традиційного виробництва (наприклад, перевагу 

автопрому у Німеччині, сільського господарства у Франції та виробництва 

морепродуктів у Норвегії).  

С.В. Капітанець справедливо зауважує, що велике значення мали 

кількісні обмеження (квоти) на певні види імпортних товарів, частка яких, 

разом узята, нерідко перевищувала загальний попит країни.  За таких умов 

національна промисловість мала значні переваги на внутрішньому ринку, 

вона була досить добре захищеною, водночас, це не спонукало виробників до 

удосконалення виробництва, його модернізації, а відтак і до зниження цін на 

товари та послуги, що надавалися. Внаслідок цього потерпали споживачі: 

висока ціна, низька якість, малий вибір. Європа 50-х потребувала таких змін, 

які б змогли суттєво підняти добробут громадян [132, с. 22]. 

Слід відзначити, що з аналогічними проблемами зіткнулися і колишні 

члени СНГ, пострадянські країни, включаючи Україну, наприкінці XX 

століття. Закрита та замкнута на власних ресурсах економіка СРСР не 

стимулювала розвиток власних товаровиробників, які не мали конкурентів на 

вітчизняному ринку та здійснювали виробництво товарів «широкого попиту» 

за однотипними стандартами, нав’язаними командно-адміністративною 

системою та пов’язаними із ідеологічними настановами партійного 

керівництва, яке перетворювало суспільство у сіру масу «однакових» людей з 

однаковими потребами, так звану «сіру масу». Саме тому незаконний імпорт 

фактично всіх товарів з капіталістичного світу карався достатньо жорстоко 

як контрабанда у відповідності з кримінальним законодавством того часу.  

Лідери європейських цивілізованих країн своєчасно побачили загрозу 
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локалізації національних економік та прийняли правильне рішення щодо 

створення Європейської економічної спільноти у 1957 році, яка початково 

включала шість країн: Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, Люксембург та 

Нідерланди. 

У відповідності до Римського (1957 р.) договору (Договору про 

заснування економічної спільноти з метою створення спільного ринку), 

країни-учасниці взяли на себе дві групи зобов’язань: заборона тарифів, квот, 

кількісних обмежень між державами-учасницями; застосування єдиного 

зовнішнього тарифу на товари та послуги, що надходять із третіх країн. Ці 

заходи слід було проводити поступово, постійно узгоджуючи при цьому 

спільні позиції країн-учасниць. Стаття 23 Договору про ЄЕС чітко 

встановлювала, що основою спільноти є митний союз, дія якого 

поширюється на всю торгівлю товарами й передбачає відмову держав-членів 

від мита на імпорт та експорт [132, с. 22]. 

У статтях 13 і 14 зазначеного документа зазначалось, що митні платежі 

мають характер еквівалентної дії і повинні бути скасовані в період з 1 січня 

1958 року до 31 грудня 1969 року (остаточне формування Митного союзу ЄС 

було завершено на вісімнадцять місяців раніше встановленого строку) [415]. 

С.В. Капітанець зазначає, що у цей період було проведено кілька етапів 

зниження митних платежів аж до повної їх ліквідації, і хоча 1 липня 1958 

року відбулося їх повне усунення, залишалися значні перешкоди щодо 

деяких зборів, які можна було б прирівняти до мита та деяких кількісних 

обмежень. Цей період був не дуже легким для країн-учасниць, адже будь-яка 

взаємна поступка, досягнута у ході переговорів, призводила до ускладнення 

діяльності, а інколи й до банкрутства деяких компаній. Природно, що реакція 

національних урядів була доволі стрімкою і часто-густо жорсткою. Цей 

період, за висловом Н. Мусиса, можна назвати «війною прикордонних 

формальностей» [244]. Затримання вантажів з метою ретельної перевірки 

відповідних документів стало наприкінці 60-х років постійною практикою 

європейських держав, адже передбачало обов’язкову сплату податків, 
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реєстрацію для статистики, прискіпливі митні перевірки та інші процедури, 

формалізація яких стала на той час національною політикою країн – членів 

ЄЕС. Нерідко це призводило до міждержавних конфліктів [132, с. 22]. 

Схожі процеси наразі відбуваються між Україною та ЄС. Держави 

останнього прагнуть захистити свій внутрішній ринок від зростаючого 

українського експорту, що змушує органи національної публічної 

адміністрації шукати інші ринки збуту вітчизняної продукції на Близькому 

Сході, в Китайській Народній Республіці та країнах Африки. Проте, 

враховуючи незмінність курсу України на інтеграцію в ЄС, жорсткі митні 

правила та вимоги до якості продукції зі сторони інституцій ЄС є 

вирішальним стимулом для розвитку національного виробництва, 

підвищення якості товарів, та приведення національного митного 

законодавства у відповідність до норм і принципів права ЄС. 

Велике значення в період, що передував утворенню повноцінного 

Митного Союзу ЄС, мала гармонізація законодавства не лише в митній 

сфері, а й у цілій низці інших, дотичних до неї секторів національних 

економік, зокрема транспортному, охорони прав споживачів, охорони 

довкілля, страхування вантажів тощо. Незважаючи на «війни прикордонних 

формальностей», зростання обсягів взаємної торгівлі вражало своїми 

темпами. Тільки протягом десяти років (1958-1968 рр.) цей показник між 

державами-засновницями зріс у 3 рази. Отже, основними результатами 

«митної конвергенції» у цей період, на думку С.В. Капітанець, можна 

вважати: гармонізацію законодавства; поступове зменшення митних 

платежів; постійний діалог між державами-членами щодо ускладнення 

процесу перетину митного кордону; реалізацію ефекту «масштабу» та 

зумовлене цим економічне зростання [132, с. 22]. 

С.В. Капітанець констатує, що до початку 70-х років, тобто на першому 

етапі створення Митного союзу ЄС, було зроблено дуже багато, проте до 

кінця всі суперечності, пов’язані з вільним рухом товару, усунуто не було. 

Другий етап становлення Митного союзу ЄС тривав достатньо довго, аж до 
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1993 року, а основний тягар щодо гармонізації митного законодавства взяла 

на себе Європейська Комісія. Цей етап, за словами Н. Мусиса, визначали як 

«війну з формальностями на виснаження». Головна особливість цього 

періоду полягала у тому, що завершення побудови Митного союзу ЄС 

відбувалося разом з формуванням спільного ринку, а відтак основні 

документи того періоду (Єдиний Європейський Акт 1987 року і 

Маастрихтський договір 1992 року) максимально сприяли завершенню 

складного і досить суперечливого процесу побудови найбільшої у світі 

митної спільноти [420;134;132, с. 22]. 

Переваги від спільної митної політики (усунення митних кордонів) 

були очевидними, національні економіки демонстрували поступове 

зростання ВВП. Результатом об’єднання митних кордонів став так званий 

синергетичний ефект (додаткове зростання вищезазначеного 

макроекономічного показника). С.В. Капітанець зауважує, що чимало 

сучасних європейських економістів вважає, що саме утворення Митного 

союзу та зумовлене ним поступальне зростання економік країн ЄС дозволило 

успішно подолати численні структурні кризи того періоду [81]. 

1 січня 1993 року було повністю скасовано митні кордони та створено 

вільну від них зону, в якій у відповідності до Регламенту введені єдині митні 

документи TIR (міжнародні дорожні перевезення) та АТА (тимчасовий 

допуск товарів). Скасування всіх без винятку митних формальностей, що 

ускладнювали лібералізацію руху товарів у межах Європейської економічної 

співдружності, суттєво вплинуло на економічне зростання держав-членів. На 

сучасному етапі засадами розвитку Митного союзу ЄС стали низка стратегій. 

В сорокарічний ювілей Митного союзу, 01 квітня 2008 року, у Брюсселі була 

прийнята Стратегія розвитку Митного союзу, в якій пункт 1 декларує, що 

Митний союз – це основа Європейського Союзу. За минулі 45 років ЄС 

розширився з 6 до 28 держав, які фактично стали єдиним ринком (в рамках 

розширення у 2004 році до Європейського Союзу приєдналися Литва, Латвія, 

Естонія, Мальта, Кіпр, Польща, Чехія, Угорщина, Словенія, Словаччина, а в 



149 

 

2007 році – Румунія і Болгарія, і вже у 2013 р. – Хорватія). Важливе місце в 

тексті Стратегії розвитку Митного союзу відводилось питанням контролю з 

боку митних органів, підтримки і розвитку конкуренції на внутрішньому 

ринку ЄС, співробітництва. Істотну роль в історії формування Митного 

союзу ЄС, на думку С.В. Капітанець, відіграють договори про приєднання 

третіх держав [132, с. 23]. 

Важливим етапом розвитку митних відносин в Європейському Союзі 

стала програма «Митниця – 2007 (2003-2007)», сформована на основі 

Рішення Європейського парламенту та Ради від 11 лютого 2003 р. № 

253/2003/ЕС [423]. Головна мета зазначеної Програми полягала у 

забезпеченні координації діяльності керівних митних органів держав-членів 

ЄС таким чином, щоб операції в митній сфері відповідали потребам 

внутрішнього ринку ЄС. 

Логічним продовженням вищезазначеної програми стало Рішення 

Європейського парламенту та Ради від 23 травня 2007 р. № 624/2007/ЕС, 

яким було затверджено програму дій «Митниця – 2013» щодо розвитку 

митних відносин у Співтоваристві до 2013 року [424]. Основними цілями 

програми стали: підтримка розвитку застосування електронних засобів з 

метою захисту фінансової безпеки та інтересів ЄС; зростання 

співробітництва між національними митними керівними органами до рівня 

єдиної структури; активізація міжнародного митного співробітництва між 

керівними митними органами країн ЄС та керівними митними органами 

третіх країн у галузі безпеки; підготовка до розширення Митного Союзу ЄС, 

включаючи програми з обміну досвідом та вивчення організації митниці в 

зацікавлених країнах; розвиток співпраці та обміну інформацією з керівними 

митними органами третіх країн; спрощення митних систем і засобів 

управління з метою зменшення адміністративного тягаря. За результатами 

проведених реформ Митний союз ЄС, на думку С. Капітанець, можна 

вважати одним з найбільш успішних прикладів європейської економічної 

інтеграції та європейської політики [132, с. 23]. 
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Таким чином, для України приєднання до Митного союзу ЄС є 

частиною перспективного повноправного членства в ЄС, яке відкриє для 

національних підприємств величезний європейський ринок та скасує митні 

кордони між Україною та іншими державами-членами ЄС, що стане 

величезним поштовхом для розвитку національної економіки та відповідного 

зростання всіх макроекономічних показників та рівня життя громадян 

України. 

Підсумовуючи слід зазначити, що із позитивного історичного досвіду 

для сучасної практики функціонування митних режимів доцільно запозичити 

позитивний досвід роботи приватних митних постів, які отримують ліцензію 

держави на відповідний вид діяльності та контролюються публічною 

адміністрацією щодо дотримання ліцензійних умов та національного митного 

законодавства. 

Необхідність подальшого дослідження історичного досвіду 

функціонування митних режимів в зарубіжних країнах обумовлена потребою 

наукового аналізу історії становлення та розвитку інституту митних режимів 

в різних регіонах світу з метою запозичення найкращого позитивного досвіду 

адміністративно-правового регулювання митних відносин. 

 

 

2.2. Історія становлення та розвитку митних режимів на 

українських землях 

Дослідження будь-якого правового явища чи процесу обов’язково має 

ґрунтуватися на детальному аналізі історії його виникнення та розвитку, 

адже поява нових суспільних відносин, які потребують правового 

регулювання, завжди обумовлена певними чинниками та історичними 

подіями. Науковий аналіз зазначених чинників та подій дозволяє зрозуміти 

правову природу відповідного явища чи процесу, а також сформулювати 

практичні рекомендації щодо удосконалення їх правових засад та відповідної 

юридичної практики. Митний режим є комплексом взаємопов’язаних 
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правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через 

митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх 

правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після 

митного оформлення. Таким чином, інститут митних режимів є комплексним 

міжгалузевим інститутом митного права, який регулює достатньо велику 

сферу суспільних відносин, які склалися історично і мають свої особливості 

правового врегулювання. Дослідження історії становлення та розвитку 

митних режимів в Україні дозволить виявити позитивний історичний досвід 

регулювання митних відносин на українських землях та сформулювати 

пропозиції щодо актуальних напрямів удосконалення чинного та формування 

перспективного законодавства у сфері митної справи, чим обґрунтовується 

як теоретичне, так і практичне значення даної публікації. 

Виникнення митної справи прямо пов’язано із появою державності на 

українських землях, виникненням приватної власності та торгівлі. З 

розвитком економічних відносин поступово відбувається соціальне 

розшарування суспільства та виникає окремий клас купців, які займаються 

торгівлею товарами не лише в рамках території перших державних утворень, 

але й з представниками інших країн, розвиваючи міжнародну торгівлю. В той 

же час представники політичної влади шукають нові джерела поповнення 

державної скарбниці, запроваджуючи нові податки та збори, включаючи 

мита. 

Як зазначає О. Гребельник, з появою та розвитком Київської Русі (ІХ–

ХІІІ н.е.) де основними джерелами фінансування були сплата данини, яка 

накладалася київськими князями на  підвладні  землі  та  сплачувалася  

звичайними  продуктами  сільського  господарства  і промислів – хутром, 

воском, медом, хлібом, шкірами, дари (добровільні підношення підданих), 

плата  за  судочинство, оброк  (плата  за  користування  певними  земельними 

наділами  і знаряддями праці), штрафи та мито, митно-тарифні відносини 

набрали характеру системності [68, с. 26]. 

Особливістю формування митної справи на Русі став процес 
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державотворення, як процес організації суспільно-економічних відносин на 

даній території. Тому більшість дослідників митних відносин схиляються до 

того, що зародки митної системи в Україні з’явилися в даний період, а мито 

як податок було запозичене київськими князями в одній із стародавніх 

імперій, найімовірніше Візантійській, одночасно із християнською релігією, 

традиціями землеробства, ремісництвом та культурою [226, с. 57]. 

Однією з перших письмових угод, укладених князем Олегом, була 

преференційна угода з Візантією (911 рік), за якою купцям з Київської Русі 

створювалися надзвичайно сприятливі умови: «...и да творять куплю, яко же 

им надобе, не платяче мыта нив чём же». Зазначену преференцію було 

встановлено в рамках військового союзу між двома країнами [68, с. 27].  

В Київській Русі за правління правнука Ольги князя Ярослава Мудрого 

було складено перший писемний звід законів – знамениту «Руську правду», 

якою детально регламентувалася система оподаткування. Основою грошових 

надходжень були мита i штрафи. Більшість становили торговельні мита: 

«вага» i «міра» – за зважування i вимір; «мит» – за провезення товарів через 

міські застави; «перевіз» – перевезення товарів через річку. «Гостинне» i 

«торгове» мито стягувалося за право мати склади i проводити торжища  

[329]. 

Таким чином, мито у Київській Русі означало фактично податок, що 

сплачувався за перевезення товарів, перегін худоби через кордони певних 

територій. У збірнику норм давньоруського права ХІ-ХІІ ст. «Русская 

правда» Ярослава  Мудрого застосовується слово «мито» як таке, котре 

здавна вживалося у торговельній практиці [301, с. 34]. За Руською Правдою 

також розрізняли мито «сухе» – при сухопутному перевезенні товарів і 

«водяне» – при перевезенні товарів по воді. До першого відносилося 

«подужне» (відвоза), «полозове» (від «полозу» – саней). «Водяне» мито 

сплачувалося від кожної «ком’яги» (човен 5-10 м) або від галери чи 

«моноксила» (парусне судно довжиною до 40 метрів). При цьому, сума мита 

залежала від довжини судна і вартості транспортованого товару [68, с. 28]. 
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Таким чином, поява митних режимів експорту та імпорту, справляння 

мита за переміщення товарів через кордон були обумовлені реальним 

економічним чинником – потребою наповнення державної казни, що і на 

теперішній час є одним із основних завдань Державної митної служби 

України (яка, у відповідності до покладених на неї завдань, організовує та 

здійснює ведення обліку і адміністрування митних та інших платежів, 

контроль за справлянням яких законом покладено на Держмитслужбу, 

забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх 

нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного 

бюджету під час переміщення товарів через митний кордон України та після 

завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; проводить 

відповідно до законодавства документальні перевірки дотримання вимог 

законодавства з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, 

достовірності, повноти нарахування та сплати у повному обсязі митних 

платежів, і зустрічні звірки [308]). 

Науковці зазначають, що періодизацію історії митної справи в України 

можливо умовно розподілити на 6 етапів: I – докиївський період в історії 

митної справи на українських землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.); ІІ – період 

Київської Русі та монголо-татарського панування (XI – ХVІІ ст.); ІІІ – період 

запорізького козацтва – Гетьманщини (XVI ст. – перша половина XVIII ст.); 

ІV – період входження українських земель до Російської імперії (кінець 

XVIII – початок ХХ ст.); V – митна справа в Україні у радянську добу (1917-

1991 рр.); VI – період становлення та розвитку митної справи у період 

розбудови незалежної української держави (1991-2012 рр.) [100;126;273;219]. 

Доцільним вбачається доповнення наведеної вище періодизації VII-м 

сучасним етапом, пов’язаним із активними процесами євроінтеграції, 

прийняттям чинного Митного кодексу України, приведенням національного 

законодавства у сфері митної справи у відповідність до норм та принципів 

права Європейського Союзу (2012 р. – до теперішнього часу). 

Перші згадки про митні платежі на території сучасної України 
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належать до ІХ ст. Саме за цих часів були підписані дві торгівельні угоди з 

Візантією, які були названі «договори з греками». Вони не тільки 

зумовлювали зовнішні зв’язки стародавньої Русі, а й фіксували подальший 

розвиток зовнішньоторговельної (митної) справи. 

На початку другої половини ХІ ст. на Русі був час князівських 

міжусобиць, через що відбувався спад торговельних взаємовідносин з 

іншими державами. Князі проводили особисту митну політику в межах своїх 

володінь та створювали власну систему митних зборів, що мала на меті 

власне збагачення. За таких умов Стародавня Русь протрималась до першої 

третини ХІІІ ст. та занепала під нападами орд Батия. Монголо-татари за часи 

свого правління ввели внутрішнє торгове мито (тамгу), яке стягувалось з усіх 

товарів, що продавались [273, с. 508]. 

Отже, історичний досвід доводить необхідність існування публічної 

мети встановлення та функціонування системи митних зборів, які повинні 

використовуватися публічною адміністрацією на благо всього суспільства та 

сприяти розвитку міжнародної торгівлі. 

Період запорізького козацтва розпочався з ХV ст. Активно розвивалась 

торгівля з Польщею, Литвою, Південною Росією у ХVI – XVIII ст. Козаки у 

1649 р. уклали договір із султаном Туреччини, за яким Туреччина надавала 

купцям право вільно перетинати Чорне та Середземне моря, користуючись 

усіма їх портами у будь-який час без ускладнень спілкуватися з купцями 

материкових та річкових міст, здійснювати продаж, купівлю й обмін товарів, 

а також будувати у портах склади, а козаки зобов’язувались не нападати на 

Османську Імперію. Така ситуація обумовила появу на Запорізькій Січі своїх 

митних порядків. Наприклад, якщо корабель, не доходячи версту до Січі, 

витримував 20 діб так званого «карантину», то міг увійти до бухти безмитно. 

За часи правління Січчю Б. Хмельницьким відбулося врегулювання митних 

спорів між Україною та Росією. Він установив в Універсалі 1654 р. такси 

митних оплат, так званої «індукти», з привізного краму. Поборці державних 

прибутків називалися індукторами (або екзакторами). Їм дозволялося від 
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уряду побирання (збирання) митних та горілчаних поборів. У перший час 

після Переяславської ради 1654 р. Україна мала своєрідне (якого не мала 

жодна інша адміністративна одиниця Росії) козацько-старшинське 

самоврядування, військо, суд, податкову систему, митні кордони. Однак за 

умовами «Переяславських статей» 1659 р. при гетьманові Ю. 

Хмельницькому Україна була позбавлена права на самостійні зовнішні 

відносини [100, с. 35]. 

С. Трусов С. та К. Гальський зазначають, що протягом 100 років (1654 - 

1754) після підписання Україною та Росією Переяславського акта і 

Березневих статей 1654 р., якими декларувався військово-політичний союз 

двох держав, Лівобережна Україна (Гетьманщина) зберігала всі ознаки 

незалежної країни. Ширилася внутрішня та зовнішня торгівля, зростав 

товарообмін, у тому числі між Україною і Росією. Митниці, розташовані на 

кордоні обох держав, відповідно до чинних на той час правових актів 

обкладали митом як грецькі, польські та турецькі товари, так і товари купців і 

промисловців обох сусідніх держав – України та Росії (що є свідченням 

існування незалежних митних інституцій). Соціально-економічна ситуація в 

країнах Східної Європи, а також у Росії, не була застійною. Важливим 

фактором, який вливав на соціально-економічні процеси стала промислово-

технічна революція, обумовлена винаходом ткацьких верстатів, розвитком 

металургії та появою перших великих підприємств. В результаті на рубежі 

ХVІІ - ХVІІІ ст. на території України та Росії почався процес формування 

всеросійського ринку, що було зумовлено зростанням виробництва, 

створенням підприємств мануфактурного типу, спеціалізацією окремих 

регіонів і розвитком товарно-грошових відносин. Аналогічні процеси 

відбувались в Україні та Польщі [363]. 

На фоні загального зростання економіки і, відповідно, торговельного 

потенціалу, українські підприємці-виробники та купці дедалі відвертіше та 

активніше конкурували з російськими виробниками та купцями, особливо на 

зовнішніх ринках. Такий стан викликав відповідну негативну реакцію як з 
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боку промислово-торговельних кіл Росії, так і царського уряду, котрий в цій 

ситуації шукав шляхи й засоби для обмеження «торговельної експансії» 

українського купецтва, а зрештою, мінімізації автономії України та її 

інтеграції у єдину адміністративно-правову та економічну систему 

Московської держави. Першим кроком у цьому напрямі стало розпорядження 

царського сенату від 1711 р., яким заборонялося вивезення українських 

товарів, зокрема зерна, через зручні й найкоротші для українців західні та 

південні кордони. Надалі їх транспортування мало проводитися через порти 

міст Архангельська, Петербурга та Риги зі сплатою вивізного мита на 

російському кордоні та портових митних зборів безпосередньо у портах 

(зазначений історичний досвід демонструє стабільно негативний вплив Росії 

на становлення та розвиток як української державності та економіки в 

цілому, так і митного права зокрема). У подальшому згідно з «именным 

указом» Петра І  від 1715 р. товари з України, що відправлялися до 

європейських держав через Ризький порт, мали попередньо доставлятися у 

м. Глухів для «огляду» гетьманом і одержання дозволу на їх подальше 

транспортування. Українцям було заборонено експортувати за кордон так 

звані заповітні (елітні) товари – золото, срібло, селітру, поташ, вовну, віск, 

ікру тощо. Поряд з обмеженням експорту українських товарів, що мали 

попит на іноземних ринках, протягом 1714-1719 рр. було заборонено 

ввезення в Україну (через російські митниці) багатьох зарубіжних товарів, 

що традиційно доставлялися на Придніпров’я з Польщі, Німеччини, 

Нідерландів, інших країн. У 1720-1730-х роках царська адміністрація 

продовжувала контролювати українсько-російський кордон, утримувала тут 

прикордонні застави і митні комори, стягуючи у повному розмірі митні 

платежі за переміщення товарів з України до Росії і в зворотному напрямі 

[363]. 

Все вищезазначене послаблювало українську економіку та посилювало 

її залежність від російської інфраструктури, політичної кон’юнктури та 

фактично нівелювало можливість розвитку національної митної справи.  
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З приходом до влади Катерини ІІ  у 1762 році економічний і 

політичний тиск на Україну було продовжено і значно посилено. Царський 

уряд узяв відвертий курс на ліквідацію залишків автономного устрою 

Гетьманщини. Протягом 60-70-х років ХVІІІ ст. рескриптами імператриці та 

указами «Правительствующего сената» ліквідовано адміністративно-

територіальний поділ краю на сотні й полки та запроваджено губернське 

правління. Губернаторами призначалися царські генерали та чиновники за 

протекцією імператриці. Водночас на Лівобережну Україну поширювалося 

російське законодавство та правові норми у сфері економіки, торгівлі, митної 

справи та податків. Керівні посади в губернських адміністраціях, установах, 

поліції, митницях зайняли в основному відряджені з Росії чиновники та 

офіцери. Таким чином, протягом другої половини ХVІІІ ст. Гетьманська 

Україна була остаточно інкорпорованою до складу Російської імперії та 

фактично втратила свою незалежність. На українських землях утвердилося 

загальноросійське законодавство, а також загальноросійські правовідносини, 

єдиний економічний, фінансовий та податково-митний правопорядок [363]. 

Вищевикладений аналіз історичного досвіду підтверджує правильний 

вибір сучасної української держави щодо поступового розриву економічних 

та політичних зв’язків із Російською Федерацією, яка є наступницею 

Російської імперії, та продовження курсу на євроінтеграцію, приведення 

національного законодавства, включаючи податкове та митне право, у 

відповідність до права ЄС. Всі попередні століття Росія здійснювала 

негативний та руйнівний вплив на національну державність, гальмуючи 

розвиток українських правових інституцій та знищуючи засади суверенної 

влади. 

А. Дубініна, С. Сорокіна та О. Зельніченко О. також зазначають, що до 

кінця XVII ст. на українських землях, які входили до складу Російської 

держави, склалася система митних установ зі своїми штатами. У період 

державних переворотів із 1725 по 1762 роки митна політика 

характеризувалася непослідовністю. У 1724 р. Катерина І видала наказ про 
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«Покровительський митний тариф» (товари, які ввозилися іноземними 

купцями, обкладалися митом, російські купці могли вивозити свої товари без 

перешкод) [100, с. 35-36]. Але в 1726 р. і в 1728 р. були підписані російсько-

англійські та російсько-прусські договори, які встановлювали режим 

взаємного митного добробуту. Митний тариф 1731 р. цілком відмінив 

«Покровительський митний тариф». Реформа 1753 р. внесла зміни у митні 

заклади, ліквідувалися внутрішні митниці. У зв’язку з ростом контрабанди у 

1754 р. була створена прикордонна варта, набирались команди митних 

кінних об’їждчиків. Митним тарифом 1767 р. були встановлені мита на 

продукти, які виготовлялися в країні на низькому рівні або в незначній 

кількості та які ввозились і були конкурентоспроможними з російськими. 

Були засновані нові митниці в Одесі, Севастополі, Ростові-на-Дону та інших 

містах. Посилювалась охорона митних кордонів [228, с. 44-45]. 

У 1864 р. в Міністерстві фінансів був організований департамент 

митних зборів для управління митними закладами. Підвищувалась якість 

діяльності митного контролю у сфері боротьби з контрабандою. У 1877-1887 

рр. наступила політика обмеження ввозу іноземних товарів. У 1876 р. у 10 

містах було прийнято рішення брати митні збори в золотій валюті. Митний 

тариф 1891 р. підвищив ввізні мита на іноземні машини, хімічні товари, 

бавовну, цукор, чавун, рейки. Проте кордон не був забезпечений належним 

митним контролем [100, с. 38-39;273]. 

Таким чином, в Російській імперії система митних органів була 

частиною корумпованого та забюрократизованого чиновницького апарату, 

який негативно впливав на розвиток економіки в цілому та становлення 

регіонів. Митниці на території України були частиною імперської 

адміністрації та укомплектовувалися російськими чиновниками, що не 

давало надії на розвиток національної митної справи та запозичення 

європейських традицій її здійснення. 

Митний контроль у найбільш наближеному до сучасного вигляді почав 

діяти після Жовтневого перевороту 1917 р., коли у Декреті було встановлено 
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дозвіл на ввезення та вивезення товарів, прописано правила провозу товарів 

через кордон, визначено поняття контрабанди. Однак слід враховувати, що у 

ті часи митна служба розвивалась в умовах громадянської війни, голоду, 

господарської розрухи та товарного дефіциту. У період з 1920 р. по 1922 р. 

проходила організація митної справи, в Україні і Харкові був створений 

відділ митного контролю, на кордонах функціонували митні заклади 3-х 

видів (митниці, митні нагляди та митні пости). 12 листопада 1922 р. було 

створено Українське відділення Головного митного управління (2 лютого 

1934 р. воно було ліквідовано). 14 грудня 1924 р. Президія ЦВК СРСР 

затвердила Митний статут СРСР, а 19 грудня 1928 р. постановою ЦВК і РНК 

СРСР був уведений у дію Митний кодекс СРСР [100, с. 39-40]. 

Митний статут СРСР складався із шести розділів та 283 статей. За цим 

статутом управління митною справою належало Народному комісаріату 

зовнішньої торгівлі СРСР через Головне митне управління, що входило до 

його складу та інші установи, а також через митно-тарифний комітет, який 

знаходився при Наркоматі зовнішньої торгівлі СРСР. Перехід на початку 20-

их років до нової економічної політики України на певний час реанімував 

втрачені функції митних органів і зумовив інтенсивний структурний 

розвиток митної системи. Саме з 1922 по 1928 роки формувалася складна, 

багатоступінчата система управління митною справою. 

Проте, вже наприкінці 20-их – на початку 30-их років поглибилася 

тенденція до повороту від економічної до командно-адміністративної моделі 

керування всіма сферами громадського життя. У митній справі це проявилося 

в прийнятті нового (четвертого) радянського митного тарифу 1930 року. В 

цей час різко зменшилось число учасників зовнішньо-торгівельних зв’язків, а 

митна справа перестала відігравати важливу роль в регулюванні експортно-

імпортних операцій [97, с. 185-186]. 

В умовах тоталітарної радянської влади українська митниця була 

невід’ємною частиною радянської системи та, враховуючи закритий характер 

економіки СРСР, в основному виконувала функцію протидії контрабанді. 
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5 травня 1964 р. Президія Верховної Ради СРСР затвердила новий 

Митний кодекс СРСР [228, с. 46].  

У Митному кодексі СРСР поняття «мито» фактично підмінялось 

поняттям «митні прибутки», так як імпортер перераховував в бюджет не 

мито, а різницю вартості товару на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Митний кодекс СРСР 1964 року підтвердив, що управління митною справою 

в СРСР відноситься до відання Міністерства зовнішньої торгівлі і 

застосовується через Головне митне управління, що входить до його складу.  

Митний кодекс СРСР 1964 року став основою для організації митних органів 

в СРСР, а також заклав основи післявоєнної організації митної справи в 

Радянському Союзі. В умовах централізації державної влади, монополії 

держави на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та партійного 

керівництва економічними процесами питанням організації митного справи 

приділялась другорядна роль. Постановою Ради міністрів СРСР від 27 квітня 

1981 року був затверджений новий митний тариф СРСР. Статус митниць і 

митних постів визначався Положенням про митниці і митні пости, яке було 

затверджене наказом Головного митного управління при Міністерстві 

зовнішньої торгівлі СРСР від 9 вересня 1982 року [97, с. 186].  

Таким чином, в радянський період на території України була створена 

достатньо розгалужена система митного контролю, проте слід зауважити, що 

це не сприяло розвитку міжнародної торгівлі та активному функціонуванню 

митних режимів транзиту, експорту та імпорту, адже радянська економіка 

була відмежована від світових ринків так званою «залізною завісою», 

функціонувала відособлено за відсутності адекватної конкуренції та з 

акцентом на військово-промислове виробництво. 

З 1985 року в процесі так званої «перебудови» змінюється загальний 

вектор розвитку радянської держави. Посилюється роль економічних важелів 

регулювання економіки, проте за відсутності належної законодавчої бази, в 

умовах відкритих кордонів радянська митна система виявилася не 

спроможною забезпечити належне функціонування митних режимів та 
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ефективно контролювати зростаючі потоки товарів і протистояти 

контрабанді. Відкриття кордонів стало однією із причин остаточного розпаду 

Радянського Союзу, органи управління якого були нездатні забезпечити 

належне управління новими соціально-економічними процесами, включаючи 

здійснення митної справи. 

З проголошенням незалежності України виникла об’єктивна потреба 

регулювання митних відносин в умовах вільної ринкової економіки з 

відкритими для іноземних товарів кордонами. 

25 червня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про митну 

справу в Україні», у якому проголосила, що Україна «...як суверенна держава 

самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу». 12 

грудня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про введення в 

дію Митного кодексу України» [273]. 

Так, у ст. 1 Закону «Про митну справу в Україні» зазналось, що Україна 

як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює 

митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і 

зовнішньоекономічної діяльності України. Митна справа в Україні включає в 

себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон 

України товарів і предметів, обкладення митом, оформлення, здійснення 

контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні. При 

здійсненні митної справи Україна дотримує визнаних у міжнародних 

відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми 

декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших 

загальноприйнятих міжнародною практикою норм та стандартів [310]. 

11 липня 2002 року Верховна Рада України прийняла Митний кодекс 

України, в якому митний режим визначався як сукупність норм, 

встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від 

заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних 

процедур, які при цьому здійснюються [229]. 
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Митним режимам був присвячений Розділ VIII Митного кодексу 

України 2002 року та у відповідності до ст. 185 передбачені наступні види 

митних режимів: імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; тимчасове 

ввезення (вивезення); митний склад; спеціальна митна зона; магазин 

безмитної торгівлі; переробка на митній території України; переробка за 

межами митної території України; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави. А також зазначалось, що митний режим, не передбачений 

частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом 

внесення відповідних змін до  цього Кодексу. 

Згідно із ст. 186 Митного кодексу України 2002 року декларант 

самостійно визначав митний режим товарів і транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх 

переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для 

здійснення митного контролю та митного оформлення. Зміна митного 

режиму допускалася за умови виконання всіх належних процедур щодо 

заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і 

нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення 

митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що 

підтверджують заявлений режим (згідно із ч. 3 ст. 71 чинного Митного 

кодексу України митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено 

на інший, обраний декларантом відповідно до частини першої цієї статті, за 

умови дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, встановлених відповідно до закону для 

товарів, що поміщуються у такий інший митний режим [229], що відповідає 

європейським та міжнародним стандартам правового регулювання митних 

режимів та гарантує реалізацію права вільного вибору виду митного режиму 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності). 

Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних режимів 

було регламентовано ст. 187 Митного кодексу України 2002 року, в якій 

зазначалось, що питання, пов’язані із здійсненням митного контролю 
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відповідно до заявленого митного режиму, регулюються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної 

справи, який визначає порядок здійснення такого контролю та надає 

роз’яснення щодо застосування відповідних митних процедур [229]. 

Таким чином, згідно із Митним кодексом України 2002 року 

спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі 

митної справи мав широкі дискреційні повноваження щодо регулювання 

питань, пов’язаних із здійсненням митного контролю відповідно до 

заявленого митного режиму. Тобто, порядок здійснення митного контролю 

(застосування відповідних митних процедур) визначався не кодексом, а 

суб’єктами владних повноважень, що не відповідало принципу правової 

визначеності, призводило до частого внесення змін до підзаконних 

(відомчих) нормативно-правових актів та негативно впливало на 

ефективність функціонування митних режимів та розвиток зовнішньої 

торгівлі (з огляду на відсутність прогнозованої митної політики та високий 

ступень корупційних ризиків, які закладались у відомчий нормативний 

матеріал).  

13 березня 2012 року Верховною Радою України було прийнято чинний 

Митний кодекс України, V розділ якого присвячений митним режимам 

(глави 12-26). В ньому достатньо детально прописані загальні положення 

щодо митних режимів, наведено їх класифікацію та окремо прописані 

особливості кожного. 

На відміну від Митного кодексу України 2002 року, у відповідності до 

ст. 73 чинного Митного кодексу України «умови перебування товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення у відповідному митному 

режимі, обмеження щодо їх використання, застосування заходів тарифного та 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються 

цим Кодексом, іншими законодавчими актами України з питань митної 

справи та у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Питання, пов’язані з 

виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного 
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контролю товарів, поміщених у відповідний митний режим, регулюються 

цим Кодексом». Отже, в новому, нині чинному, Митному кодексі України 

надана перевага законодавчому регулювання питань, пов’язаних із 

функціонуванням митних режимів, що цілком відповідає принципу правової 

визначеності (прогнозованості умов та порядку адміністрування митних 

режимів, виконання митних формальностей та застосування митних 

процедур). 

Таким чином, в історії становлення та розвитку митних режимів в 

незалежній Україні слід виділити і новітній період, який характеризується 

оновленням митного законодавства та приведенням його у відповідність до 

права ЄС. Внесення змін до Конституції України щодо закріплення курсу на 

інтеграцію в ЄС обумовлює необхідність імплементації європейських засад 

функціонування митних режимів в національне законодавство та 

адміністративну практику. 

Проведене дослідження історії становлення та розвитку інституту 

митних режимів в Україні дозволяє сформулювати висновок про те, що 

періодизацію історії митної справи в України можливо умовно розподілити 

на 7 етапів: I – докиївський період в історії митної справи на українських 

землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.); ІІ – період Київської Русі та монголо-

татарського панування (XI – ХVІІ ст.); ІІІ – період запорізького козацтва – 

Гетьманщини (XVI ст. – перша половина XVIII ст.); ІV – період входження 

українських земель до Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.); V – 

митна справа в Україні у радянську добу (1917-1991 рр.); VI – період 

становлення та розвитку митної справи у період розбудови незалежної 

української держави (з 1991-2012 рр.); VII – сучасний період, пов’язаний із 

активними процесами євроінтеграції, прийняттям чинного Митного кодексу 

України, приведенням національного законодавства у сфері митної справи у 

відповідність до норм та принципів права Європейського Союзу (з 2012 р. – 

до теперішнього часу). 

Таким чином, історичний досвід свідчить про раціональність та 
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доцільність окремого функціонування Державної податкової та Державної 

митної служб України, які, незважаючи на значну кількість спільних рис їх 

правової природи та призначення, виконують окремі важливі функції 

держави: адміністрування податків та адміністрування митних зборів, 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України 

відповідно. 

Дослідження історії становлення та розвитку інституту митних 

режимів в Україні є основою для подальшого удосконалення чинного 

національного законодавства та юридичної практики, розробки 

перспективного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів. 

 

 

2.3. Становлення та розвиток митної системи в незалежній Україні 

Історія вітчизняної митниці незалежної України розпочинається із 

реорганізації Управління державного митного контролю при Раді Міністрів 

УРСР та утворення на його основі Державного комітету митного контролю 

України відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР «Про 

порядок реалізації Закону УРСР «Про перелік міністерств та інші центральні 

органи державного управління Української УРСР» № 12 від 24 травня 1991 р. 

Незабаром Указом Президента України № 1 від 11 грудня 1991 р. було 

створено Державний митний комітет України, який фактично стає першим 

центральним органом державної виконавчої влади у митній сфері, 

підпорядковуючись Кабінету Міністрів України [219, с. 6]. 

Після розпаду СРСР митна система України успадкувала 26 митниць, 

котрі були розміщені в орендованих приміщеннях, та 49 митних постів. 

Станом на 1991 р. чисельність працівників митних органів складала близько 

2,5 тисяч осіб. В умовах становлення молодої держави ключовими 

проблемами на той час були відсутність розробленої якісної нормативно-

правової бази, кваліфікованих та досвідчених фахівців, розвиненої мережі 
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місцевих митних органів, належного матеріально-технічного забезпечення, 

що значною мірою стримувало розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання [219, с. 6]. 

Вирішення означених проблем було законодавчо врегульовано у 

першому Митному кодексі України № 1970-ХІІ від 12 грудня 1991 р. та 

Законі України «Про митну справу» № 1262-ХІІ від 25 червня 1991 р. 

Відповідно до положень Кодексу національна митна політика була 

спрямована на формування ринкової економіки та активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Ще одним важливим нормативно-правовим документом, котрий 

визначив засади митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, став Закон України «Про єдиний митний тариф» № 2097-ХІІ від 5 

лютого 1992 р. 

Згідно із Указом Президента України «Про Державну митну службу 

України» № 1145/96 від 29 листопада 1996 р. було створено новий 

однойменний центральний орган виконавчої влади у митній сфері на базі 

Державного митного комітету України [219, с. 6-7]. 

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, 

затвердженого Указом Президента України № 582/2011 від 12 травня 2011 р. 

діяльність центрального органу виконавчої влади у митній сфері 

координувалась Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. При 

цьому Державна митна служба втратила повноваження щодо формування 

державної політики у галузі митної справи, а лише мала право вносити 

пропозиції у цій сфері. 

На підставі Указу Президента України «Про деякі заходи з оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади» № 726/2012 від 24 грудня 

2012 р. було утворено Міністерство доходів і зборів, яке створювалося 

шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної 

податкової служби України. Науковці зазначають, що практика об’єднання та 

успішного функціонування митної та податкової служби існує у низці 
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європейських держав (Данія, Естонія, Угорщина, Ірландія, Латвія, 

Португалія, Іспанія, Румунія, Словаччина, Словенія та ін.), однак для України 

така реформа призвела до глибокої адміністративно-інституційної кризи, 

наслідки котрої й дотепер негативним руйнівним чином визначають 

функціонування національної митної системи [219, с. 7]. 

Міністерство доходів і зборів України функціонувало близько 2 років 

та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 160 від 21 травня 

2014 р. було реорганізовано у Державну фіскальну службу України, 

діяльність якої координувалась Кабінетом Міністрів України [219, с. 8]. 

18 грудня 2018 р. було прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

№ 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної 

митної служби України», згідно з якою були утворені Державна податкова 

служба України та Державна митна служба України шляхом поділу 

Державної фіскальної служби. У вказаній постанові визначено, що Державна 

митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері 

боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 

були затверджені положення про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України, якими визначені актуальні завдання та 

повноваження зазначених служб. 

Так, у відповідності до Положення про Державну митну службу 

України, Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра фінансів. Держмитслужба реалізує державну митну 

політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування законодавства з питань митної справи. 

Основними завданнями Держмитслужби є: забезпечення реалізації 

державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту 
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митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між 

митним контролем і спрощенням законної торгівлі; забезпечення реалізації 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії 

контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; внесення пропозицій 

щодо забезпечення формування державної митної політики на розгляд 

Міністра фінансів [308]. 

Таким чином, на Держмитслужбу покладено виконання важливих 

функцій забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України, 

від ефективної реалізації яких залежить розвиток національної економіки та 

наповнення державної скарбниці. Порушення митних правил призводять до 

величезних збитків, а саме недоотримання державою обов’язкових митних 

платежів та доходів від реалізації національної продукції, яка опиняється в 

нерівноправних умовах із іноземними товарами, ввезеними на митну 

територію України поза митним контролем в рамках митного режиму 

імпорту. 

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань: забезпечує та 

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної 

справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших 

питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, під 

час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення 

операцій з митного контролю та митного оформлення; забезпечує та 

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної 

справи на всій території України, у тому числі у вільних митних зонах, 

територіальному морі, пунктах пропуску через державний кордон, 

прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, виключній 

(морській) економічній зоні України та прилеглій зоні України; забезпечує та 

здійснює контроль за дотриманням підприємствами і громадянами 

установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних 



169 

 

засобів через митний кордон України; забезпечує та здійснює контроль за 

застосуванням митних режимів, цільовим використанням товарів, поміщених 

у відповідний митний режим [308]. 

Отже, до основних завдань Держмитслужби віднесено адміністрування 

митних режимів, якими визначається порядок та умови переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України. Особливе значення для 

забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України має 

контроль за застосуванням митних режимів в частині цільового використання 

товарів, поміщених у відповідний митний режим. 

Крім того, Державна митна служба України: надає статус гаранта та 

веде реєстр гарантів (що забезпечує сплату суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності митних платежів у повному обсязі); здійснює допуск перевізників-

резидентів до перевезень згідно з Митною конвенцією про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 

року (що є умовою ефективного функціонування митного режиму транзиту); 

забезпечує та здійснює контроль за наданням територіальним органам 

гарантій забезпечення сплати митних платежів, організовує та здійснює 

стягнення коштів у разі невиконання забезпечених гарантіями зобов’язань із 

сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами (що забезпечує дотримання 

суб’єктами зовнішньоеконгомічної діяльності фінансової дисципліни); 

здійснює, зокрема разом з іншими державними органами та митними 

органами іноземних держав, заходи щодо інтегрованого управління 

кордоном, вдосконалення процедури пропуску через державний кордон 

товарів і транспортних засобів, виконання митних формальностей відповідно 

до вимог законодавства з питань митної справи (що забезпечує ефективне 

міжнародне та міжвідомче співробітництво та взаємодію органів публічної 

адміністрації  в процесі функціонування митних режимів); впроваджує 

спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню 

умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та 

пасажиропотоку через митний кордон України (чим забезпечується 
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стимулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до активізації 

міжнародної торгівлі, що в свою чергу позитивно впливає на національний 

торговельний баланс); забезпечує та здійснює контроль за доставкою товарів, 

які перебувають під митним контролем, до митниць призначення (що 

гарантує інвестиційну привабливість України як надійного партнера у сфері 

міжнародної торгівлі); надає дозволи на провадження митної брокерської 

діяльності, відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового 

зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, 

вільних митних зон комерційного або сервісного типу (чим забезпечується 

ефективний розвиток відповідних митних режимів: митного складу, 

безмитної торгівлі, вільних митних зон); забезпечує здійснення заходів 

офіційного контролю у формі попереднього документального контролю в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (чим 

забезпечується подальше ефективне функціонування митних режимів та 

неупереджений митний контроль), організовує міжвідомчу взаємодію з 

органами державної влади (виконує ключову координуючу роль в процесі 

здійснення митного контролю та запобігання необґрунтованим подвійним 

перевіркам) [308]. 

Також, у відповідності до Положення про Державну митну службу 

України, остання розробляє сучасні технології здійснення митного контролю 

і митного оформлення, впроваджує нові види технічних та спеціальних 

засобів митного контролю, здійснює контроль за їх застосуванням 

територіальними органами (що є пріоритетним напрямом удосконалення 

функціонування митних режимів з метою мінімізації людського фактору); 

організовує та здійснює провадження у справах про порушення митних 

правил, контролює дотримання вимог законодавства під час провадження у 

справах про порушення митних правил (реалізує правоохоронну функцію у 

сфері здійснення митної справи); запобігає та протидіє контрабанді, здійснює 

боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України (чим 

забезпечується захист митної безпеки та національних митних інтересів); 
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організовує та здійснює ведення обліку і адміністрування митних та інших 

платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на 

Держмитслужбу, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, 

повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до 

відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон 

України та після завершення операцій з митного контролю та митного 

оформлення (що забезпечує реалізацію фіскальної функції митних режимів); 

забезпечує та здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості 

товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за 

правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення 

операцій з митного контролю та митного оформлення (що є ключовою 

складовою митного контролю в рамках відповідних митних режимів та 

забезпечує сплату митних платежів у повному обсязі та дотримання митних 

квот); взаємодіє з митними адміністраціями та іншими уповноваженими 

органами іноземних держав з питань проведення перевірки автентичності 

документів, які надавалися для підтвердження заявленої митної вартості, 

класифікації та країни походження товарів (чим забезпечується реалізація 

ефективного міжнародного співробітництва, а також фіскальної функції 

митних режимів); організовує та проводить верифікацію (встановлення 

достовірності) документів про походження товарів з України та здійснює у 

випадках, визначених міжнародними договорами, видачу сертифікатів про 

походження товару з України та надання статусу уповноваженого 

(схваленого) експортера (що забезпечує автентичність національних товарів 

на зарубіжних ринках та формує авторитет України як надійного партнера у 

сфері міжнародної торгівлі); проводить відповідно до законодавства 

документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної 

справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та 

сплати у повному обсязі митних платежів, і зустрічні звірки (чим 

забезпечується реалізація фіскальної функції митних режимів); визначає у 
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передбачених Митним та Податковим кодексами України випадках суми 

податкових та грошових зобов’язань платників податків [308]. 

Не менш важливими функціями Державної митної служби України є 

здійснення ведення митної статистики (яка дозволяє здійснювати моніторинг 

ефективності функціонування окремих митних режимів); аналіз та оцінка 

товаропотоків у розрізі країн-партнерів та окремих країн експорту, імпорту 

та транзиту (що дозволяє виявити актуальні проблеми функціонування 

відповідних митних режимів та застосовувати оперативні заходи щодо їх 

вирішення); забезпечення та здійснення контролю за застосуванням 

відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності під час пропуску товарів через митний 

кордон України, випуску їх у відповідний митний режим, а також після 

такого випуску (що дозволяє захистити інтереси національного виробника та 

стимулювати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до вибору того або 

іншого виду митних режимів). 

У сфері міжнародного співробітництва Державна митна служба 

України організовує та здійснює адміністрування міжнародних договорів про 

вільну торгівлю, тарифних квот (що є складовою адміністрування 

відповідних митних режимів); представляє Україну у Всесвітній митній 

організації, Підкомітеті з питань митного співробітництва Комітету асоціації 

України - ЄС у торговельному складі, інших міжнародних організаціях, до 

компетенції яких належать питання співробітництва в митній сфері (чим 

забезпечується включення України в розвиток міжнародної торгівлі, 

підвищення її міжнародних рейтингів як надійного та високопродуктивного 

учасника) [308]. 

Актуальними напрямами роботи Державної митної служби України є 

забезпечення розвитку, а також впровадження і технічне супроводження 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем і технологій, автоматизація процедур, зокрема контролю за повнотою 

та правильністю виконання митних формальностей (що є найбільш 
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перспективним та актуальним напрямом удосконалення адміністрування 

митних режимів в рамках загальнодержавної програми цифровізації 

публічного управління та розвитку технологій «штучного інтелекту»); 

організація та здійснення впровадження електронних сервісів для суб’єктів 

господарювання (що є важливим чинником стимулювання суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до активізації міжнародної торгівлі та  

спрощує порядок функціонування митних режимів); забезпечення 

функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі» (що значною спрощує процедури митного 

оформлення та контролю в рамках відповідних митних режимів); надання 

адміністративних послуг у встановленому законодавством порядку; 

здійснення стягнення митних платежів у порядку та строки, визначені 

Податковим кодексом України, у разі несплати або неповної сплати таких 

платежів у встановлений строк (реалізація фіскальної функції митних 

режимів). Крім зазначених, Державна митна служба України здійснює і інші 

повноваження, визначені законом [308]. 

Таким чином, публічна адміністрація в особі Кабінету Міністрів 

України фактично прийшла до висновку про раціональність та доцільність 

окремого функціонування Державної податкової служби та Державної 

митної служби України, які, незважаючи на значну кількість спільних рис їх 

правової природи та призначення, виконують окремі важливі функції 

держави (адміністрування податків та адміністрування митних зборів, 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України 

відповідно). 

В історії розвитку державної митної системи України слід виділити 

п’ять ключових етапів за організаційно-структурним принципом. Зокрема, 

перший етап розвитку національної митної системи в умовах суверенної 

держави, пов’язаний із створенням та функціонуванням Державного митного 

комітету України (1991-1996 рр.); другий етап можна ототожнити із 

діяльністю Державної митної служби України (1996-2012 рр.); третій етап в 
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історії розвитку національної митної системи стосується функціонування 

митних органів у структурі Міністерства доходів і зборів України (2012-2014 

рр.); четвертий етап пов’язаний, насамперед, із реорганізацією Міністерства 

доходів і зборів у Державну фіскальну службу України, до складу якої 

увійшли митні органи (2014-2018 рр.) [219, с. 8], п’ятий етап, пов’язаний із 

створенням окремих структур Державної податкової та Державної митної 

служби України шляхом реорганізації (поділу) Державної фіскальної служби 

України (з 2018 р. до теперішнього часу). 

Державна митна служба України тривалий час функціонувала як 

самостійний орган публічної адміністрації, а також в складі Міністерства 

доходів і зборів України та Державної фіскальної служби України. Проте, 

об’єднання податкових та митних органів в єдину централізовану систему не 

виправдало запланованих очікувань, адже пропри органічну спорідненість 

функцій податкових та митних служб, це є дві самостійні системи, які 

здійснюють адміністрування хоча і схожих, але по суті різних публічно-

правових відносин. Якщо суб’єкти владних повноважень податкової служби 

здійснюють адміністрування внутрішніх податків і зборів, то митні органи 

зосереджені на здійснення митного контролю порядку переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України, зосереджені на протидії 

контрабанді та виконанні митних формальностей. 

 Враховуючи вищевикладене, доцільним є функціонування окремого 

органу публічної адміністрації в особі Державної митної служби України, 

суб’єкти владних повноважень якої здійснюють адміністрування митних 

режимів на підставі, на виконання та у відповідності до Митного кодексу 

України. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Періодизацію історії становлення та розвитку митної справи в 

України доцільно поділити на 7 етапів: I – докиївський період в історії 

митної справи на українських землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.); ІІ – період 
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Київської Русі та монголо-татарського панування (XI – ХVІІ ст.); ІІІ – період 

запорізького козацтва – Гетьманщини (XVI ст. – перша половина XVIII ст.); 

ІV – період входження українських земель до Російської імперії (кінець 

XVIII – початок ХХ ст.); V – митна справа в Україні у радянську добу (1917-

1991 рр.); VI – період становлення та розвитку митної справи у період 

розбудови незалежної української держави (з 1991-2012 рр.); VII – сучасний 

період, пов’язаний із активними процесами євроінтеграції, прийняттям 

чинного Митного кодексу України, приведенням національного 

законодавства у сфері митної справи у відповідність до норм та принципів 

права Європейського Союзу (з 2012 р. – до теперішнього часу). 

2. Удосконалення правового забезпечення функціонування митних 

режимів в Україні є неможливим без дослідження його історії, основних 

етапів та особливостей в різні історичні періоди. Враховуючи історичний 

досвід, органи публічної адміністрації повинні приділяти особливу увагу 

адміністративно-правовим засобам захисту національного виробника в 

процесі функціонування митних режимів: стимулювати експорт вітчизняної 

продукції та активно застосовувати заходи тарифного і нетарифного 

регулювання імпорту товарів, які в достатній мірі виробляються 

національними підприємствами. 

3. В історії розвитку державної митної системи України слід виділити 

п’ять ключових етапів: створення та функціонування Державного митного 

комітету України (1991-1996 рр.); другий етап, пов’язаний із діяльністю 

Державної митної служби України (1996-2012 рр.); третій етап, який 

характеризувався функціонуванням митних органів у структурі Міністерства 

доходів і зборів України (2012-2014 рр.); четвертий етап, пов’язаний, 

насамперед, із реорганізацією Міністерства доходів і зборів у Державну 

фіскальну службу України, до складу якої увійшли митні органи (2014-2018 

рр.), п’ятий етап, пов’язаний із створення окремих структур Державної 

податкової та Державної митної служби України шляхом реорганізації 

(поділу) Державної фіскальної служби України (з 2018 р. до теперішнього 
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часу). 

Історичний досвід свідчить про раціональність та доцільність окремого 

функціонування Державної податкової та Державної митної служб України, 

які, незважаючи на значну кількість спільних рис їх правової природи та 

призначення, виконують окремі важливі функції держави: адміністрування 

податків та адміністрування митних зборів, переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України відповідно. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Конституційні, міжнародно-правові та законодавчі основи 

митних режимів в Україні 

Україна поступово розвивається як цивілізована європейська правова 

держава з ринковою економікою. В умовах жорсткої світової конкуренції 

важливим є створення сприятливих умов для розвитку міжнародної торгівлі, 

збільшення обсягів транзиту, експорту та імпорту товарів через митний 

кордон України, що забезпечить збільшення надходжень до Державного 

бюджету України, створення нових робочих місць на митній території 

України та в цілому сприятиме зростанню економіки України. Ключову роль 

у забезпеченні сприятливого інвестиційного клімату та привабливості 

національної економіки для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

відіграє якісний рівень правового забезпечення митних відносин, спрощення 

порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України. Вищевикладене обумовлює актуальність та практичну значимість 

наукового дослідження правових засад митних режимів в Україні, які є 

комплексом взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої 

мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 

процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 

обумовлюють їх використання після митного оформлення. 

Дослідження правових засад митних режимів в Україні є основою для 

подальшого удосконалення чинного національного законодавства та 

юридичної практики, розробки перспективного законодавства у сфері 

правового регулювання митних режимів. 

Розпочинаючи дослідження правових засад митних режимів в Україні 

слід визначити ієрархію нормативно-правових актів, які регулюють митні 
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відносини. Вищу юридичну силу та прямую дію мають норми Конституції 

України, які закріплюють основні права і свободи людини, принципи та 

порядок організації та діяльності органів публічної адміністрації. Правова 

регламентація та практична реалізація митних режимів здійснюється в першу 

чергу з урахуванням закріплених в Конституції України принципів права, 

серед яких ключове значення має принцип верховенства права, який, в свою 

чергу, включає в себе три взаємопов’язані елементи: принцип верховенства 

прав і свобод людини, принцип верховенства ратифікованих Верховною 

Радою України норм міжнародного права над нормами національного права, 

а також сам принцип конституційності, тобто верховенства норм Конституції 

над нормами інших нормативно-правових актів. 

 Другу позицію за юридичною силою в ієрархії нормативно-правових 

актів посідають ратифіковані Верховною Радою України міжнародно-правові 

акти, одним із етапів ратифікації яких є перевірка на відповідність 

положенням Конституції України, яку здійснює Конституційний суд 

України. Фундаментальне значення для національної юридичної практики 

мають рішення Європейського суду з прав людини, прийняті на основі та на 

виконання європейської Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод людини. Враховуючи правову природу митних режимів, комплексний 

міжгалузевий характер даного правового інституту митного права, норми 

міжнародних договорів у сфері міжнародної торгівлі та митної справи є 

одним із основних джерел права в системі правових засад митних режимів. 

Зокрема, прямо пов’язані із митними режимами умови поставки товарів на 

експорт та імпорт, визначені Міжнародною торговою палатою в правилах 

Інкотермс, які виступають єдиним набором міжнародних правил для 

однозначного тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у 

зовнішній торгівлі. 

Третю сходинку в ієрархії правових засад митних режимів в Україні 

посідає Митний кодекс України, який безпосередньо встановлює види 

митних режимів (ст. 70 Митного кодексу України), регламентує порядок 
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вибору та зміни митного режиму (ст. 71), визначає митний статус товарів, що 

поміщуються у митний режим (ст. 72), а також регулює інші питання, 

пов’язані із відповідним митним режимом. 

На цьому ж рівні за юридичною силою знаходяться закони України, які 

регулюють окремі питання, пов’язані із митними режимами. Це, зокрема, 

Закони України: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Митний 

тариф України» тощо. Проте, основним нормативно-правовим актом, який 

регулює суспільні відносини у сфері правового регулювання митних режимів 

на рівні закону є Митний кодекс України. Норми інших законів, які 

регулюють окремі питання зовнішньоекономічної діяльності, не повинні 

суперечити положенням Митного кодексу України. 

Важливе місце в ієрархії правових основ митної справи в цілому та 

митних режимів зокрема посідають постанови Касаційних судів у складі 

Верховного Суду та постанови Великої Палати Верховного Суду (четверта 

ланка в ієрархії), які містять правові позиції (висновки) вищого органу 

судової влади щодо правильного застосування норма матеріального і 

процесуального права, і є де-факто судовими прецедентами, тобто 

принципами розгляду судом певної юридичної справи, які застосовуються 

при розгляді всіх аналогічних справ у майбутньому. Суди нижчих інстанцій 

можуть не врахувати висновки щодо застосування норм права, викладені в 

постановах Верховного Суду, проте такі випадки зустрічаються не часто. 

Таким чином, Верховний Суд фактично здійснює судову правотворчість у 

сфері правового регулювання митних відносин, здійснюючи казуальне 

тлумачення норм права та формуючи висновки щодо їх правильного 

застосування. 

Так, наприклад, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 

суду розмежував поняття «митний контроль» та «митне оформлення» 

(Постанова Верховного Суду від 18 січня 2018 року у справі № 807/3168/14). 

У вказаній справі позивач оскаржував дії працівників митного поста щодо 

проведення переогляду транспортного засобу з вантажем та його затримки 
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через проведення додаткових перевірочних заходів [45]. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 

суду вважає помилковими доводи скаржника, що митний контроль є 

складовою частиною митного оформлення при переміщенні товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України, оскільки ці дві правові 

категорії – митний контроль та митне оформлення – відрізняються за своїм 

змістом та являють собою два різні процеси, які мають свої власні системні 

характеристики. 

Так, відповідно до ст. 4 Митного кодексу України,  митне оформлення 

– це виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення. Митний контроль – 

сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм 

цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань 

державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у 

встановленому законом порядку [229]. 

Згідно з приписами ст. 321 Митного кодексу України товари, 

транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним 

контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим 

митним режимом. У разі вивезення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення за межі митної території України митний 

контроль закінчується після здійснення їх митного оформлення та 

перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, 

які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу 

дії митного режиму [229]. 

На підставі наведених норм колегія суддів дійшла висновку, що під 

митним контролем товари, транспортні засоби комерційного призначення 

перебувають з моменту заявлення митного режиму (шляхом подання митної 

декларації) до фактичного перетинання ними митного кордону України 

(отримання дозволу від митного органу) [45]. 

Таким чином, навіть після завершення митного оформлення товару, яке 
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в цьому випадку було здійснено на внутрішньому митному посту, митні 

органи у пункті пропуску на митному посту уповноважені були здійснювати 

митний контроль товару шляхом проведення передбачених Митним 

кодексом України контрольно-перевірочних заходів до фактичного 

перетинання таким товаром митного кордону України. 

Водночас на підставі викладеного суд касаційної інстанції зазначає, що 

суди першої та апеляційної інстанцій при обґрунтуванні рішень помилково 

виходили з того, що митний контроль включає також митне оформлення, 

оскільки ці правові категорії не співвідносяться як загальне та окреме, проте 

це не вплинуло на правильність прийнятих судових рішень у зазначеній 

справі [45]. 

Заслуговує на увагу практика Верховного Суду щодо спорів, що 

виникають при визначенні митними органами вищої ціни товарів, ніж 

заявляється імпортерами при ввозі товару в Україну. 

Як зазначає А. Паркулаб, лише з моменту вступу в силу нових 

процесуальних кодексів (15.12.2017 р.) по 17.11.2019 р. судами розглянуто 

приблизно 3000 справ, в яких оскаржуються рішення митниць про 

коригування митної вартості. Верховним Судом розглянуто приблизно 400 

касаційних скарг з даної категорії справ [280]. 

Передумовою спорів, на думку А. Паркулаба, є як недосконалість 

Митного кодексу, так і постійні намагання уряду в ручному режимі 

збільшувати надходження до бюджету з митниць шляхом запровадження 

негласних індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо. Оскільки таке 

ручне регулювання несумісне з положеннями Митного кодексу, на рівні 

Верховного Суду сформувалась переважно позитивна практика для 

імпортерів. Виключенням стала постанова Верховного Суду від 30.10.2018 

по справі №816/2396/17. 

Зазвичай обставини справ, в яких розглядається правомірність рішень 

про коригування митної вартості, є типовими і повторюються від справи до 

справи. Імпортер заявляє до митного оформлення товар, вартість якого 
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визначає за першим методом (за ціною контракту). Митний орган з тих чи 

інших підстав не визнає заявлену митну вартість, приймає рішення про 

коригування митної вартості і відмовляє в митному оформленні за заявленою 

митною вартістю. Далі у імпортера, який не згоден з прийнятими рішеннями, 

але бажає все ж таки якнайшвидше отримати товари, є два варіанти дій: 

самостійно сплатити митні платежі з ціни, визначеної митним органом, і в 

подальшому, в разі скасування рішень, вимагати їх повернення, або надати 

фінансові гарантії сплати різниці митних платежів між ціною, визначеною 

імпортером, і ціною, визначеною митним органом. У фінансових гарантій є 

два істотні недоліки: їх можуть видавати тільки уповноважені і внесені до 

реєстру гарантів юридичні особи (лише п’ять гарантів в реєстрі станом на 

16.07.2019), а максимальний строк гарантії складає 90 днів. Якщо за 90 днів 

рішення про коригування митної вартості не скасовується, імпортер 

вимушений сплатити різницю митних платежів [280]. 

А. Паркулаб зазначає, що отримати за 90 днів рішення суду про 

скасування рішення про коригування митної вартості, яке набрало законної 

сили, не вбачається можливим навіть теоретично. У зв’язку з цим, у 

більшості випадків після відмови у митному оформленні за заявленою ціною 

імпортери подають нову митну декларацію з ціною, визначеною митним 

органом, сплачують різницю митних платежів, а далі вже оскаржують 

рішення про коригування митної вартості, і в разі успіху повертають 

різницю. Те, яким чином імпортер здійснював митне оформлення після 

прийняття рішення, не мало жодного значення при вирішенні питання щодо 

правомірності рішень про коригування митної вартості товарів підчас 

судового розгляду, і ніколи особливо не цікавило суди. Але, в постанові 

Верховного Суду від 30.10.2018 по справі №816/2396/17 суд висловив новий 

погляд на звичні речі. Згідно із вказаний рішенням, подання нової митної 

декларації з ціною, визначеною митним органом, свідчить про згоду 

декларанта з такою ціною, а відтак правовий спір між сторонами вичерпано 

внаслідок погодження декларанта із митною вартістю, визначеною митним 
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органом, і у задоволенні позову про скасування рішення про коригування 

митної вартості слід відмовити. Єдиним варіантом поведінки, яка свідчить 

про незгоду декларанта з визначеною митним органом вартістю та надає 

можливість в подальшому оскаржувати рішення в суді, за позицією суду, 

залишається надання фінансових гарантій відповідно до частини 7 статті 55 

Митного кодексу [280]. 

Таким чином, Верховний Суд у вказаному рішенні відступив від 

усталеної судової практики. В той же час, факти відступу судів нижчих 

інстанцій від правових позицій Верховного Суду за усталеною практикою 

зустрічаються не часто. 

П’яту сходинку в ієрархії правових засад митних режимів посідають 

Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України, які вже 

є підзаконним актами, що приймаються на основі, на виконання та у 

відповідності до Конституції та законів України. Основою для 

нормотворчості Президента і уряду в сфері правового регулювання митних 

режимів є в першу чергу Конституція та Митний кодекс України, які, 

відповідно, визначають обсяг їх нормотворчих повноважень та межі їх 

застосування. Прикладом нормотворчої діяльності Президента України у 

сфері правового регулювання митних відносин є Указ Президента України 

«Про Державну митну службу України» від 29 листопада 1996 року 

№1145/96 в редакції від 30.04.2011 р [303]. 

Кабінет Міністрів України у відповідності до Конституції України 

здійснює правове забезпечення організації та діяльності Державної митної 

служби України, врегульовує питання, пов’язані із застосуванням митних 

декларацій, а також інші питання, пов’язані із переміщенням товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України, їх митним оформленням 

та використанням. Серед ключових нормативно-правових актів, які 

відносяться до правових засад митних режимів в Україні відносяться: 

постанова КМУ № 227 від 06 березня 2019 року «Про затвердження 

положень про Державну податкову службу України та Державну митну 
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службу України» [308]; постанова КМУ № 450 від 21 травня 2012 року 

«Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», якою затверджено 

Положення про митні декларації [297], постанова КМУ № 295 від 27 березня 

2013 року «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі 

переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо 

поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» [304]. 

На шостій сходинці ієрархії нормативно-правових актів, які регулюють 

окремі питання митних режимів в Україні знаходяться відомчі підзаконні 

нормативно-правові акти, а саме накази міністерств та безпосередньо 

Державної митної служби України. Це, наприклад, Наказ Міністерства 

фінансів України від 04.08.2015 № 693 «Про діяльність митних брокерів» в 

редакції від 22.02.2019 р. [305] та Наказ Державної митної служби України 

від 17.11.2005 № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та 

митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами 

через митний кордон України». Редакція від 18.09.2009 р [309].  

У відомчих нормативно-правових актах положення законів, постанов 

уряду максимально деталізуються і, завдяки достатньо простій процедурі 

прийняття наказів, органи публічної адміністрації мають можливість 

оперативно реагувати на зміни у суспільних відносинах, вирішувати нагальні 

питання їх адміністративно-правового регулювання. Накази є 

універсальними підзаконними нормативно-правовими актами, якими 

затверджуються відповідні порядки, інструкції, положення, стандарти, 

нормативи, тарифи та форми документів. Проте, необхідність дотримання 

принципів верховенства права та правової визначеності вимагає від публічної 

адміністрації надавати перевагу законодавчому врегулюванню більшості 

питань, пов’язаних із правовим регулюванням митних режимів в Україні. 

Саме тому, основним джерелом права в даному випадку є Митний кодекс 

України, правова матерія якого доповнюється практикою Верховного Суду, 

яка по суті має прецедентний характер. 
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Дослідження правових засад митних режимів в Україні дозволяє 

сформулювати висновок про те, що основою правового регулювання митних 

режимів є Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, 

ратифіковані Верховною Радою України, Митний кодекс України та закони 

України у сфері правового регулювання митних відносин, Укази Президента 

України та постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та 

безпосередньо Державної митної служби України. 

Суттєве значення для національної юридичної практики у сфері 

правового регулювання митних режимів мають рішення Європейського суду 

з прав людини, прийняті на основі та на виконання європейської Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод людини. Враховуючи правову 

природу митних режимів, комплексний міжгалузевий характер даного 

правового інституту митного права, норми міжнародних договорів у сфері 

міжнародної торгівлі та митної справи є одним із основних джерел права в 

системі правових засад митних режимів. 

Важливу роль в правовому регулюванні митних відносин відіграють 

постанови Верховного Суду (Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду), в яких містяться правові позиції щодо правильного 

застосування норм матеріального та процесуального права. 

Актуальним напрямом удосконалення правових засад митних режимів 

в Україні є завершення процесу приведення національного законодавства та 

юридичної практики у сфері правового регулювання митних режимів у 

відповідність до міжнародних стандартів, враховуючи перспективи набуття 

Україною повноправного членства у Європейському Союзі. Удосконалення 

потребує Митний кодекс України, про недоліки якого свідчить неоднозначна 

адміністративна та судова практика. Не менш важливим є формування 

усталеної судової практики розгляду справ, пов’язаних із митними 

режимами, на рівні Постанов Великої Палати Верховного Суду з метою 

забезпечення однакового застосування норм матеріального та 

процесуального права національними судами. 
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Перспектива подальшого дослідження даної тематики обумовлена 

постійними змінами до національного законодавства у сфері правового 

регулювання митних режимів, які вимагають наукового узагальнення, а 

також необхідністю розробки Концепції державної митної політки та 

Стратегії розвитку Державної митної служби України. 

У відповідності до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Крім того, згідно із ч. 2 ст. 

19 Закону України «Про міжнародні договори України», якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Таким чином, в правовій системі України встановлено примат міжнародного 

права над національним, що є складовою принципу верховенства права та 

ознакою правової держави. На виконання ч. 1 ст. 16 «Про міжнародні 

договори України», міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, 

до відання яких віднесені питання, що регулюються міжнародними 

договорами України, забезпечують дотримання і виконання зобов’язань, 

взятих за міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, 

які випливають з таких договорів для України, і за виконанням іншими 

сторонами міжнародних договорів України їхніх зобов’язань. 

Враховуючи вищевикладене, суб’єкти владних повноважень органів 

Державної митної служби України, а також суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності повинні неухильно дотримуватись норм міжнародно-правових 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 

у випадку виникнення колізій із нормами національного права застосовувати 

відповідні норми міжнародного права. Продовження процесів адаптації 

національного митного законодавства до норм та принципів права 

Європейського Союзі, а також необхідність активізації міжнародної торгівлі 
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обумовлює потребу окремого дослідження міжнародно-правових засад 

правового регулювання митних режимів в Україні. 

Роль міжнародних норм та принципів в регулюванні митних відносин є 

визначальною, враховуючи фундаментальний принцип примату 

міжнародного права над національним, що є складовою принципу 

верховенства права. Не менш важливою є роль норм міжнародного 

приватного права, які встановлюють правила міжнародної торгівлі, 

визначають Інкотермс, які виступають єдиним набором міжнародних правил 

для однозначного тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у 

зовнішній торгівлі. Міжнародна торгова палата в правилах Інкотермс 

визначає, зокрема, умови поставки товарів на експорт та імпорт, розробляє 

типовий контракт міжнародної купівлі-продажу для виготовленої продукції 

тощо. Таким чином, норми міжнародних договорів, принципи міжнародного 

права є основою теоретико-методологічних засад митних режимів в Україні. 

До основних міжнародно-правових актів, які регулюють митні 

відносини, слід віднести Міжнародну конвенцію про спрощення і 

гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) в редакції від 26 червня 

1999 року, яка набула чинності для України 15 вересня 2011 року; 

Міжнародну конвенцію про Гармонізовану систему опису та кодування 

товарів 1983 року, до якої Україна приєдналася 17 травня 2002 року; Митну 

конвенцію про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП (Конвенція МДП) 1975 року в редакції від 29 травня 2008 року, яка 

набула чинності для України 11 жовтня 1994 року; Конвенцію про тимчасове 

ввезення 1990 року в редакції від 15 травня 2014 року, яка набула чинності 

для України 22 вересня 2004 року (безпосередньо регулює питання митного 

режиму «тимчасового ввезення»); Рамкові стандарти безпеки та полегшення 

всесвітньої торгівлі ВМО 2005 року та інші міжнародні документи [87, с. 5]. 

Так, у відповідності до Міжнародної конвенції про спрощення і 

гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) 1999 року, кожна з 

Договірних Сторін приймає на себе зобов’язання сприяти спрощенню і 
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гармонізації митних процедур та з цією метою дотримуватися, відповідно до 

положень цієї Конвенції, Стандартних правил, Стандартних правил з 

перехідним терміном та Рекомендованих правил, що містяться у Додатках до 

цієї Конвенції. Однак ніщо не перешкоджає Договірній Стороні надавати 

умови більш сприятливі, ніж ті, що ними передбачені, і кожній з Договірних 

Сторін рекомендується по можливості ширше надавати такі більш сприятливі 

умови. 

В Конвенції про тимчасове ввезення 1990 року формулюється 

визначення митного режиму «тимчасового ввезення», який дозволяє 

приймати на митну територію певні товари (у тому числі транспортні  

засоби), умовно звільнені від ввізного мита і податків, без застосування 

заборон чи обмежень економічного характеру на ввезення; такі товари (у 

тому числі транспортні засоби) мають ввозитися з визначеною метою і 

призначатися для подальшого вивезення у встановлений термін, та не 

піддаватися змінам, за винятком нормального зниження їхньої вартості 

(амортизації) внаслідок їхнього використання. 

У відповідності до ст. 2 Конвенції про тимчасове ввезення 1990 року, 

кожна із Договірних Сторін зобов’язується надавати згоду на тимчасове 

ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів), зазначених у Додатках 

до цієї Конвенції; режим тимчасового ввезення надається з загальним 

умовним звільненням  від  ввізного мита  і  податків  та без застосування 

ввізних обмежень чи заборон економічного характеру. Згідно із ст. 6 вказаної 

Конвенції, кожна з  Договірних Сторін може обумовити дозвіл на тимчасове 

ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів) наявністю можливості 

їхньої ідентифікації після припинення дії  режиму тимчасового ввезення. 

Особливе місце в системі міжнародно-правових засад правового 

регулювання митних режимів посідає Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована 

Верховною Радою України 16 вересня 2014 року, в редакції від 30 листопада 
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2015 року. 

Зокрема, митним питанням та сприянню торгівлі присвячена Глава 5 

Розділу IV Угоди. Так, у відповідності до ст. 76 зазначеної Угоди, Сторони 

домовилися, що їхнє відповідне торговельне та митне законодавство, як 

принципове питання, має бути стабільним та всеохоплюючим та, що 

положення і процедури мають бути пропорційними, прозорими, 

передбачуваними, недискримінаційними, об’єктивними й мають 

застосовуватися уніфіковано та ефективно, а також, inter alia, забезпечать: 

уникнення непотрібних або дискримінаційних навантажень на економічних 

операторів, запобігання шахрайству і надання подальшого сприяння 

економічним операторам, які мають високий рівень відповідності 

законодавству; застосування єдиного адміністративного документа у цілях 

митного декларування; більшу ефективність, прозорість і спрощення митних 

процедур та практик на кордоні; застосування сучасних митних методів, 

зокрема оцінки ризиків, постаудитного контролю та методів аудиту компаній 

для спрощення та сприяння ввезенню та випуску товарів; скорочення витрат і 

збільшення передбачуваності для суб’єктів господарювання, зокрема для 

малих та середніх підприємств; без шкоди для застосування об’єктивних 

критеріїв оцінки ризиків, забезпечення недискримінаційних вимог та 

процедур, що застосовуються до імпорту, експорту і транзиту товарів; 

застосування міжнародних документів, що використовуються у митній справі 

і торгівлі, у тому числі тих, що розроблені Всесвітньою митною організацією 

(Рамкові стандарти забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної 

торгівлі 2005 року, Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська 

конвенція) 1990 року, Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему 

опису і кодування товарів 1983 року), СОТ (наприклад, Угода про 

застосування Статті VII ГАТТ 1994), ООН (Митна конвенція про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Міжнародна 

конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажу на кордонах 

1982 року), а також керівних принципів ЄС, таких як Митні прототипи; 
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вжиття необхідних заходів для відображення та виконання положень 

переглянутої Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних 

процедур 1973 року (Кіотська конвенція); здійснення попереднього 

забезпечення обов’язкових рішень щодо тарифної класифікації та правил 

походження. 

Для поліпшення робочих методів, а також для забезпечення 

недискримінації, прозорості, ефективності, цілісності та звітності операцій 

Сторони мають: вживати подальших заходів, спрямованих на скорочення, 

спрощення і стандартизацію даних і документації, що вимагаються 

митницею та іншими органами; спрощувати вимоги та формальності, якщо 

це можливо, щодо швидкого випуску та розмитнення товарів; забезпечувати 

ефективні, швидкі та недискримінаційні процедури, що гарантують право 

оскарження адміністративних дій, правил та рішень митних та інших органів, 

які стосуються товарів, пред’явлених митниці. Такі процедури для 

оскарження мають бути легкодоступними, у тому числі для малих та 

середніх підприємств, а будь-які витрати мають бути обґрунтованими та 

співрозмірними з витратами на подання скарги. Сторони також мають 

вживати заходів для забезпечення того, щоб у випадках, коли спірне рішення 

є предметом скарги, товари випускалися у нормальному режимі, а сплата мит 

могла бути відстрочена у зв’язку з будь-якими спеціальними заходами, які 

вважаються необхідними. В разі необхідності, це має підлягати забезпеченню 

гарантією, такою, як застава або депозит; забезпечувати збереження 

найвищих стандартів чесності, зокрема на кордоні, шляхом застосування 

заходів, що відображають принципи відповідних міжнародних конвенцій та 

документів у цій сфері, зокрема Декларації з професійної етики ВМО 

(переглянута Арушська декларація 2003 року) та Прототипу ЄС з митної 

етики (2007). 

Крім того, Сторони домовилися скасувати будь-які вимоги щодо 

обов’язкового використання митних брокерів та будь-які вимоги щодо 

обов’язкового використання перевірки перед відвантаженням або перевірки 
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на місці призначення [369]. 

У відповідності до ст. 80 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Сторони зміцнюють 

співробітництво, досягаючи обґрунтованого балансу між спрощенням і 

сприянням торгівлі та ефективним контролем і безпекою. Із цією метою 

Сторони застосовують, де це доцільно, Митні прототипи ЄС як керівний 

орієнтир. З метою забезпечення відповідності з положеннями цієї Глави 

Сторони, inter alia: обмінюються інформацією щодо митного законодавства 

та процедур; розробляють спільні ініціативи щодо імпортних, експортних та 

транзитних процедур, а також здійснюють роботу, спрямовану на 

забезпечення ефективного обслуговування бізнес-спільноти; 

співробітничають з питань автоматизації митних та інших торговельних 

процедур; обмінюються інформацією та/або розпочинають консультації з 

метою вироблення, де це можливо, спільних позицій в міжнародних 

організаціях з митної справи, таких, як СОТ, ВМО, ООН, Конференція 

Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку і Економічна комісія 

ООН для Європи; співробітничають в плануванні і наданні технічної 

допомоги, зокрема для сприяння проведення реформ в митних питаннях та 

сприяння торгівлі згідно з відповідними положеннями цієї Угоди; 

обмінюються кращими практиками з митних операцій, зокрема щодо 

впровадження прав інтелектуальної власності, особливо щодо контрафактної 

продукції; сприяють координації між усіма прикордонними агентствами як 

всередині, так і через кордони для полегшення процесу перетину кордонів і 

посилення контролю, беручи до уваги спільний контроль на кордоні, де це 

можливо і доцільно; взаємно визнають, де це прийнятно і доцільно, 

уповноважених трейдерів та митні контролі. Рамки цього співробітництва, 

імплементація та практичні заходи повинні бути визначені Підкомітетом з 

питань митного співробітництва [369]. 

Крім того, згідно із ст. 81 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
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сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, адміністративні органи 

Сторін надають взаємну адміністративну допомогу з митних питань 

відповідно до положень, закріплених у Протоколі II до цієї Угоди про 

взаємну адміністративну допомогу в митних справах. Поступове наближення 

до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та 

міжнародних стандартах, здійснюється згідно з Додатком XV до цієї Угоди 

(ст. 84). 

У Митному кодексі України митним режимам присвячено Розділ V. У 

відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування законодавства 

України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими: імпорт 

(випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 

реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; 

вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 

переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави [229]. Таким чином, Митний кодекс України встановлює 

чотирнадцять митних режимів, з яких основними є режими імпорту, експорту 

та транзиту, адже саме за ними визначаються основні показники 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та формується 

загальний торгівельний баланс України. 

У Митному кодексі Союзі (ЄС) митні режими мають назву митних 

процедур. Так, у відповідності до ст. 210 Розділу VII «Спеціальні процедури» 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 

2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, товари може бути 

поміщено під будь-яку з таких категорій спеціальних процедур: (a) транзит, 

що включає зовнішній та внутрішній транзит; (b) зберігання, що включає 

митний склад та вільні зони; (c) спеціальне використання, що включає 

тимчасовий ввіз і кінцеве використання; (d) перероблення, що включає 

перероблення на митній території та перероблення за межами митної 

території [318]. 
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Крім того, згідно із ст. 5 вказаного Регламенту, у Митному кодексі 

Союзу використовуються наступні термін та означення: «загальна декларація 

прибуття» означає акт, яким особа повідомляє митні органи у встановленій 

формі та спосіб і протягом визначеного строку про те, що товари буде 

переміщено на митну територію Союзу; «загальна декларація вибуття» 

означає акт, яким особа повідомляє митні органи у встановленій формі та 

спосіб і протягом визначеного строку про те, що товари буде переміщено за 

межі митної території Союзу; «декларація тимчасового зберігання» означає 

акт, яким особа повідомляє у встановленій формі та спосіб про те, що товари 

перебувають на тимчасовому зберіганні; «декларація зворотного вивозу» 

означає акт, яким особа повідомляє у встановленій формі та спосіб про своє 

бажання перемістити товари із третіх країн, за винятком тих, що перебувають 

під процедурою вільної зони або на тимчасовому зберіганні, за межі митної 

території Союзу; «повідомлення про зворотний вивіз» означає акт, яким 

особа повідомляє у встановленій формі та спосіб про своє бажання 

перемістити товари з третіх країн, що перебувають під процедурою вільної 

зони або на тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; «митна 

процедура» означає будь-яку з таких процедур, під яку можна помістити 

товари згідно з Кодексом: (a) випуск для вільного обігу; (b) спеціальні 

процедури; (c) вивіз; «тимчасове зберігання» означає ситуацію, коли товари з 

третіх країн тимчасово зберігаються під митним наглядом у період між їх 

пред'явленням митниці та їх поміщенням під митну процедуру або їх 

зворотним вивозом [417]. 

Таким чином, окрім зазначених у ст. 210 Регламенту митних процедур, 

Митний кодекс Союзу (ЄС) передбачає традиційні: експорт (процедура 

вибуття товарів), імпорт (процедура прибуття товарів), реімпорт (процедура 

зворотного вивозу), тимчасове зберігання та процедуру вільної зони. 

Транзит товарів згідно з Митним кодексом Союзу (ЄС) може бути як 

внутрішнім, так і зовнішній. Внутрішній транзит передбачає вільне 

пересування товарів через митні кордони країн-членів ЄС, адже сутність 



194 

 

Європейського Союзу полягає в реалізації чотирьох свобод – свободи 

переміщення товарів, робіт, послуг та капіталів. 

Одним із найважливіших аспектів адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері. 

До очікуваних результатів процесу адаптації Підкомітетом Україна-ЄС з 

питань митного співробітництва та Міністерством фінансів України (яке є 

відповідальним органом публічної адміністрації за процес адаптації митного 

законодавства України до права ЄС) віднесено: спрощення митних процедур 

та сприяння торгівлі; впровадження сучасних технологій митного контролю, 

спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; 

передача відповідальності за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української 

Торгової Палати до українського митного органу; суттєве спрощення митних 

формальностей для підприємств із високим ступенем довіри закладе 

передумови визнання статусу Уповноваженого економічного оператора 

(УЕО), що надається митними органами України, органами країн ЄС; 

спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання України до 

Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі 

таких ключових актів ЄС: Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється 

Митний кодекс Союзу; Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого 

приєднання); Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему 

Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І та ІІ); Регламенту 

(ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного 

Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми 

документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського 

Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав 

інтелектуальної власності [231]. 

Процес адаптації національного законодавства у сфері правового 
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регулювання митних відносин відбувається поступово, проте очевидними є 

факти гальмування законодавчого врегулювання означених питань. Зокрема, 

на теперішній час не прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони». У першому читанні відповідний 

законопроект було прийнято Верховною Радою України ще 28 лютого 2019 

року. Проте, на теперішній час даний законопроект взагалі знято з розгляду, 

що обумовлює необхідність активізації законодавчої діяльності у цьому 

напряму. 

Дослідження міжнародно-правових засад правового регулювання 

митних режимів дозволяє сформулювати висновок про те, що роль 

міжнародних норм та принципів в регулюванні митних режимів є 

визначальною, враховуючи фундаментальний принцип примату 

міжнародного права над національним, що є складовою принципу 

верховенства права. Не менш важливою є роль норм міжнародного 

приватного права, які встановлюють правила міжнародної торгівлі, 

включаючи Інкотермс, які виступають єдиним набором міжнародних правил 

для однозначного тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у 

зовнішній торгівлі. 

Національне митне законодавство потребує приведення у відповідність 

до права Європейського Союзу шляхом гармонізації та імплементації. 

Особливе значення має внесення змін до чинного Митного кодексу України 

на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. Однією з фундаментальних 

засад Європейського Союзу є свобода переміщення товарів, тому для 

України подальша інтеграція в ЄС відкриває величезний ринок збуту товарів, 

що є умовою розвитку національної економіки. 
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Перспективність подальшого дослідження даної тематики обумовлена 

необхідністю наукового узагальнення результатів та проблемних питань 

реформування національного законодавства у сфері митної справи, а також 

потребою формулювання конкретних пропозиції щодо внесення змін до 

чинного Митного кодексу України та інших законів у сфері правового 

регулювання митних режимів, приведення їх у відповідність до міжнародно-

правових засад регулювання митних відносин. 

Україна розвивається як демократична соціальна держава, яка прагне  

набути повноправного членства в Європейському Союзі. Законом № 2680-

VIII від 07 лютого 2019 року преамбула Конституції України була доповнена 

абзацом наступного змісту: «піклуючись про зміцнення громадянської 

злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність 

Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного 

курсу України». Визначення європейського курсу України в Основному 

Законі орієнтує органи публічної адміністрації на активне продовження 

приведення національного законодавства у відповідність до права 

Європейського Союзу, в якому ключовими є принципи верховенства права, 

належного урядування та правової визначеності. Особлива увага в контексті 

євроінтеграційних процесів приділяється реформуванню та удосконалення 

митного законодавства та митної системи України. Ефективне правове 

регулювання митних відносин має важливе значення для забезпечення 

розвитку міжнародно торгівлі, надходження до бюджету митних платежів в 

повному обсязі та спрощення порядку переміщення товарів та транспортних 

засобів через митний кордон України, що в сукупності повинно призвести до 

зростання національного валового внутрішнього продукту та забезпечення 

позитивного торгівельного балансу. 

Особливе значення для удосконалення правового регулювання митних 

відносин має чітка та однозначна правова регламентація митних режимів, які 

є комплексом взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої 

мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну 
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процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 

обумовлюють порядок їх використання після належного митного 

оформлення. Для української економіки важливим є поступове збільшення 

імпорту експорту товарів, а також забезпечення транзиту, враховуючи 

геополітичне положення України та її статус як транзитної держави.  

Сучасний стан правового регулювання митних режимів є задовільним, 

адже їх визначення та класифікація в Митному кодексі України має 

загальний характер і на практиці часто виникають випадки неоднозначного 

тлумачення відповідних норм митного права, про що свідчить судова 

практика, включаючи останні постанови Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду [45]. 

У Митному кодексі України митним режимам присвячено Розділ V. У 

відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування законодавства 

України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими: імпорт 

(випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 

реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; 

вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 

переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави [229]. 

Таким чином, Митний кодекс України встановлює чотирнадцять 

митних режимів, з яких основними є режими імпорту, експорту та транзиту, 

адже саме за ними визначаються основні показники зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів господарювання та формується загальний торгівельний 

баланс України. Для ефективного розвитку економіки будь-якої країни 

важливим є домінування експорту високотехнологічних товарів з доданою 

вартістю над імпортом аналогічних товарів, що є показником розвитку 

національного виробництва та забезпечує стабільне надходження в країну 

іноземної валюти, що в свою чергу забезпечує стабільність національної 

валюти, а також стимулює залучення нових іноземних інвестицій. На жаль, в 

Україні кожен рік традиційно фіксується негативне сальдо торгівельного 
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балансу, тобто перевага імпорту над експортом, що обумовлю необхідність 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення та стимулювання 

митного режиму експорту та транзиту з акцентом на експорт товарів з 

високою доданою вартістю.  

В той же час варто відзначити, що у відповідності до ч. 2 ст. 70 МК 

України митні режими встановлюються виключно цим Кодексом, тобто 

встановлення інших митних режимів на рівні підзаконних, відомчих 

нормативно-правових актів не допускається, що є важливим для дотримання 

принципу правової визначеності та недопущення зловживань з боку 

публічної адміністрації у випадку казуального тлумачення норм митного 

права. Дотримання принципів верховенства права та правової визначеності є 

критерієм належної адміністративної практики органів публічної 

адміністрації в особі посадових осіб Державної митної служби України, 

правильного застосування норм Митного кодексу України в процесі 

здійснення митного оформлення та митного контролю переміщення товарі та 

транспортних засобів через митний кордон України, адміністрування сплати 

митних платежів суб’єктами господарської діяльності. 

У відповідності до ст. 71 Митного кодексу України, декларант має 

право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з 

дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом. 

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та 

виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом. Митний 

режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний 

декларантом відповідно до частини першої цієї статті, за умови дотримання 

заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, встановлених відповідно до закону для товарів, що поміщуються 

у такий інший митний режим [229]. 

У вищезазначеній статті фактично закріплений принцип 

диспозитивності, тобто права суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 

самостійно обирати вид митного режиму, що гарантує вільний розвиток 
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міжнародної торгівлі та свободу підприємницької діяльності в цілому. Митна 

служба України як орган публічної адміністрації повинна виконувати 

більшою мірою сервісні функції, здійснюючи адміністрування митних 

процедур, а також функцію контролю дотримання митного законодавства 

учасниками митних відносин. В цьому контексті позитивною тенденцією є 

автоматизація процесів митного оформлення товарів та транспортних 

засобів. 

За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні (ст. 

72 Митного кодексу України). Усі товари на митній території України (за 

винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають 

статус українських товарів, якщо відповідно до Митного кодексу України не 

встановлено, що такі товари не є українськими. Товари, поміщені в митний 

режим вільної митної зони, протягом усього строку перебування у цьому 

режимі перебувають під митним контролем. 

У ст. 73 Митного кодексу України визначається порядок регулювання 

питань, пов’язаних із митним режимом. В ній зокрема зазначається, що 

умови перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

у відповідному митному режимі, обмеження щодо їх використання, 

застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності визначаються цим Кодексом, іншими 

законодавчими актами України з питань митної справи та у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином, законодавець в Митному 

кодексі України наділив органи публічної адміністрації дискреційними 

повноваженнями щодо визначення умов перебування товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення у відповідному митному режимі. 

Дискреційні повноваження пов’язані із високим ступенем корупційних 

ризиків, тому більш доцільним вбачається регулювання всіх означених 

питань тільки нормами Митного кодексу України.  

Тому позитивним є положення ч. 2 ст. 73 Митного кодексу України, у 

відповідності до якого питання, пов’язані з виконанням необхідних митних 
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формальностей та здійсненням митного контролю товарів, поміщених у 

відповідний митний режим, регулюються цим Кодексом [229].  

Враховуючи викладене, одним із перспективних напрямів 

удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні є 

концентрація всіх правових норм, якими врегульовано порядок переміщення 

товарів через митний кордон України та порядок їх використання після 

належного митного оформлення, виключно в межах Митного кодексу 

України, з урахуванням останньої практики Верховного Суду, чим буде 

забезпечено дотримання принципу правової визначеності та однозначне 

розуміння норми митного права суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Крім того, в контексті перспективи набуття Україною повноправного 

членства в Європейському Союзі, існує необхідність приведення 

національного законодавства у відповідність до права ЄС, що в першу чергу 

стосується внесення змін до чинного Митного кодексу України.  

У Митному кодексі Союзі (ЄС) митні режими мають назву митних 

процедур. Так, у відповідності до ст. 210 Розділу VII «Спеціальні процедури» 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 

2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, товари може бути 

поміщено під будь-яку з таких категорій спеціальних процедур: (a) транзит, 

що включає зовнішній та внутрішній транзит; (b) зберігання, що включає 

митний склад та вільні зони; (c) спеціальне використання, що включає 

тимчасовий ввіз і кінцеве використання; (d) перероблення, що включає 

перероблення на митній території та перероблення за межами митної 

території [318]. 

Крім того, згідно із ст. 5 вказаного Регламенту, у Митному кодексі 

Союзу використовуються наступні термін та означення:  

- «загальна декларація прибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено на митну територію Союзу; 
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- «загальна декларація вибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено за межі митної території Союзу; 

- «декларація тимчасового зберігання» означає акт, яким особа 

повідомляє у встановленій формі та спосіб про те, що товари перебувають на 

тимчасовому зберіганні; 

- «митна декларація» означає акт, яким особа повідомляє у 

встановленій формі та спосіб про своє бажання помістити товари під певну 

митну процедуру і зазначає при цьому, якщо необхідно, про будь-які 

особливі умови, що їх потрібно застосувати; 

- «декларація зворотного вивозу» означає акт, яким особа повідомляє у 

встановленій формі та спосіб про своє бажання перемістити товари із третіх 

країн, за винятком тих, що перебувають під процедурою вільної зони або на 

тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; 

- «повідомлення про зворотний вивіз» означає акт, яким особа 

повідомляє у встановленій формі та спосіб про своє бажання перемістити 

товари з третіх країн, що перебувають під процедурою вільної зони або на 

тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; 

- «декларант» означає особу, яка подає від свого імені митну 

декларацію, декларацію тимчасового зберігання, загальну декларацію 

прибуття, загальну декларацію вибуття, декларацію зворотного вивозу або 

повідомлення про зворотний вивіз, чи особу, від імені якої подається така 

декларація або повідомлення; 

- «митна процедура» означає будь-яку з таких процедур, під яку можна 

помістити товари згідно з Кодексом: (a) випуск для вільного обігу; (b) 

спеціальні процедури; (c) вивіз; 

- «тимчасове зберігання» означає ситуацію, коли товари з третіх країн 

тимчасово зберігаються під митним наглядом у період між їх пред'явленням 

митниці та їх поміщенням під митну процедуру або їх зворотним вивозом 

[318]. 
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Таким чином, окрім зазначених у ст. 210 Регламенту митних процедур, 

Митний кодекс Союзу (ЄС) передбачає традиційні: експорт (процедура 

вибуття товарів), імпорт (процедура прибуття товарів), реімпорт (процедура 

зворотного вивозу), тимчасове зберігання та процедуру вільної зони.  

Транзит товарів згідно з Митним кодексом Союзу (ЄС) може бути як 

внутрішнім, так і зовнішній. Внутрішній транзит передбачає вільне 

пересування товарів через митні кордони країн-членів ЄС, адже сутність 

Європейського Союзу полягає в реалізації чотирьох свобод – свободи 

переміщення товарів, робіт, послуг та капіталів. Митні кордони між 

державами-членами ЄС є умовними, проте Європейська комісія може 

встановлювати квоти у сфері виробництва певних товарів в окремих 

державах-членах ЄС, обмежуючи таким чином імпорт або експорт в рамках 

ЄС з виплатою адекватних компенсацій виробникам продукції. 

У відносинах з іншими країнами митна політика ЄС є достатньо 

жорсткою, адже головною метою інституцій ЄС є захист національних 

виробників в державах-членах ЄС, забезпечення їх виходу на зовнішні ринки, 

включаючи ринок України. 

Так, наприклад, для частини сільськогосподарської та харчової 

продукції ЄС і Україна застосовують безмитні тарифні квоти. Встановлення 

безмитних тарифних квот не означає заборону на експорт понад квоти. 

Зокрема, українські компанії можуть без обмежень постачати товари і понад 

тарифну квоту, проте ці обсяги підпадають під загальний режим імпорту в 

ЄС. Тобто експорт в межах квоти обкладається митом 0%, експорт понад 

квоту – ввізним митом, визначеним Митним тарифом ЄС. Тарифні квоти 

(основні та додаткові) адмініструються за двома принципами: 

- «перший прийшов – перший отримав» (для меду, обробленого зерна 

та борошна, оброблених томатів, виноградного соку, вівса, ін.); 

- через систему імпортних ліцензій (для пшениці, кукурудзи, ячменю, 

ін.). 

Українські експортери активно використовують можливості 
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безмитного експорту в рамках тарифних квот. У 2019 році вони використали 

можливості 32 з 40 тарифних квот, 11 з яких використані у повному обсязі та 

2 використані більш ніж на 95 % (у 2018 році використовувались можливості 

в рамках 32 тарифних квот, у 2017 році – у рамках 29 тарифних квот, а у 2016 

– у рамках 26 тарифних квот) [16]. 

Повністю використано 11 тарифних квот на кукурудзу, пшеницю, 

ячмінь, мед, цукор, виноградний та яблучний соки, оброблені томати, 

оброблений крохмаль, вершкове масло, м’ясо птиці та крохмаль.  

У 2019 році було внесено зміни до Додатка І-А до Угоди про асоціацію 

в частині зміни зобов’язань Європейського Союзу щодо обсягів тарифних 

квот на м’ясо птиці в бік збільшення, що зробить можливим забезпечити 

збереження інтересів українських виробників м’яса птиці (Закон України 

«Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та 

Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо 

м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» від 05 грудня 2019 № 345-IX). 

17 січня 2020 в офіційному журналі ЄС опубліковано інформацію про 

набуття чинності Угоди у формі обміну листами між Європейським Союзом 

та Україною про внесення змін до торгових преференцій щодо м’яса птиці та 

переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію. Вона 

набула чинності 01 лютого 2020, як це передбачено зазначеною Угодою у 

формі обміну листами. 

Українські компанії постачають зазначену продукцію  і понад тарифну 

квоту. В свою чергу, Україна встановила безмитні тарифні квоти для 3 видів 

сільськогосподарських товарів з ЄС (м’ясо свинини, м’ясо птиці та цукор), а 

також передбачила додаткові обсяги для 2-х з них [16]. 

Отже, митна політика Європейського Союзу щодо України демонструє 

позитивні тенденції, що обумовлює необхідність подальшого удосконалення 
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національного законодавства у сфері адміністративно-правового 

забезпечення митних режимів, автоматизації процесів митного оформлення 

товарів, які переміщуються через митний кордон України, а також 

підвищення рівня професійної підготовки співробітників Державної митної 

служби України у відповідності до стандартів та принципів Європейського 

Союзу. Ключовим завданням у сфері гармонізації та адаптації національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних відносин до права ЄС 

є усунення корупційних ризиків в законах та відомчих нормативно-правових 

актах, а також встановлення дієвих механізмів контролю дотримання 

антикорупційного законодавства суб’єктами владних повноважень. 

 Одним із найважливіших аспектів адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері. 

До очікуваних результатів процесу адаптації Підкомітетом Україна - ЄС з 

питань митного співробітництва та Міністерством фінансів України (яке є 

відповідальним органом публічної адміністрації за процес адаптації митного 

законодавства України до права ЄС) віднесено: спрощення митних процедур 

та сприяння торгівлі; впровадження сучасних технологій митного контролю, 

спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; 

передача відповідальності за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української 

Торгової Палати до українського митного органу; суттєве спрощення митних 

формальностей для підприємств із високим ступенем довіри закладе 

передумови визнання статусу Уповноваженого економічного оператора 

(УЕО), що надається митними органами України, органами країн ЄС; 

спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання України до 

Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі 

таких ключових актів ЄС: Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється 

Митний кодекс Союзу; Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого 

приєднання); Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему 
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Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І і ІІ); Регламенту 

(ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного 

Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми 

документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського 

Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав 

інтелектуальної власності. 

Серед основних досягнень процесу адаптації національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних відносин слід віднести 

наступні: 

- Законом України від 8 листопада 2017 р. № 2187-VIII «Про 

приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-

середземноморські преференційні правила походження» визначено, що 

Конвенція набирає чинності для України в перший день другого місяця після 

внесення Україною депозитарію Конвенції документа про приєднання 

(Конвенція набрала чинності для України 1 лютого 2018 р., що дозволить 

збільшити можливості для преференційного експорту вітчизняних товарів на 

перспективні зовнішні ринки країн-учасниць Конвенції); 

- у 2018  році ухвалено Дорожню карту приєднання України до спільної 

транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, яка включає етапи та необхідні кроки для 

повної імплементації правил спільного транзиту, в тому числі застосування 

Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). Досягнуто 

домовленість про закупівлю Європейською стороною для потреб України 

програмного забезпечення «Minimum Common Core», яке розроблене 

Єврокомісією для NCTS; 

- у вересні 2018  року Верховною Радою Закону України прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких 

інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон України»). Здійснено перший важливий крок для приведення 



206 

 

транзитних процедур України у відповідність до умов Конвенції про єдиний 

режим транзиту; 

- з метою запровадження в Україні інституту авторизованого 

економічного оператора (АЕО), очікується прийняття Верховною Радою 

України проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони», який прийнято Верховною Радою України  в 

першому читанні 28 лютого 2019 року. Законопроект передбачає спрощення 

митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, створює 

передумови для визнання статусу українських АЕО у ЄС, участь українських 

АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності постачання товарів відповідно 

до Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, що в підсумку значно 

підвищить конкурентоспроможність українських підприємств; 

- у рамках виконання зобов’язань України щодо застосування 

міжнародних документів, що використовуються у митній справі і торгівлі, та 

керівних принципів Європейського Союзу, таких як Митні прототипи 

(Customs Blueprints), у грудні 2018  року Уряд своєю постановою від 18 

грудня 2018 року № 1200 ухвалив рішення про реорганізацію Державної 

фіскальної служби України шляхом її поділу на дві служби: Державну 

податкову службу України та Державну митну службу України. 

Новостворені служби є центральними органами виконавчої влади з питань 

забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах 

відповідно; 

- імплементовано до національного законодавства України положення 

Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами шляхом прийняття Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 

транзитної системи» (від 12 вересня 2019 р. № 78–ІХ); 
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- прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України» (№ 202-IX від 17.10.2019) на 

виконання статей 84, 250 та Додатка XV «Наближення митного 

законодавства» до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яким 

передбачено розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, 

сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через 

митний кордон України, встановлення особливостей призупинення митного 

оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях; 

- прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних 

операторів» (№ 141-IX від 02.10.2019), який передбачає спрощення митних 

формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, створює 

передумови для визнання статусу українських АЕО у ЄС, участь українських 

АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності постачання товарів відповідно 

до Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, що в підсумку значно 

підвищить конкурентоспроможність українських підприємств [231]. 

Таким чином, процес адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин відбувається поступово, проте 

очевидними є факти гальмування законодавчого врегулювання означених 

питань. Зокрема, на теперішній час не прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання 

Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони». У першому читанні 

відповідний законопроект було прийнято Верховною Радою України ще 28 

лютого 2019 року. Отже, є необхідність активізації законодавчої діяльності у 

цьому напряму. 
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Проведене дослідження правового регулювання митних режимів за 

Митним кодексом України та перспектив його удосконалення дозволяє 

сформулювати висновок про те, що одним із перспективних напрямів 

удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні є 

концентрація всіх правових норм, якими врегульовано порядок переміщення 

товарів через митний кордон України та порядок їх використання після 

належного митного оформлення, виключно в межах Митного кодексу 

України, з урахуванням останньої практики Верховного Суду, чим буде 

забезпечено дотримання принципу правової визначеності та однозначне 

розуміння норм митного права суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Не менш важливим напрямом удосконалення правового регулювання 

митних відносин є адаптація українського законодавства до вимог ЄС, що 

пов’язано із впровадженням численних змін у митній сфері. До очікуваних 

результатів процесу адаптації відноситься: спрощення митних процедур та 

сприяння торгівлі; впровадження сучасних технологій митного контролю, 

спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; 

суттєве спрощення митних формальностей для підприємств із високим 

ступенем довіри; спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання 

України до Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Вищезазначене обумовлює перспективність подальшого наукового 

дослідження даної тематики з метою формулювання конкретних пропозицій 

щодо внесення змін до чинного Митного кодексу України та формування 

перспективного законодавства України у сфері правового регулювання 

митних відносин. 

Сучасна доктрина адміністративного права знаходиться в постійному 

процесі діалектичного розвитку, очищення від суперечливих та застарілих 

елементів. Наукові пошуки фахівців спрямовані на удосконалення 

фундаментальних положень та концепцій юридичної науки з метою 

формулювання пропозицій щодо напрямів удосконалення чинного 

законодавства та надання методичної допомоги практикуючим юристам. 
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Важливе місце в юридичній доктрині займає питання методів правового 

регулювання, адже саме вони розкривають систему способів та прийомів 

впливу на певні суспільні відносини, які становлять предмет відповідної 

галузі права.  

Митні режими є міжгалузевим інститутом митного права, адже їх 

правове регулювання здійснюється за допомогою норм адміністративного, 

податкового, господарського, міжнародно-приватного права. Міжгалузевий 

характер митних режимів обумовлює необхідність використання 

специфічного поєднання методів правового регулювання, включаючи 

імперативний та диспозитивний методи, а також методи рекомендації та 

заохочення. Складний характер системи методів правового регулювання 

митних режимів обумовлює необхідність їх детального наукового аналізу з 

метою формулювання конкретних пропозицій щодо удосконалення чинного 

національного законодавства та юридичної практики у сфері митних 

відносин, а також розвитку доктрини адміністративного та митного права. 

Методи правового регулювання є предметом дослідження в першу 

чергу теорії держави і права, адже вони є однією з ключових категорій теорії 

механізму правового регулювання, а також теорії системи права та правових 

систем. Саме методи правового регулювання наряду із предметом правового 

регулювання є критерієм поділу права на галузі, підгалузі та інститути. 

В теорії держави та права під методами правового регулювання 

розуміють певне сполучення основних і допоміжних способів правового 

регулювання, наявність (чи відсутність) можливості у осіб, на яких воно 

поширюється, самостійно встановлювати та уточнювати правові форми їх 

поведінки, характер підстав, з настанням яких пов’язуються виникнення, 

зміна та припинення правових стосунків між ними, а також ступінь 

деталізованості правового регулювання. Якщо в правовому регулюванні 

перевага віддається встановленню обов’язків, обмежується ініціатива 

суб’єктів права з конкретизації положень юридичних приписів, що 

визначають їх поведінку, серед юридичних фактів переважають акти 
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одностороннього волевиявлення (наприклад, адміністративні накази), а 

правова регламентація має суцільний, всеохоплюючий характер, то правове 

регулювання базується на імперативному методі. І навпаки, якщо в 

правовому регулюванні ширше, ніж зобов’язання та заборони, 

застосовуються дозволи, сторони відносин, що їх регулює право, мають 

змогу відступати від зазначених у правових нормах варіантів поведінки та 

вільні самі ухвалювати рішення щодо участі в цих відносинах (зокрема, через 

укладення між собою різноманітних правочинів), право визначає лише 

найбільш важливі аспекти їх взаємодії, то правове регулювання засновується 

на диспозитивному методі [113, с. 215-216]. 

Слід зазначити, що в різних галузях права імперативний або 

диспозитивний методи не застосовуються у «чистому» вигляді. Як правило, 

кожна галузь права потребує особливого підходу, поєднання певних 

елементів диспозитивного та імперативного методів. Це, зокрема, стосується 

правового регулювання митних режимів, які є міжгалузевим інститутом 

митного права, а тому в процесі їх реалізації застосовуються методи 

адміністративного, податкового, господарського, міжнародно-приватного 

права та безпосередньо митного права. 

На думку Т.С. Ківалової та Г.Є. Смелянець концепція розгляду методу 

правового регулювання у двох аспектах (як загального й галузевого методу) 

дає змогу проникнути всередину вивчення цього істотного правового явища, 

з’ясувати його структуру, джерело виразу, тобто розглянути метод правового 

регулювання як самостійну правову категорію [141, с. 35]. 

Поряд з імперативним та диспозитивним методами, які є основними 

різновидами методів правового регулювання, на практиці можуть 

застосовуватися також методи рекомендацій та заохочення, що мають 

переважно субсидіарний (додатковий) характер. Рекомендаційний метод 

полягає у наданні учасникам відносин, які впорядковуються правом, 

вказівок, що не мають обов’язкової сили, стосовно найбільш раціональних, 

прийнятних для суспільства і цих осіб форм організації їх взаємодії. Це 
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можуть бути, наприклад, методичні рекомендації щодо порядку організації та 

ведення певних видів господарської діяльності, затверджені наказом 

відповідного міністерства. В процесі правового регулювання митних режимів 

можуть, зокрема, прийматись та застосовуватись методичні рекомендації 

щодо обрання певного виду митного режиму суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності, роз’яснення щодо порядку митного 

оформлення товарів та транспортних засобів, сплати всіх передбачених 

чинним законодавством митних платежів тощо. 

Заохочувальний метод передбачає стимулювання за допомогою 

комплексного застосування різних способів правового заохочення такої 

поведінки суб’єктів права, яка є найбільш бажаною з погляду досягнення 

цілей правового регулювання [113, с. 215-216]. Наприклад, у відповідності до 

ст. 366 Митного кодексу України, громадянин самостійно обирає 

відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для 

проходження митного контролю за двоканальною системою. Обрання 

«зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що 

переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають 

письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не 

підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо 

ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та 

свідчить про факти, що мають юридичне значення. Громадяни, які проходять 

(проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання 

письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної 

декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку 

переміщення товарів через митний кордон України [229]. Таким чином, 

громадяни заохочуються до належної правової поведінки, що значно 

спрощує і перетин кордону, і роботу органів публічної адміністрації в особі 

Державної митної служби України. 

Крім класичних заборон, дозволів та зобов’язань, на думку теоретиків, 

допоміжними способами правового регулювання є примус, заохочення, 
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покарання, надання пільг, виключення з переліку обов’язків, пом’якшення 

юридичної відповідальності тощо. Ці способи не мають самостійного 

регулятивного значення, а використовуються разом з основними способами 

правового регулювання для посилення та оптимізації їх дії [113, с. 215]. 

В процесі правового регулювання митних режимів, з метою розвитку 

міжнародної торгівлі, доцільно частіше застосовувати такі допоміжні 

способи правового регулювання як заохочення та надання пільг. Проте, 

враховуючи органічний зв’язок митного права з адміністративним, основним 

методом правового регулювання митних режимів є імперативний метод. 

Наприклад, у ст. 334 Митного кодексу України імперативно зазначено, що 

митні органи вимагають від осіб, які переміщують товари, транспортні 

засоби комерційного призначення через митний кордон України чи 

провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні 

органи, тільки ті документи та відомості, які необхідні для здійснення 

митного контролю та встановлені цим Кодексом. Суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності зобов’язані надавати митним органам 

документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, в усній, 

письмовій та/або електронній формі [229]. 

В. Юровська, досліджуючи імперативний метод адміністративного 

права, зауважує, що навіть узагальнений огляд окремих груп суспільних 

відносин, що формують предмет адміністративного права, дає підстави 

стверджувати, що імперативний метод є, безумовно, основним методом 

правового регулювання, який поряд з приписами та заборонами застосовує 

такі специфічні способи як субординація та координація. Регулюючий вплив 

його елементів головним чином знаходить свій прояв у так званих 

організаційних відносинах (зокрема за рахунок приписів, що визначають 

адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації та інших 

суб’єктів адміністративного права), відносинах, що виникають у зв’язку із 

застосуванням заходів адміністративного примусу (зокрема й 

адміністративних стягнень) тощо. Меншою мірою імперативний метод 
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проявляється у відносинах, що виникають у зв’язку із наданням та 

одержанням адміністративних послуг. Однак переформатування предмета 

адміністративного права і включення до його кола таких правовідносин, що 

будуються на засадах «взаємного права вимоги», таких, що 

характеризуються рівністю (хоча і часом відносною) їх учасників, є 

наслідком неминучої зміни акцентів у правовому регулюванні таких 

відносин, застосуванні інших, більш збалансованих засобів правового 

впливу. При цьому вбачається, що подальший вектор наукового дослідження 

потенціалу імперативного методу не має базуватися на гіпертрофованому 

уявленні про людиноцентризм і принцип правовладдя як вседозволеності, а 

має бути спрямований на пошуки оптимального співвідношення 

застосування елементів як імперативного, так і диспозитивного методів 

адміністративного права [410, с. 154].     

 Крім того, В. Юровська зазначає, що специфіка методу 

адміністративного права полягає в неповторності поєднання імперативних і 

диспозитивних начал правового регулювання, балансі використання 

дозволів, приписів і заборон. На її думку, метод адміністративного права як 

правову категорію варто розглядати в широкому розумінні як специфічну 

сукупність зафіксованих в адміністративно-правових нормах способів і 

прийомів (засобів) впливу на ті суспільні відносини, що формують предмет 

адміністративного права, збалансоване застосування яких дає змогу створити 

належні й достатні умови для забезпечення реалізації та захисту прав особи в 

публічній сфері, а також вузькому розумінні як конкретні сукупності 

інструментів регулювального впливу на окремий різновид адміністративних 

правовідносин [409, с. 191]. 

В цілому слід погодитись із вищезазначеним визначенням методу 

адміністративного права, яке доцільно застосовувати і для формулювання 

визначення методу митного права, який по суті є системою правових засобів 

(прийомів та способів) регулювання митних відносин з метою забезпечення 

швидкого митного оформлення товарів, які переміщуються через митний 
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кордон України, неупередженого митного контролю дотримання норм 

Митного кодексу України, а також розвитку міжнародної торгівлі в цілому.  

Д. Шемелін зазначає, що при реалістичному підході до дослідження 

сучасних методів правового регулювання необхідно визнати, що дихотомічна 

класифікація методів на імперативні та диспозитивні дещо застаріла, тому 

раціональніше розглядати кожен галузевий метод як неповторну сукупність 

способів регулювання. Ускладнення правового регулювання в певній галузі 

права призводить до ускладнення структури методу правового регулювання 

цієї галузі та введення до нього раніше невластивих елементів. Саме тому для 

таких галузей з традиційно імперативними методами правового регулювання 

як  право фінансове, кримінальне, сімейне та, звичайно, адміністративне 

право, треба вести мову про появу та розширення елементів диспозитивності. 

Тенденція до посилення елементів диспозитивності в структурі навіть 

традиційно імперативних методів правового регулювання пов’язана, перш за 

все, з реалізацією на практиці проголошення Конституцією України людини 

найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим, необхідно побудувати 

несуперечливу концепцію реформування структури методу 

адміністративного права, що органічним чином забезпечуватиме існування 

таких елементів диспозитивного регулювання як адміністративний договір та 

адміністративні послуги, сфера адміністративного розсуду, інститут 

адміністративного оскарження [402, с. 457]. 

Вищезазначені пропозиції Д. Шемеліна є цілком слушними та 

відповідають загальній тенденції щодо гуманізації адміністративного права, 

формування такої системи взаємовідносин між громадянином та органами 

публічної адміністрації, в якій суб’єкти владних повноважень виконують 

більшою мірою сервісні функції, надають адміністративні послуги на 

договірних засадах, а доброчесним суб’єктам правовідносин надається 

комплекс пільг та преференцій. Зокрема, в процесі правового регулювання 

митних режимів необхідно посилювати роль диспозитивного методу з метою 

заохочення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до розвитку 
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міжнародної торгівлі, що є гарантією наповнення державного бюджету та 

розвитку національної економіки в цілому. 

На окрему увагу в контексті теми даної публікації заслуговують 

спеціальні методи митного права, до яких в першу чергу слід віднести 

методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію 

України відповідно до митного режиму імпорту, а також товарів, що 

переміщуються через митний кордон України в митних режимах, відмінних 

від митного режиму імпорту. Так, у відповідності до ч. 1 ст. 57 Митного 

кодексу України, визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну 

відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами: 

1) основний – за ціною договору (контракту) щодо товарів, які 

імпортуються (вартість операції); 

2) другорядні: за ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною 

договору щодо подібних (аналогічних) товарів; на основі віднімання 

вартості; на основі додавання вартості (обчислена вартість); резервний [229]. 

Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться 

на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є 

перший метод – за ціною договору (вартість операції). Кожний наступний 

метод застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути 

визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до норм 

Митного кодексу України. 

Застосуванню другорядних методів передує процедура консультацій 

між митним органом та декларантом з метою визначення основи вартості. 

Під час таких консультацій митний орган та декларант можуть здійснити 

обмін наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог 

щодо її конфіденційності. У разі неможливості визначення митної вартості 

товарів за основу для її визначення може братися або ціна, за якою ідентичні 

або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні не пов’язаному із 

продавцем покупцю, або вартість товарів, обчислена відповідно до ст. 63 

Митного кодексу України. При цьому кожний наступний метод 
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застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом 

застосування попереднього методу. 

Методи на основі віднімання та додавання вартості (обчислена 

вартість) можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на прохання 

декларанта або уповноваженої ним особи. У разі якщо неможливо 

застосувати жоден із зазначених методів, митна вартість визначається за 

резервним методом відповідно до вимог, встановлених ст. 64 Митного 

кодексу України [229]. 

Отже, в Митному кодексі України прямо регламентовані спеціальні 

методи митного права, які безпосередньо застосовуються на практиці в 

процесі реалізації митних режимів. Проте, судова практика свідчить про те,  

що між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та органами публічної 

адміністрації часто виникають спори щодо визначення митної вартості 

товарів. 

Як зазначає А. Паркулаб, лише з моменту вступу в силу нових 

процесуальних кодексів по 17.11.2019 р. судами розглянуто приблизно 3000 

справ, в яких оскаржуються рішення митниць про коригування митної 

вартості. Верховним Судом розглянуто приблизно 400 касаційних скарг з 

даної категорії справ. Передумовою спорів, на думку А. Паркулаба, є як 

недосконалість Митного кодексу України, так і постійні намагання уряду в 

ручному режимі збільшувати надходження до бюджету з митниць шляхом 

запровадження негласних індикативних цін, «таблиць», профілів ризику 

тощо [280]. 

Вищевикладене свідчить про необхідність удосконалення методів 

визначення митної вартості товарів та внесення відповідних змін до Митного 

кодексу України. 

За результатами дослідження системи методів правового регулювання 

митних режимів в Україні формулюється висновок про те, що в 

адміністративному та митному праві сформувалась тенденція щодо 

посилення ролі диспозитивного методу, а також більш активного 
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використання методів рекомендації та заохочення. Автоматизація процесів 

митного оформлення та контролю покликана мінімізувати роль суб’єктів 

владних повноважень в процесі реалізації митних режимів (прийняття 

владно-управлінських рішень), усунути корупційні ризики та заохочувати 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до дотримання норм Митного 

кодексу України та інших законодавчих актів. Використання технології 

штучного інтелекту дозволить створити концепт непідкупного та 

неупередженого митника, який за допомогою програмного забезпечення 

визначатиме об’єктивну митну вартість товарів та перевірятиме їх якість та 

відповідність пред’явленій документації.  

Поміщення товарів у митний режим шляхом їх декларування та 

виконання митних формальностей повинно здійснюватися із повною та 

безперервною відеофіксацією, що забезпечить прозорість здійснення митного 

оформлення та контролю, а також гарантуватиме наявність належної 

доказової бази у разі оскарження дій або бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень в порядку адміністративного судочинства. 

Митна політика України спрямована на захист митних інтересів та 

забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, 

захист внутрішнього ринку, розвиток економіки України та її інтеграції до 

світової економіки. Ключову роль в процесі реалізації митної політики 

відіграють принципи правового регулювання митних відносин, тобто 

ключові, фундаментальні правові ідеї, в яких виражена сама сутність права та 

роль публічної адміністрації в процесі здійснення митної справи. 

Особливе місце у митних відносинах посідають норми, якими 

врегульовано митні режими, адже останні є комплексом взаємопов’язаних 

правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через 

митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх 

правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після 

митного оформлення. Тому дослідження принципів правового регулювання 

митних режимів в Україні є основою для подальшого удосконалення чинного 
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національного законодавства та юридичної практики, розробки 

перспективного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів. 

Принципи права є фундаментальними засадами, ключовими правилами 

правового регулювання суспільних відносин, на яких мають ґрунтуватись всі 

інші правила поведінки, визнані або санкціоновані державою. Принципи 

права по суті є його визначальними ідеями, в яких розкривається сама 

сутність та призначення права як регулятора суспільних відносин. Так, 

принцип рівності всіх перед законом і судом фактично уособлює богиня 

Феміда з терезами та пов’язкою на очах, демонструючи тим самим, що перед 

нею усі рівні, незалежно від соціального статусу, статків, національності та 

кольору шкіри. Принцип верховенства права містить в собі три принципи – 

принцип верховенства прав і свобод людини, принцип верховенства норм 

Конституції над нормами інших нормативно-правових актів та принцип 

верховенства визнаних державою норм міжнародного права над нормами 

національного права. Фактично принцип верховенства права означає 

принцип верховенства природного та загальновизнаного права над писаним 

законом, в якому можуть бути порушені основні права і свободи людини або 

інші елементи природного права. Державу в якій панує принцип 

верховенства права називають правовою державою, тобто державою, в якій 

публічна та політична влада обмежені нормами Конституції, нормами 

міжнародно-правових актів та основними правами і свободами людини, 

існують дієві механізми захисту порушеного права органами публічної 

адміністрації та судом. Саме тому похідним від принципу верховенства права 

є принцип належного урядування, тобто принцип, за яким органи публічної 

адміністрації не відступають від норм Конституції та визнаних міжнародно-

правових актів, а також створюють всі умови для належної реалізації та 

захисту прав і свобод людини. 

Принципи права найбільшою мірою пов’язані із нормами моралі. Як 

справедливо зауважує С.О. Сунєгін, по-перше, основоположні принципи 
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права проявляються насамперед у їх моральному змісті, який має об’єктивні 

основи, що повинні коригувати суб’єктивне сприйняття їх змісту. Однобічне, 

викривлене суб’єктивне сприйняття та розуміння ідей справедливості, 

рівності, свободи та гуманізму, як правило, засновується на егоїстичному 

прагненні задоволення лише особистих (приватних) інтересів певної особи. 

По-друге, позитивне право повинно враховувати та закріплювати вказані 

основоположні принципи, виходячи зі змісту їх об’єктивного морального 

виміру, що узгоджується з фундаментальними законами природного 

людського співіснування. По-третє, основоположні принципи права тільки 

тоді матимуть високий позитивний ефект при їх реалізації у відповідній 

юридичній, правозастосовній напрямах діяльності та правовідносинах, коли 

вони будуть наповнені традиційним моральним змістом, тобто будуть 

узгоджуватися з вимогами та принципами панівної моралі у суспільстві. 

Саме моральний вимір основоположних принципів права забезпечує їх 

належну реалізацію, а також спрямовує використання, виконання, 

дотримання та застосування правових приписів на досягнення суспільного 

блага, а не приватних та, нерідко, аморальних інтересів окремої особи чи 

осіб, які, на нашу думку, лежать в основі їх викривленого суб’єктивного 

сприйняття та розуміння [349, с. 278]. 

Із вищезазначеною думкою С.О. Сунєгіна варто погодитись, адже, 

наприклад, у  сфері правового регулювання митних відносин стан 

дотримання принципів права суб’єктами митних відносин значною мірою 

обумовлений доброчесністю та іншими морально-діловими якостями 

посадових осіб Державної митної служби України та суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

О. Уварова зазначає, що принципи права – один із найважливіших 

елементів будь-якої правової системи. Від того, наскільки вони відображені в 

правових нормах і в правозастосовній діяльності, багато в чому залежить 

ефективність правового регулювання. На її думку, принципи права можна 

визначити як систему вимог до належної і можливої поведінки людей, які 
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відображають визнані у суспільстві цінності і утворюють спрямовану на 

регулювання суспільних відносин ієрархічну єдність. Кожна з вимог, що 

становить зміст певного принципу права, також може набувати характер 

принципу, але нижчого рівня. Таким чином, уся система принципів права 

представляє собою певне розгортання принципу справедливості через 

виведення з його змісту системи вимог, яким має відповідати практика 

суспільних відносин, і вимог, що висуваються до самого механізму 

правового регулювання. При цьому важливу роль у розкритті змісту 

принципів права через конкретизацію їх змісту через систему вимог 

відіграють судові органи [368, 55-56]. 

В цілому погоджуючись із позицією О. Уварової, слід відзначити, що  у 

розкритті змісту принципів права через конкретизацію їх змісту через 

систему вимог відіграють не всі судові органи, а лише касаційні суди у складі 

Верховного Суду (який є судом права, а не факту), а також Конституційний 

Суд України, як єдиний орган конституційної юрисдикції уповноважений 

тлумачити Конституцію України та розкривати зміст закріплених в ній 

принципів права. В постановах касаційних судів та Великої Палати 

Верховного Суду формулюються правові позиції (висновки), які по суті є 

судовими прецедентами, тобто принципами вирішення конкретної 

юридичної справи, які застосовуються при розгляді та вирішенні всіх 

аналогічних справ у майбутньому. 

Враховуючи прецедентний характер постанов Верховного Суду, можна 

говорити про повноцінну судову правотворчість в Україні, результати якої 

мають все більше значення для правильного розуміння та застосування норм 

матеріального та процесуального права органами публічної адміністрації та 

судами нижчих інстанцій. Так, наприклад, Касаційний адміністративний суд 

у складі Верховного суду розмежував поняття «митний контроль» та «митне 

оформлення» (Постанова Верховного Суду від 18 січня 2018 року у справі № 

807/3168/14) [45]. 

Як слушно зазначає С. Дуженко, в адміністративному праві принципи 
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відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки узагальнюють базові 

тенденції, розкривають генезис правових норм, у тому числі й у сфері митних 

правил. Правова матерія, абстрагована до рівня принципів права, відображає 

ідеали, закріплені Конституцією України, іншими законодавчими актами, з 

урахуванням специфіки митних правовідносин, що регулюються 

адміністративно-правовими нормами та нормами митного права [101, с. 1]. 

Принципи права повинні бути основою для формування та реалізації 

політики держави у всіх сферах суспільних відносин. Так, у відповідності до 

ст. 5 Митного кодексу України, державна митна політика – це система 

принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів 

та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, 

захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до 

світової економіки. Причому, як зазначено у ст. 6 Митного кодексу України, 

митні інтереси України – це національні інтереси України, забезпечення та 

реалізація яких досягається шляхом здійснення митної справи. 

Ключову роль в процесі здійснення митної справи відіграють митні 

режими, якими безпосередньо визначається порядок переміщення товарів 

через митний кордон України. 

У ст. 8 Митного кодексу України визначені принципи здійснення 

митної справи, органічною частиною якої є відповідний митний режим. 

Зазначається, зокрема, що митна справа здійснюється на основі принципів: 

виключної юрисдикції України на її митній території; виключних 

повноважень митних органів України щодо здійснення митної справи; 

законності та презумпції невинуватості; єдиного порядку переміщення 

товарів, транспортних засобів через митний кордон України; спрощення 

законної торгівлі; визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності; додержання прав та 

охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; гласності 

та прозорості; відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються 

цим Кодексом [229]. 
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Крім того, принцип верховенства норм міжнародного права над 

нормами національного права в процесі здійснення митної справи 

закріплений в ч. 2 ст. 7 Митного кодексу України, згідно з якою митна справа 

здійснюється з додержанням прийнятих у міжнародній практиці форм 

декларування товарів, методів визначення митної вартості товарів, систем 

класифікації та кодування товарів та системи митної статистики, інших 

загальновизнаних у світі норм і стандартів. Таким чином, хоча принцип 

верховенства права прямо не зазначений у ст. 8 Митного кодексу України, 

він імпліцитно виражений у ч. 2 ст. 7 МК України. 

Визначений у Митному кодексі України принцип виключної 

юрисдикції України на її митній території є похідним від принципів 

державного суверенітету – повноти і верховенства державної влади у 

внутрішніх відносинах, та її самостійності та незалежності у зовнішніх 

відносинах. 

Принцип виключних повноважень митних органів України щодо 

здійснення митної справи є важливим для правильного визначення 

юрисдикції органів публічної адміністрації у сфері здійснення митної справи 

та є по суті конкретизацією спеціально-дозвільного правового принципу, 

згідно з яким суб’єктам владних повноважень дозволено лише те, що чітко 

визначено в законі. 

Ключовим в діяльності Державної митної служби України є принцип 

законності, який деталізовано в ч. 3 ст. 7 Митного кодексу України. У 

відповідності до останньої «засади митної справи, зокрема, правовий статус 

митних органів, митна територія та митний кордон України, процедури 

митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через 

митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони 

та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та 

переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів, 

умови та порядок справляння митних платежів, митні пільги, визначаються 

цим Кодексом та іншими законами України» [229]. 
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Таким чином, принцип законності означає, що перераховані вище 

засади митної справи повинні визначатися виключно законами, тобто актами 

вищої юридичної сили, які прийняті Верховною Радою України. Підзаконні 

нормативно-правові акти (постанови Кабінету Міністрів України, Укази 

Президента України, накази Державної митної служби України) не можуть 

регулювати означені питання. 

Важливим є закріплення у Митному кодексі України принципу 

презумпції невинуватості, який прямо визначений в Конституції України. 

Так, згідно із ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 

вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 

одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 

доведеності вини особи тлумачаться на її користь [162]. 

У сфері здійснення митної справи принцип презумпції невинуватості 

означає, що особа не може вважатися винуватою у вчиненні, наприклад, 

контрабанди до винесення обвинувального вироку суду, в якому буде 

встановлено її вину на підставі обґрунтованих та законним чином одержаних 

доказів (винуватість особи доведена в законному порядку та поза розумним 

сумнівом). 

С. Дуженко зазначає, що принцип презумпції невинуватості тісно 

пов’язаний із правом на захист і полягає в тому, що особа вважається такою, 

що не вчиняла порушення митних правил, а її дії вважаються правомірними 

доки її вина або неправомірність дій не буде доведена у встановленому 

законом порядку, а також підтверджена рішенням уповноваженого органу 

держаної влади, яке набере чинності [101, с. 9]. 

Принцип єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

через митний кордон України є похідним від принципу правової 

визначеності, який вимагає від органів публічної адміністрації 
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встановлювати прогнозовані та стабільні правила поведінки для суб’єктів 

правовідносин. Особливе значення принцип правової визначеності у формі 

єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України має для іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності (нерезидентів), які не знайомі з усіма тонкощами національного 

законодавства та повинні мати чітке та однозначне уявлення про правила 

митного оформлення та переміщення товарів через митний кордон України, 

засновані на загальновизнаних стандартах та принципах міжнародної 

торгівлі. 

В умовах жорсткої конкуренції у сфері міжнародної торгівлі та 

враховуючи необхідність розвитку національного виробництва та експорту 

товарів, все більшого значення набуває принцип спрощення законної 

торгівлі. Автоматизація процесів митного оформлення та контролю, повний 

перехід на електронний документообіг в процесі здійснення митної справи 

мають за мету спрощення законної торгівлі та заохочення суб’єктів 

міжнародної торгівлі до збільшення обсягів імпорту, експорту та транзиту 

через територію України.  

Принцип визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності є похідним від 

фундаментального принципу рівності всіх перед законом. Суб’єкти владних 

повноважень не повинні надавати перевагу інтересам підприємств державної 

форми власності в процесі здійснення митної справи, або послаблювати 

контроль за їх зовнішньоекономічними операціями. 

З метою забезпечення принципу верховенства права в діяльності 

Державної митної служби України важливе значення має неухильне 

додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб, адже в 

цивілізованій європейській державі органи публічної адміністрації 

виконують в першу чергу сервісні функції, надають адміністративні послуги 

та виступають гарантом належної реалізації та захисту прав і свобод людини. 

З метою належної реалізації даного принципу на практиці необхідно 
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створити належні умови для здійснення ефективного громадського контролю 

діяльності посадових осіб Державної митної служби України; забезпечити 

стабільне функціонування телефону довіри та системи повідомлення 

електронною поштою (та засобами інформування соціальних мереж) про 

факти порушень прав та охоронюваних законом інтересів осіб з боку митних 

органів; організувати цілодобову відеофіксацію всього процесу здійснення 

митної справи, включаючи конкретні дії посадових осіб Державної митної 

служби України з використанням динамічних та нагрудних камер 

відеоспостереження із обов’язковим зберіганням відеофайлів на захищених 

серверах. 

Реалізація принципу заохочення доброчесності в діяльності Державної 

митної служби України повинна включати механізм преміювання посадових 

осіб, які належним чином виконують службові обов’язки, а також механізм 

виплати винагороди за виявлену контрабанду або задокументовані факти 

порушення митних правил. Розмір такої винагороди доцільно визначити в 

процентному відношенні від вартості товарів, які незаконно або з 

порушенням вимог закону переміщуються через митний кордон України. 

І. Сурай визначає даний принцип як забезпечення доброчесності 

(моральної характеристики) осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, що, зокрема, включає патріотизм, порядність, відповідальність, 

гідність і повагу до гідності інших і є основною для недопущення таких 

негативних явищ, як протекціонізм, непотизм, конфлікт інтересів, корупція 

тощо [350, с. 47]. 

Принцип гласності та прозорості в процесі здійснення митної справи 

повинен реалізовуватися не тільки за допомогою належного громадського 

контролю та цілодобового відеоспостереження на митних постах, але й через 

систематичне інформування громадськості про результати митного 

контролю, публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах 

інформації про факти перевищення влади або зловживання службовими 

повноваженнями посадовими особами Державної митної служби України, 
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забезпечення вільного доступу громадських інспекторів на територію митних 

постів тощо. 

Не менш важливе значення для ефективного здійснення митної справи 

має реалізації принципу відповідальності всіх учасників відносин, що 

регулюються Митним кодексом України. За вчинення корупційних 

правопорушень посадовими особами Державної митної служби України 

повинна наступати невідворотна юридична відповідальність (у випадку 

вчинення злочину – винувата особа повинна отримувати реальний строк 

покарання, без можливості застосування інституту звільнення від відбування 

покарання з випробуванням).  

Перелік визначених у Митному кодексі України принципів здійснення 

митної справи доцільно доповнити принципами сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі; захисту національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; диспозитивності обрання митного режиму 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, доступності адміністративних 

послуг, які надаються органами публічної адміністрації (реалізація принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 

України). 

Як вже було зазначено в роботі, в діяльності органів та посадових осіб 

Державної митної служби України вирішальне значення має дотримання 

спеціально-дозвільного режиму правового регулювання, у відповідності до 

якого суб’єктам владних повноважень дозволено лише те, що прямо вказано 

в законі. Порушення зазначеного режиму повинно кваліфікуватись як 

перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу (умисне вчинення працівником правоохоронного 

органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, 

якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам 

юридичних осіб) у відповідності до чинного Кримінального кодексу України 

(ст. 365 КК України). Не менш важливим є дотримання посадовими особами 
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органів публічної адміністрації у сфері митних відносин принципу 

дотримання інтересів державної служби та запобігання випадкам 

зловживання владою або службовим становищем (умисного, з метою 

одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної 

або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдає істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб), 

відповідальність за що передбачена ст. 364 КК України. 

Серед загальноправових принципів функціонування митних режимів в 

Україні ключову роль відіграє принцип правової визначеності, який є 

похідним від принципу належного урядування («good governance»), адже 

стабільність та прогнозованість правової основи митних режимів є 

результатом ефективної правотворчої та правозастосовної діяльності органів 

публічної адміністрації, починаючи з Верховної Ради України та закінчуючи 

окремими посадовими особами Державної митної служби України. 

 Не менше значення для удосконалення правового регулювання митних 

режимів в Україні має правильне розуміння та дотримання принципу 

верховенства права, яких включає в себе три обов’язкові та взаємопов’язані 

складові: принцип верховенства прав і свобод людини, принцип 

верховенства норм міжнародного права над національним та принцип 

верховенства норм Конституції України над нормами інших законів та 

підзаконних нормативно-правових актів. 

В умовах жорсткої світової конкуренції та продовження 

євроінтеграційних процесів особливу роль відіграє принцип сприяння 

розвитку міжнародної торгівлі, реалізація якого передбачає спрощення та 

оптимізацію митних процедур з метою заохочення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до збільшення транзиту, імпорту та 

експорту товарів через митний кордон України, що, відповідно, призведе до 

збільшення надходжень до Державного бюджету України, зростання 
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валового внутрішнього продукту тощо. 

Не менш суттєве значення для удосконалення правового регулювання 

митних режимів в Україні має правильне розуміння та дотримання принципу 

захисту національних інтересів та безпеки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, адже критерієм ефективного правового регулювання митних 

режимів є зростання темпів розвитку національної економіки, позитивний 

зовнішньоторговельний баланс, захист інтересів національного виробника та 

створення нових робочих місць на митній території України. 

Для ефективного функціонування митних режимів важливою є 

реалізація принципу доступності адміністративних послуг, які надаються 

органами публічної адміністрації, що передбачає реалізацію принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 

України, завершення процесу інформатизації (діджиталізації) та 

автоматизації митних процедур (концепція «митниці у смартфоні»), коли 

роль суб’єктів владних повноважень у прийнятті рішень є мінімальною і 

публічна адміністрація здійснює тільки незалежний зовнішній контроль 

ефективного функціонування автоматизованих та оцифрованих 

технологічних процесів в рамках митних процедур. 

Дотримання принципу диспозитивності обрання митного режиму 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності є неодмінною умовою 

функціонування митних режимів в демократичній країні та критерієм 

ефективності діяльності органів публічної адміністрації у сфері запобігання 

корупції та випадкам зловживання владою. 

Проведене дослідження принципів правового регулювання митних 

режимів в Україні дозволяє сформулювати висновок про те, що інститут 

митних режимів є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, ключову 

роль в якому відіграють норми та принципи адміністративного права, а також 

норми та принципи фінансового, цивільного, господарського та міжнародно-

приватного права. 

Роль міжнародних норм та принципів в регулюванні митних режимів є 
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визначальною, адже фундаментальним для національної правової системи є 

принцип примату (пріоритету) міжнародного права над національним, що є 

складовою фундаментального принципу верховенства права. 

Зважаючи на мету національної держави набути повноправного 

членства в Європейському Союзі, наближення національних митних правил 

та процедур до стандартів та принципів ЄС є ключовим завданням публічної 

адміністрації в Україні. Одним із ключових принципів публічного управління 

в ЄС є принцип належного урядування, який передбачає не тільки 

легальність, але й легітимність рішень органів публічної адміністрації, 

прозорість та відкритість діяльності останніх, підзвітність та 

підконтрольність інститутам громадського контролю.  

Таким чином, принципами правового регулювання митних режимів є 

комплексне поєднання загальноправових принципів верховенства права, 

законності, правової визначеності, рівності всіх перед законом, гласності, а 

також спеціальних принципів: виключної юрисдикції України на її митній 

території; виключних повноважень митних органів України щодо здійснення 

митної справи; законності та презумпції невинуватості; єдиного порядку 

переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; 

спрощення законної торгівлі; визнання рівності та правомірності інтересів 

усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності; додержання 

прав та охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; 

гласності та прозорості; відповідальності всіх учасників відносин, що 

регулюються цим Кодексом. 

Законодавчо визначений перелік принципів правового регулювання 

митних режимів доцільно доповнити принципами сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі; захисту національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; диспозитивності обрання митного режиму 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, доступності адміністративних 

послуг, які надаються органами публічної адміністрації (реалізація принципу 

«єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб Державної митної служби 
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України). 

Дослідження правових засад митних режимів в Україні є основою для 

подальшого удосконалення чинного національного законодавства та 

юридичної практики, розробки перспективного законодавства у сфері 

правового регулювання митних режимів. 

 

 

3.2. Судова та адміністративна практика розгляду спорів, 

пов’язаних із митними режимами 

Національне законодавство достатньо детально регулює митні 

відносини, враховуючи їх важливість для національної економіки та правової 

системи. Проте, на практиці часто виникають питання, які прямо не 

врегульовані нормами митного права та викликають неоднозначні 

тлумачення щодо порядку їх вирішення. У випадку наявності спору про 

право, справа розглядається відповідним адміністративним судом, адже 

митні відносини – це, як правило, публічно-правові відносини між 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та органами публічної 

адміністрації в особі Державної митної служби України. У зв’язку із цим 

важливим є дослідження правових висновків (позицій) Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду у сфері правового 

регулювання митних відносин. В подальшому, після використання всіх 

національних засобів захисту порушеного права особа має право звернутись 

до Європейського суду з прав людини. Це право гарантується ст. 55 

Конституції України. Крім того, у відповідності до ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» національні суди застосовують при розгляді справ європейську 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини як джерело права. Таким чином, рішення 

Європейського суду з прав людини, які по суті є судовими прецедентами, є 

джерелом права для національних судів, проте виникає питання щодо 
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обов’язковості їх врахування в національній юридичній практиці. З одного 

боку, із тексту згаданого закону випливає, що рішення Європейського суду з 

прав людини мають не обов’язковий, рекомендаційний характер для 

національних судів. Але з іншого боку, у випадку ігнорування правової 

позиції, яка викладена в рішенні Європейського суду з прав людини, 

національний суд створює умови для звернення громадянина до даної 

міжнародної судової установи та фактично спонукає людину до цього. Як 

наслідок, Європейський суд з прав людини, посилаючись на свою правову 

позицію, задовольняє таку заяву та зобов’язує Україну усунути порушення 

права та виплатити особі справедливу сатисфакцію. Отже, національні суди 

та інші суб’єкти правозастосування (органи публічної адміністрації), 

включаючи посадових осіб Державної митної служби України, повинні 

враховувати положення Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду 

з прав людини у своїй судовій та адміністративній практиці з метою 

запобігання порушенням прав і свобод людини. Враховуючи специфічність 

митних спорів, пов’язаних більшою мірою із зовнішньоекономічною 

діяльністю, кількість справ, розглянутих Європейським судом з прав людини 

у цій сфері суспільних відносин, є незначною, проте це не зменшує 

важливість окремого наукового дослідження практики Європейського суду з 

прав людини у сфері митних відносин. Відсутність окремих досліджень даної 

тематики актуалізує необхідність даної публікації. 

Теоретична та практична значимість даного дослідження 

обґрунтовується тим, що проаналізовані рішення Верховного Суду та 

Європейського суду з прав людини у сфері митних відносин є основою для 

правильного тлумачення та застосування норм митного права в національній 

юридичній практиці (в процесі розгляду відповідних справ 

адміністративними судами та в адміністративній практиці Державної митної 

служби України), а також для формулювання пропозицій щодо 

удосконалення чинного та формування перспективного національного 
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законодавства. 

Закони та підзаконні нормативно-правові акти в силу своєї правової 

природи мають абстрактний характер і містять правила поведінки загального 

характеру. В той же час юридична практика мінлива, кожна юридична справа 

унікальна, що викликає необхідність казуального тлумачення норм законів, 

яке здійснюють органи публічної адміністрації та суди. Норми митного права 

також часто потребують казуального тлумачення, адже митні відносини є 

відносинами між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та органами 

публічної адміністрації в особі Державної митної служби України. 

Приватний інтерес максимально вигідно перемістити товар чи транспортні 

засоби через митних кордон України стикається з публічним інтересом 

захистити національну економіку від недоброякісної та несертифікованої 

продукції та максимально поповнити державний бюджет, чим обумовлені 

достатньо часті спори про право у даній сфері суспільних відносин. 

Враховуючи публічно-правовий характер митних відносин юридичні спори у 

сфері митної справи розглядають відповідні адміністративні суди. Важливу 

роль в тлумаченні норм митного права відіграє вища судова інстанція 

України. Постанови Верховного суду містять правові позиції, які зобов’язані 

враховувати у своїй практиці суди нижчих інстанцій. Такий обов’язок 

випливає із положення ч. 5 ст. 242 КАС України, згідно з яким «при виборі і 

застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки 

щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду» 

[143]. 

Таким чином, враховуючи по суті прецедентний характер постанов 

Верховного Суду, можна говорити про повноцінну судову правотворчість в 

Україні, результати якої мають все більше значення для правильного 

розуміння та застосування норм матеріального та процесуального права 

органами публічної адміністрації та судами нижчих інстанцій. 

Так, наприклад, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 

суду розмежував поняття «митний контроль» та «митне оформлення» 
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(Постанова Верховного Суду від 18 січня 2018 року у справі № 807/3168/14). 

У вказаній справі позивач оскаржував дії працівників митного поста щодо 

проведення переогляду транспортного засобу з вантажем та його затримки 

через проведення додаткових перевірочних заходів [45]. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 

суду вважає помилковими доводи скаржника, що митний контроль є 

складовою частиною митного оформлення при переміщенні товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України, оскільки ці дві правові 

категорії – митний контроль та митне оформлення – відрізняються за своїм 

змістом та являють собою два різні процеси, які мають свої власні системні 

характеристики. 

Так, відповідно до ст. 4 Митного кодексу України,  митне оформлення 

– це виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення. Митний контроль – 

сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм 

цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань 

державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у 

встановленому законом порядку [229]. 

Згідно з приписами ст. 321 Митного кодексу України товари, 

транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним 

контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим 

митним режимом. У разі вивезення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення за межі митної території України митний 

контроль закінчується після здійснення їх митного оформлення та 

перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, 

які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу 

дії митного режиму [229]. 

На підставі наведених норм колегія суддів дійшла висновку, що під 

митним контролем товари, транспортні засоби комерційного призначення 

перебувають з моменту заявлення митного режиму (шляхом подання митної 
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декларації) до фактичного перетинання ними митного кордону України 

(отримання дозволу від митного органу) [45]. 

Таким чином, навіть після завершення митного оформлення товару, яке 

в цьому випадку було здійснено на внутрішньому митному посту, митні 

органи у пункті пропуску на митному посту уповноважені були здійснювати 

митний контроль товару шляхом проведення передбачених Митним 

кодексом України контрольно-перевірочних заходів до фактичного 

перетинання таким товаром митного кордону України. 

Водночас на підставі викладеного суд касаційної інстанції зазначає, що 

суди першої та апеляційної інстанцій при обґрунтуванні рішень помилково 

виходили з того, що митний контроль включає також митне оформлення, 

оскільки ці правові категорії не співвідносяться як загальне та окреме, проте 

це не вплинуло на правильність прийнятих судових рішень у зазначеній 

справі [45]. 

Заслуговує на увагу практика Верховного Суду щодо спорів, що 

виникають при визначенні митними органами вищої ціни товарів, ніж 

заявляється імпортерами при ввозі товару в Україну. 

Як зазначає А. Паркулаб, лише з моменту вступу в силу нових 

процесуальних кодексів (15.12.2017 р.) по 17.11.2019 р. судами розглянуто 

приблизно 3000 справ, в яких оскаржуються рішення митниць про 

коригування митної вартості. Верховним Судом розглянуто приблизно 400 

касаційних скарг з даної категорії справ [280]. 

Передумовою спорів, на думку А. Паркулаба, є як недосконалість 

Митного кодексу, так і постійні намагання уряду в ручному режимі 

збільшувати надходження до бюджету з митниць шляхом запровадження 

негласних індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо. Оскільки таке 

ручне регулювання несумісне з положеннями Митного кодексу, на рівні 

Верховного Суду сформувалась переважно позитивна практика для 

імпортерів. Виключенням стала постанова Верховного Суду від 30.10.2018 

по справі №816/2396/17. 
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Зазвичай обставини справ, в яких розглядається правомірність рішень 

про коригування митної вартості, є типовими і повторюються від справи до 

справи. Імпортер заявляє до митного оформлення товар, вартість якого 

визначає за першим методом (за ціною контракту). Митний орган з тих чи 

інших підстав не визнає заявлену митну вартість, приймає рішення про 

коригування митної вартості і відмовляє в митному оформленні за заявленою 

митною вартістю. Далі у імпортера, який не згоден з прийнятими рішеннями, 

але бажає все ж таки якнайшвидше отримати товари, є два варіанти дій: 

самостійно сплатити митні платежі з ціни, визначеної митним органом, і в 

подальшому, в разі скасування рішень, вимагати їх повернення, або надати 

фінансові гарантії сплати різниці митних платежів між ціною, визначеною 

імпортером, і ціною, визначеною митним органом. У фінансових гарантій є 

два істотні недоліки: їх можуть видавати тільки уповноважені і внесені до 

реєстру гарантів юридичні особи (лише п’ять гарантів в реєстрі станом на 

16.07.2019), а максимальний строк гарантії складає 90 днів. Якщо за 90 днів 

рішення про коригування митної вартості не скасовується, імпортер 

вимушений сплатити різницю митних платежів [280]. 

А. Паркулаб зазначає, що отримати за 90 днів рішення суду про 

скасування рішення про коригування митної вартості, яке набрало законної 

сили, не вбачається можливим навіть теоретично. У зв’язку з цим, у 

більшості випадків після відмови у митному оформленні за заявленою ціною 

імпортери подають нову митну декларацію з ціною, визначеною митним 

органом, сплачують різницю митних платежів, а далі вже оскаржують 

рішення про коригування митної вартості, і в разі успіху повертають 

різницю. Те, яким чином імпортер здійснював митне оформлення після 

прийняття рішення, не мало жодного значення при вирішенні питання щодо 

правомірності рішень про коригування митної вартості товарів підчас 

судового розгляду, і ніколи особливо не цікавило суди. Але, в постанові 

Верховного Суду від 30.10.2018 по справі №816/2396/17 суд висловив новий 

погляд на звичні речі. Згідно із вказаний рішенням, подання нової митної 
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декларації з ціною, визначеною митним органом, свідчить про згоду 

декларанта з такою ціною, а відтак правовий спір між сторонами вичерпано 

внаслідок погодження декларанта із митною вартістю, визначеною митним 

органом, і у задоволенні позову про скасування рішення про коригування 

митної вартості слід відмовити. Єдиним варіантом поведінки, яка свідчить 

про незгоду декларанта з визначеною митним органом вартістю та надає 

можливість в подальшому оскаржувати рішення в суді, за позицією суду, 

залишається надання фінансових гарантій відповідно до частини 7 статті 55 

Митного кодексу [280]. 

Таким чином, Верховний Суд у вказаному рішенні відступив від 

усталеної судової практики. В той же час, факти відступу судів нижчих 

інстанцій від правових позицій Верховного Суду за усталеною практикою 

зустрічаються не часто, адже в такому випадку зацікавлена особа звертається 

до вищих судових інстанцій та в більшості випадків отримує рішення на 

свою користь, посилаючись на сформовані правові позиції Верховного Суду. 

Дослідження практики Верховного Суду у сфері митних відносин 

дозволяє зробити висновок про те, що в Україні поступово формується 

прецедентне право. Не зважаючи на належність національної правової 

системи до романо-германської правової сім’ї, правові висновки (позиції) 

Верховного Суду відіграють все більшу роль в юридичній практиці та прямо 

впливають на результати правозастосування органів публічної адміністрації 

та судів. Проаналізовані постанови Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду у сфері правового регулювання митних відносин 

свідчать про важливість казуального тлумачення норм митного права для 

правильного розуміння та застосування норм Митного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів. 

Перспективність подальшого дослідження судової практики вирішення 

спорів в сфері правового регулювання митних режимів обумовлена активною 

судовою правотворчістю Верховного Суду та формуванням в України 

власної системи прецедентного права. 
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3.3. Практика Європейського суду з прав людини у сфері правового 

регулювання митних відносин 

В юридичній практиці трапляються ситуації, коли особа не задоволена 

рішенням національних судів і вважає своє право порушеним. В такому 

випадку суб’єкт має гарантоване Конституцією України та європейською 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод право 

звернутися до міжнародної судової установи, а саме Європейського суду з 

прав людини. Так, згідно із ч. 2 ст. 55 Конституції України, «кожен має право 

після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна» [162]. 

Європейський суд з прав людини є конвенційним органом, який 

здійснює свою діяльність на підставі європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, яка ратифікована Україною. Його 

рішення не є обов’язковими для національних судів, проте обов’язковими є 

рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати справедливої 

сатисфакції заявнику, права якого порушено державою-відповідачем. 

Як справедливо зазначає О. Давидчук, саме поняття виконання рішення 

Європейського суду з прав людини звісно не обмежується питанням виплати 

відшкодування за завдану заявникові матеріальну та(або) нематеріальну 

шкоду. Те чи інше рішення з констатацією порушення положень Конвенції 

передбачає необхідність вжити заходи індивідуального та загального 

характеру. Необхідно також зазначити, що виплата справедливої сатисфакції 

є складовою частиною заходів індивідуального характеру. Зокрема у справі 

«Скоццарі і Гінта проти Італії» Суд зазначив, що Високі Договірні Сторони 

взяли на себе обов’язок виконувати остаточні рішення Європейського суду у 

будь-якій справі, в якій вони є сторонами, і виконання цих рішень 

здійснюється під контролем Комітету Міністрів Ради Європи. З цього слідує, 

inter alia, що рішення, відповідно до якого Європейський суд визнав 
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порушення, покладає на державу-відповідача обов’язок не лише здійснити на 

користь заявника виплати, присуджені у якості справедливої сатисфакції, але 

також і здійснити під контролем Комітету Міністрів загальні, і, якщо це 

доречно, індивідуальні заходи, здійснення яких є необхідним в рамках 

внутрішньої правової системи, аби покласти край виявленому порушенню та 

виправити негативні наслідки такого порушення. Більше того, знаходячись 

під контролем Комітету Міністрів, держава-відповідач вільна у виборі 

засобів, якими вона виконуватиме свої зобов’язання за ст. 46 Конвенції, за 

умови, що такі засоби не суперечитимуть висновкам, які містяться у рішенні 

Європейського суду [80]. 

У сфері правового регулювання митних відносин Європейський суд з 

прав людини приймає рішення не часто, адже в рамках Європейського Союзу 

діє свобода переміщення товарів і транспортних засобів через внутрішні 

митні кордони держав-членів ЄС. Серед найбільш актуальних, що були 

прийнятті достатньо недавно, слід виділити наступні. 

Перше, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Садоха 

проти України» (Заява № 77508/11) від 11 липня 2019 року, яке набуло статус 

остаточного 11 жовтня 2019 року. У вказаній справі заявник скаржився на те, 

що конфіскація його отриманих законним шляхом коштів була надмірним і 

непропорційним заходом, та що його не було належним чином викликано у 

судові засідання у його справі [323]. 

22 липня 2011 року заявник подорожував з аеропорту «Київ» (Жуляни) 

до Польщі. Він пройшов через «зелений коридор», перевозячи 41 000 євро 

готівкою у ручній поклажі. Під час контролю на безпеку його ручну поклажу 

було проскановано. Згідно з твердженнями заявника, як тільки працівник 

служби авіаційної безпеки запитав його, чи перевозив він будь-яку готівку, 

заявник повідомив, що в його ручній поклажі були гроші та показав їх 

працівнику служби авіаційної безпеки. Згідно зі складеним на місці 

Державною митною службою України протоколом про порушення митних 

правил заявник порушив процедури митного контролю у зоні спрощеного 
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митного контролю, перевозячи товари (готівку), які підлягали обов’язковому 

декларуванню та письмово не задекларував суму грошей, яку перевозив, у 

повному обсязі. Йому пред’явили обвинувачення у порушенні статей 339 і 

340 Митного кодексу України. Працівник митниці вилучив 31 000 євро як 

предмет правопорушення, дозволивши заявнику залишити решту 10 000 євро 

[323]. 

10 серпня 2011 року Солом’янський районний суд міста Києва 

встановив, що протокол про порушення митних правил був достатнім 

доказом правопорушення, та ухвалив постанову про конфіскацію суми у 

розмірі 31 000 євро. 

Проаналізувавши доводи заявника та представника Уряду України, 

Європейський суд з прав людини зазначив, що немає жодних доказів, які 

підтверджують спричинення заявником якоїсь серйозної шкоди державі: він 

не ухилявся від сплати мита або будь-яких інших зборів і не завдав державі 

будь-якої іншої матеріальної шкоди. Твердження, яке містилося у постанові 

апеляційного суду про те, що дії заявника завдали «істотної шкоди 

зовнішньоекономічним інтересам і безпеці України», є занадто нечітким і 

загальним та не є підтвердженим іншими деталями щодо того, у чому саме 

полягала ця шкода. Тому Суд вважає, що стягнення у вигляді конфіскації не 

було направлено на відшкодування матеріальної шкоди, оскільки держава не 

зазнала жодних втрат внаслідок недекларування заявником коштів, а було 

стримуючим та каральним за своїм призначенням. Крім того, Суд вважає, що 

межі проведеного національними судами розгляду справи були занадто 

вузькими, щоб відповідати вимозі встановлення «справедливого балансу», 

притаманній другому абзацу статті 1 Першого протоколу до Конвенції. За 

цих обставин конфіскація незадекларованих коштів у повному обсязі, на 

думку Суду, поклала індивідуальний і надмірний тягар на заявника та була 

непропорційною вчиненому правопорушенню. Отже, було порушено статтю 

1 Першого протоколу до Конвенції [323]. 

Таким чином, Європейський суд з прав людини врахував дискреційні 
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повноваження національних судів та зазначив, що підставою для 

встановлення порушення ст. 1 Першого протоколу до європейської Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод у цій справі був 

непропорційний характер накладеного на заявника стягнення, що не означає, 

що заявник не повинен був нести жодної відповідальності за вчинене ним 

порушення національного законодавства. 

Друге, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мякотін 

проти України» (Заява № 29389/09) від 17 грудня 2019 року. Згідно із 

матеріалами даної справи заявник стверджував про порушення статті 1 

Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з конфіскацією його автомобіля за 

стверджуване порушення митних правил. 22 червня 2007 року заявник 

отримав видану іспанськими органами влади посвідку на постійне 

проживання, дійсну до 18 червня 2009 року. Він зазначив, що на момент 

подій проживав в Іспанії. 30 квітня 2008 року заявник перетнув кордон 

України з Польщею на митному посту «Краковець». Він їхав на купленому в 

Іспанії автомобілі «Опель Вектра». Під час проходження митного контролю 

заявник зазначив, що постійно проживав в Іспанії та приїхав до України для 

продовження навчання. У митній декларації заявник також вказав, що 

проживав в Іспанії. Для підтвердження своєї заяви заявник надав посвідку на 

постійне проживання в Іспанії. Працівник митниці Т. вирішив, що заявнику, 

як резиденту Іспанії, було дозволено тимчасово до 30 червня 2008 року 

ввезти автомобіль на митну територію України без сплати ввізного мита 

[322]. 

05 червня 2008 року заявника зупинили працівники ДАІ і 27 червня 

2008 року було складено протокол про адміністративне правопорушення. 

Було зроблено висновок, що заявник порушив митні правила, оскільки він 

мав вважатися резидентом України, і тому мав сплатити за свій автомобіль 

56 394,40 українських гривень (приблизно 5 000 євро на момент подій) 

митних зборів. 10 листопада 2008 року Бердянський міськрайонний суд, 

посилаючись на статтю 38 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення та статті 322 і 328 Митного кодексу України, закрив 

провадження у справі заявника у зв’язку із закінченням строку давності, 

проте зобов’язав конфіскувати автомобіль заявника. 

За результатами розгляду зазначеної справи Європейський суд з прав 

людини зазначив, що заявника було покарано за ухилення від сплати ввізного 

мита через подання нібито неправдивих відомостей в митній декларації щодо 

його статусу резидента. Проте вбачається, що одним із головних питань, які 

оскаржуються у цій справі, було визначення того, чи дійсно заявник був 

резидентом України, чи ні. Суд зазначив, що органи державної влади дійшли 

такого висновку на тій підставі, що постійне місце проживання заявника було 

зареєстроване в Україні і в його паспорті не було штампу «постійне 

проживання». У зв’язку з цим Європейський суд з прав людини зауважив, що 

питання полягає в тому, чи було чинне на той момент відповідне 

законодавство достатньо передбачуваним, щоб заявник, який проживав в 

Іспанії на законних підставах, правильно визначив своє місце проживання 

для цілей митного декларування, а саме – зробив висновок, що відсутність у 

паспорті штампу «постійне проживання» та реєстрація його місця 

проживання в Україні не дозволять йому вказати в митній декларації, що 

його постійне місце проживання було в Іспанії [322]. 

Суд також зазначив, що ніщо не свідчить про те, що заявник ввозив 

заборонені товари, коли-небудь обвинувачувався у скоєнні інших злочинів, 

пов’язаних з порушенням митних правил, або володів автомобілем 

незаконно. Насамкінець Суд зазначив, що формулювання статті 351 Митного 

кодексу України (чинного на момент подій), за якою заявника було визнано 

винним, надало національним судам певну свободу розсуду щодо накладання 

стягнень. Зокрема, вона передбачала, що заборонені дії є підставою для 

накладення штрафу, конфіскації товарів, у тому числі конфіскації 

транспортних засобів. Проте враховуючи, що на момент розгляду справи 

заявника строки для накладення інших стягнень, окрім конфіскації, 

закінчилися, відповідно до ст. 322 і 328 Митного кодексу України 
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національні суди могли накласти лише стягнення у вигляді конфіскації. На 

думку Суду, звуження вибору санкцій до стягнення у вигляді конфіскації без 

встановлення жодних строків руйнує саму суть необхідного справедливого 

балансу між вимогами загального інтересу та захистом права особи на 

власність. За цих обставин, беручи до уваги зазначені міркування у 

сукупності, Суд дійшов висновку, що оскаржувана конфіскація була 

непропорційною скоєному правопорушенню, а тому поклала на заявника 

надмірний тягар. Таким чином, на підставі аналізу національного 

законодавства, Конвенції та доводів сторін, Європейський суд з прав людини 

встановив, що автомобіль було конфісковано у заявника всупереч статті 1 

Першого протоколу до Конвенції [322].  

Таким чином, Європейський суд з прав людини звернув увагу на 

необхідність дотримання органами публічної адміністрації України 

принципу правової визначеності, а також дотримання справедливого балансу 

між вимогами загального інтересу та захистом права особи на власність. 

Проаналізовані рішення Європейського суду з прав людини є 

показовими та повинні стати підставою для вжиття заходів загального та 

індивідуального характеру, спрямованих на усунення причин порушення 

європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у 

сфері правового регулювання митних відносин. 

Дослідження практики Європейського суду з прав людини у сфері 

митних відносин дозволяє зробити висновок про те, що в Україні поступово 

формується прецедентне право. Не зважаючи на належність національної 

правової системи до романо-германської правової сім’ї, рішення 

Європейського суду з прав людини відіграють все більшу роль в юридичній 

практиці та прямо впливають на результати правозастосування органів 

публічної адміністрації та судів. Проаналізовані рішення Європейського суду 

з прав людини у сфері правового регулювання митних відносин свідчать про 

важливість казуального тлумачення норм митного права для правильного 

розуміння та застосування норм Митного кодексу України та інших 
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нормативно-правових актів. 

Перспективність подальшого дослідження даної тематики обумовлена 

активною судовою правотворчістю Європейського суду з прав людини та 

необхідністю вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення 

додержання державою положень європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, порушення яких встановлене рішеннями 

Європейського суду з прав людини, забезпечення усунення недоліків 

системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а 

також усунення підстави для надходження до Суду заяв проти України, 

спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. До правових засад митних режимів в Україні віднесено положення 

Конституції України, які є нормами прямої дії, рішення Конституційного 

Суду України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 

України, кодекси та закони України, укази Президента України та постанови 

Кабінету Міністрів України, а також накази Державної митної служби 

України та інші відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти у сфері 

правового регулювання митних режимів. Особливе місце в ієрархії правових 

засад митних режимів в Україні відведено постановам Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду та постановам Великої 

Палати Верховного Суду, в яких викладено правові позиції вищої судової 

інстанції України щодо правильного застосування норм матеріального та 

процесуального права в процесі вирішення митних спорів між органами 

публічної адміністрації та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Дослідження практики Верховного Суду та Європейського суду з 

прав людини у сфері митних відносин дозволило сформулювати висновок 

про те, що в Україні поступово формується прецедентне право. Не зважаючи 

на належність національної правової системи до романо-германської 

правової сім’ї, правові висновки (позиції) Верховного Суду та рішення 
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Європейського суду з прав людини відіграють все більшу роль в юридичній 

практиці та прямо впливають на результати правозастосування органів 

публічної адміністрації та судів. Проаналізовані постанови Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду та рішення Європейського 

суду з прав людини у сфері правового регулювання митних відносин свідчать 

про важливість казуального тлумачення норм митного права для правильного 

розуміння та застосування норм Митного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. Заслуговує на увагу практика Верховного Суду 

щодо спорів, що виникають при визначенні митними органами вищої ціни 

товарів, ніж заявляється імпортерами при ввозі товару в Україну, в процесі 

функціонування митного режиму імпорту. 

3. Необхідність дослідження практики Європейського суду з прав 

людини в контексті правового регулювання митних режимів обумовлена 

необхідністю вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення 

додержання державою положень європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, порушення яких встановлене рішеннями 

Європейського суду з прав людини, забезпечення усунення недоліків 

системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а 

також усунення підстав для надходження до Суду заяв проти України, 

спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. 

Європейський суд з прав людини враховує дискреційні повноваження 

національних судів та зазначає, що підставою для встановлення порушення 

ст. 1 Першого протоколу до європейської Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод у показовій справі про порушення митних правил 

є непропорційний характер накладеного на заявника стягнення, що не 

означає, що заявник не повинен був нести жодної відповідальності за 

вчинене ним порушення національного законодавства. 

Таким чином, судова практика вирішення правових спорів у сфері 

правового регулювання митних режимів свідчить про необхідність 

удосконалення чинного митного законодавства з урахуванням напрацьованих 
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правових позицій Верховного Суду та рішень Європейського суду з прав 

людини з метою недопущення порушення прав і свобод людини в процесі 

адміністрування митних режимів. 

Особливе значення для удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні має дослідження зарубіжного 

досвіду правового регулювання та адміністрування митних режимів з метою 

визначення найкращого позитивного досвіду, який може бути запозичений та 

імплементований в національне законодавство та юридичну практику. 
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РОЗДІЛ 4 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ 

 

 

4.1. Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та 

перспективи його впровадження в національне законодавство та 

юридичну практику  

З метою удосконалення теоретико-методологічних та правових засад 

митних режимів в Україні важливим є дослідження позитивного зарубіжного 

досвіду правового регулювання митних відносин та визначення можливості 

та доцільності його імплементації в національне законодавство та юридичну 

практику. 

Україна прагне набути повноправного членства в Європейському 

Союзі, тому адаптація національного законодавства до права ЄС є одним із 

ключових завдань публічної адміністрації. Особливе значення має адаптація 

національного митного права до норм та принципів митного регулювання в 

ЄС, адже свобода переміщення товарів є однією з фундаментальних засад 

об’єднання європейських держав. 

Із останніх досліджень окремих аспектів адаптації національного 

митного права до права ЄС слід відзначити публікації Т. Микитенко «Шляхи 

наближення митного пост-аудиту до європейських стандартів» [225] та 

Т. Тучак і М. Могильської «Особливості застосування митних режимів 

України в умовах інтеграції до ЄС» [367]. 

У Митному кодексі України митним режимам присвячено Розділ V. У 

відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування законодавства 

України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими: імпорт 

(випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 

реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; 

вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 
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переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави [229]. 

Таким чином, Митний кодекс України встановлює чотирнадцять 

митних режимів, з яких основними є режими імпорту, експорту та транзиту, 

адже саме за ними визначаються основні показники зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів господарювання та формується загальний торгівельний 

баланс України. 

В контексті перспективи набуття Україною повноправного членства в 

Європейському Союзі, існує необхідність приведення національного 

законодавства у відповідність до права ЄС, що в першу чергу стосується 

внесення змін до чинного Митного кодексу України.  

У Митному кодексі Союзі (ЄС) митні режими мають назву митних 

процедур. Так, у відповідності до ст. 210 Розділу VII «Спеціальні процедури» 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 

2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, товари може бути 

поміщено під будь-яку з таких категорій спеціальних процедур: (a) транзит, 

що включає зовнішній та внутрішній транзит; (b) зберігання, що включає 

митний склад та вільні зони; (c) спеціальне використання, що включає 

тимчасовий ввіз і кінцеве використання; (d) перероблення, що включає 

перероблення на митній території та перероблення за межами митної 

території [318]. 

Крім того, згідно із ст. 5 вказаного Регламенту, у Митному кодексі 

Союзу використовуються наступні термін та означення:  

- «загальна декларація прибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено на митну територію Союзу; 

- «загальна декларація вибуття» означає акт, яким особа повідомляє 

митні органи у встановленій формі та спосіб і протягом визначеного строку 

про те, що товари буде переміщено за межі митної території Союзу; 

- «декларація тимчасового зберігання» означає акт, яким особа 
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повідомляє у встановленій формі та спосіб про те, що товари перебувають на 

тимчасовому зберіганні; 

- «митна декларація» означає акт, яким особа повідомляє у 

встановленій формі та спосіб про своє бажання помістити товари під певну 

митну процедуру і зазначає при цьому, якщо необхідно, про будь-які 

особливі умови, що їх потрібно застосувати; 

- «декларація зворотного вивозу» означає акт, яким особа повідомляє у 

встановленій формі та спосіб про своє бажання перемістити товари із третіх 

країн, за винятком тих, що перебувають під процедурою вільної зони або на 

тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; 

- «повідомлення про зворотний вивіз» означає акт, яким особа 

повідомляє у встановленій формі та спосіб про своє бажання перемістити 

товари з третіх країн, що перебувають під процедурою вільної зони або на 

тимчасовому зберіганні, за межі митної території Союзу; 

- «декларант» означає особу, яка подає від свого імені митну 

декларацію, декларацію тимчасового зберігання, загальну декларацію 

прибуття, загальну декларацію вибуття, декларацію зворотного вивозу або 

повідомлення про зворотний вивіз, чи особу, від імені якої подається така 

декларація або повідомлення; 

- «митна процедура» означає будь-яку з таких процедур, під яку можна 

помістити товари згідно з Кодексом: (a) випуск для вільного обігу; (b) 

спеціальні процедури; (c) вивіз; 

- «тимчасове зберігання» означає ситуацію, коли товари з третіх країн 

тимчасово зберігаються під митним наглядом у період між їх пред'явленням 

митниці та їх поміщенням під митну процедуру або їх зворотним вивозом 

[417]. 

Таким чином, окрім зазначених у ст. 210 Регламенту митних процедур, 

Митний кодекс Союзу (ЄС) передбачає традиційні: експорт (процедура 

вибуття товарів), імпорт (процедура прибуття товарів), реімпорт (процедура 

зворотного вивозу), тимчасове зберігання та процедуру вільної зони.  
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Транзит товарів згідно з Митним кодексом Союзу (ЄС) може бути як 

внутрішнім, так і зовнішній. Внутрішній транзит передбачає вільне 

пересування товарів через митні кордони країн-членів ЄС, адже сутність 

Європейського Союзу полягає в реалізації чотирьох свобод – свободи 

переміщення товарів, робіт, послуг та капіталів. Митні кордони між 

державами-членами ЄС є умовними, проте Європейська комісія може 

встановлювати квоти у сфері виробництва певних товарів в окремих 

державах-членах ЄС, обмежуючи таким чином імпорт або експорт в рамках 

ЄС з виплатою адекватних компенсацій виробникам продукції. 

У відносинах з іншими країнами митна політика ЄС є достатньо 

жорсткою, адже головною метою інституцій ЄС є захист національних 

виробників в державах-членах ЄС, забезпечення їх виходу на зовнішні ринки, 

включаючи ринок України. 

Так, наприклад, для частини сільськогосподарської та харчової 

продукції ЄС і Україна застосовують безмитні тарифні квоти. Встановлення 

безмитних тарифних квот не означає заборону на експорт понад квоти. 

Зокрема, українські компанії можуть без обмежень постачати товари і понад 

тарифну квоту, проте ці обсяги підпадають під загальний режим імпорту в 

ЄС. Тобто експорт в межах квоти обкладається митом 0%, експорт понад 

квоту – ввізним митом, визначеним Митним тарифом ЄС. Тарифні квоти 

(основні та додаткові) адмініструються за двома принципами: 

- «перший прийшов – перший отримав» (для меду, обробленого зерна 

та борошна, оброблених томатів, виноградного соку, вівса, ін.); 

- через систему імпортних ліцензій (для пшениці, кукурудзи, ячменю, 

ін.). 

Українські експортери активно використовують можливості 

безмитного експорту в рамках тарифних квот. У 2019 році вони використали 

можливості 32 з 40 тарифних квот, 11 з яких використані у повному обсязі та 

2 використані більш ніж на 95 % (у 2018 році використовувались можливості 

в рамках 32 тарифних квот, у 2017 році – у рамках 29 тарифних квот, а у 2016 
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– у рамках 26 тарифних квот). 

Повністю використано 11 тарифних квот на кукурудзу, пшеницю, 

ячмінь, мед, цукор, виноградний та яблучний соки, оброблені томати, 

оброблений крохмаль, вершкове масло, м’ясо птиці та крохмаль [16]. 

У 2019 році було внесено зміни до Додатка І-А до Угоди про асоціацію 

в частині зміни зобов’язань Європейського Союзу щодо обсягів тарифних 

квот на м’ясо птиці в бік збільшення, що зробить можливим забезпечити 

збереження інтересів українських виробників м’яса птиці (Закон України 

«Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та 

Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо 

м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» від 05 грудня 2019 № 345-IX). 

17 січня 2020 в офіційному журналі ЄС опубліковано інформацію про 

набуття чинності Угоди у формі обміну листами між Європейським Союзом 

та Україною про внесення змін до торгових преференцій щодо м’яса птиці та 

переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію. Вона 

набула чинності 01 лютого 2020, як це передбачено зазначеною Угодою у 

формі обміну листами. 

Українські компанії постачають зазначену продукцію  і понад тарифну 

квоту. В свою чергу, Україна встановила безмитні тарифні квоти для 3 видів 

сільськогосподарських товарів з ЄС (м’ясо свинини, м’ясо птиці та цукор), а 

також передбачила додаткові обсяги для 2-х з них [16]. 

Отже, митна політика Європейського Союзу щодо України демонструє 

позитивні тенденції, що обумовлює необхідність подальшого удосконалення 

національного законодавства у сфері адміністративно-правового 

забезпечення митних режимів, автоматизації процесів митного оформлення 

товарів, які переміщуються через митний кордон України, а також 

підвищення рівня професійної підготовки співробітників Державної митної 
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служби України у відповідності до стандартів та принципів Європейського 

Союзу. Ключовим завданням у сфері гармонізації та адаптації національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних відносин до права ЄС 

є усунення корупційних ризиків в законах та відомчих нормативно-правових 

актах, а також встановлення дієвих механізмів контролю дотримання 

антикорупційного законодавства суб’єктами владних повноважень. 

 Одним із найважливіших аспектів адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері. 

До очікуваних результатів процесу адаптації Підкомітетом Україна-ЄС з 

питань митного співробітництва та Міністерством фінансів України (яке є 

відповідальним органом публічної адміністрації за процес адаптації митного 

законодавства України до права ЄС) віднесено: спрощення митних процедур 

та сприяння торгівлі; впровадження сучасних технологій митного контролю, 

спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; 

передача відповідальності за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української 

Торгової Палати до українського митного органу; суттєве спрощення митних 

формальностей для підприємств із високим ступенем довіри закладе 

передумови визнання статусу Уповноваженого економічного оператора 

(УЕО), що надається митними органами України, органами країн ЄС; 

спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання України до 

Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі 

таких ключових актів ЄС: Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється 

Митний кодекс Союзу; Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого 

приєднання); Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему 

Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І та ІІ); Регламенту 

(ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного 

Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми 
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документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського 

Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав 

інтелектуальної власності. 

До основних досягнень процесу адаптації національного законодавства 

у сфері правового регулювання митних відносин слід віднести наступні: 

- Законом України від 8 листопада 2017 р. № 2187-VIII «Про 

приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-

середземноморські преференційні правила походження» визначено, що 

Конвенція набирає чинності для України в перший день другого місяця після 

внесення Україною до депозитарію Конвенції документа про приєднання 

(Конвенція набрала чинності для України 1 лютого 2018 р., що дозволило 

збільшити можливості для преференційного експорту вітчизняних товарів на 

перспективні зовнішні ринки країн-учасниць Конвенції); 

- у 2018  році ухвалено Дорожню карту приєднання України до спільної 

транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, яка включає етапи та необхідні кроки для 

повної імплементації правил спільного транзиту, в тому числі застосування 

Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). Досягнуто 

домовленість про закупівлю Європейською стороною для потреб України 

програмного забезпечення «Minimum Common Core», яке розроблене 

Єврокомісією для NCTS; 

- у вересні 2018  року Верховною Радою Закону України прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких 

інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через 

митний кордон України». Здійснено перший важливий крок для приведення 

транзитних процедур України у відповідність до умов Конвенції про єдиний 

режим транзиту; 

- у рамках виконання зобов’язань України щодо застосування 

міжнародних документів, що використовуються у митній справі і торгівлі, та 

керівних принципів Європейського Союзу, таких як Митні прототипи 
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(Customs Blueprints), у грудні 2018  року Уряд своєю постановою від 18 

грудня 2018 року № 1200 ухвалив рішення про реорганізацію Державної 

фіскальної служби України шляхом її поділу на дві служби: Державну 

податкову службу України та Державну митну службу України. 

Новостворені служби є центральними органами виконавчої влади з питань 

забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах 

відповідно; 

- імплементовано до національного законодавства України положення 

Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами шляхом прийняття Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 

транзитної системи» (від 12 вересня 2019 р. № 78-ІХ); 

- прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України» (№ 202-IX від 17.10.2019) на 

виконання статей 84, 250 та Додатка XV «Наближення митного 

законодавства» до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яким 

передбачено розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, 

сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через 

митний кордон України, встановлення особливостей призупинення митного 

оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях; 

- прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних 

операторів» (№ 141-IX від 02.10.2019), який передбачає спрощення митних 

формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, створює 

передумови для визнання статусу українських АЕО у ЄС, участь українських 

АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності постачання товарів відповідно 

до Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, що в підсумку значно 
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підвищить конкурентоспроможність українських підприємств [231]. 

Таким чином, процес адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин відбувається поступово, проте 

очевидними є факти гальмування законодавчого врегулювання означених 

питань. Зокрема, на теперішній час не прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання 

Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони». У першому читанні 

відповідний законопроект було прийнято Верховною Радою України ще 28 

лютого 2019 року. Проте, на теперішній час даний законопроект взагалі знято 

з розгляду. Отже, є необхідність активізації законодавчої діяльності у цьому 

напряму. 

Дослідження сучасного стану правового регулювання митних режимів 

в Європейському Союзі дозволяє сформулювати висновок про те, що 

національне митне законодавство потребує приведення у відповідність до 

права Європейського Союзу шляхом гармонізації та імплементації. Особливе 

значення має внесення змін до чинного Митного кодексу України на 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (зокрема, на виконання Глави 5 

Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). 

Однією з фундаментальних засад Європейського Союзу є свобода 

переміщення товарів, тому для України подальша інтеграція в ЄС відкриває 

величезний ринок збуту товарів, що є умовою розвитку національної 

економіки та, в першу чергу, національного виробництва. 

Перспективність подальшого дослідження актуальних проблем 

приведення правових засад митних режимів в Україні у відповідність до 

права ЄС обумовлена необхідністю наукового узагальнення результатів та 

проблемних питань адаптації національного законодавства до норм і 
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принципів права ЄС, а також потребою формулювання конкретних 

пропозиції щодо внесення змін до чинного Митного кодексу України та 

інших законів у сфері правового регулювання митних режимів. 

В сучасному глобалізованому світі розвиток будь-якої правової 

системи неможливий без урахування позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання суспільних відносин. 

Сучасні принципи митної політики, мета та завдання Державної митної 

служби України формуються під впливом змін у світі та можливостей 

митних служб відповідати на ці зміни й вимоги сучасного світу. Тому більш 

ефективне управління кордонами, глибоке вивчення ланцюгів постачання 

товарів й управління ними, використання нових технологій, поглиблення 

співробітництва митних органів з іншими органами публічної адміністрації є 

найкращою відповіддю митних органів на нові виклики. 

Враховуючи обраний Україною шлях до вступу в Європейський Союз, 

приведення національного митного законодавства у відповідність до 

стандартів останнього є нагальним завданням для вітчизняних законотворців 

та органів публічної адміністрації в цілому. Удосконалення митного 

законодавства України, зокрема, інституту митних режимів – це насамперед 

питання дійсного, а не лише задекларованого, спрощення і прозорості у цій 

сфері [223, с. 52]. 

Прогалини та суперечності національного митного законодавства, 

зокрема, й у частині правового регулювання митних режимів, підвищують 

ризики в сфері митних відносин. Тому, з метою забезпечення законності й 

прозорості застосування митних режимів, згідно з цілями та завданнями 

митної політики України, науковцям і практикам необхідно звернути увагу 

на розробку теоретико-методологічних засад вдосконалення норм митного 

законодавства України та відповідної юридичної практики. 

Державна митна політика – це система принципів та напрямів 

діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної 

безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього 
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ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. 

Пріоритетними напрямами у частині реалізації Міністерством фінансів 

України державної митної політики є: 

- сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та 

гармонізацію митних процедур; 

- сприяння ефективному справлянню митних платежів; 

- розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для 

міжнародної торгівлі; 

- захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього 

природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням 

наркотичних засобів та зброї; 

- підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва 

[227]. 

М.В. Мельник зазначає, що правове регулювання митних режимів, 

передбачених чинним законодавством України, характеризується наявністю 

прогалин та суперечностей, а саме: відсутністю державної стратегії, 

спрямованої на підвищення ефективності при застосуванні митних режимів в 

національних інтересах України, що знаходить свій прояв у частині 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та пільг, які у своїй більшості мають розбалансований та 

неузгоджений характер й запроваджуються для вирішення тимчасових 

проблем національної економіки, а в окремих випадках пролобійовані 

представниками певних галузей промисловості; разом з цим, має місце 

недосконалість правового механізму та бюрократична завантаженість при 

використанні встановлених законодавством пільг стосовно ввезення на 

митну територію України товарів певних категорій, зокрема, гуманітарної 

допомоги; митні режими реімпорту, реекспорту, знищення або руйнування та 

відмови на користь держави є похідними від основних та преференційних 

митних режимів і за своєю суттю є процедурними операціями, 

передбаченими останніми [223, с. 125]. 
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У процесі розбудови митної системи України протягом багатьох років 

було випробувано декілька моделей організації митної служби, які мали як 

свої переваги, так і недоліки. Фактично, суто в змістовному плані, при 

побудові митної системи Україна пройшла шлях від французької до 

британської моделі [331, с. 20]. 

В.В. Ченцов зазначає, що у більшості зарубіжних країн митна служба 

традиційно знаходиться у віданні міністерств та відомств. Так, Головна 

митна служба Німеччини, Дирекція митниць і акцизів Бельгії, Головне митне 

управління Фінляндії, Департамент митниць і непрямих податків Італії, 

Митна служба Угорщини, Управління митниць Болгарії, Головне митне 

управління Португалії, Департамент митної політики Японії підпорядковані 

Міністерствам фінансів цих країн. Генеральна дирекція митниць і непрямих 

податків Франції підпорядкована Міністерству економіки, фінансів і 

бюджету. Митні служби Монголії, Польщі, Чехії і Словаччини 

підпорядковані Міністерствам зовнішньої торгівлі, Департамент митниць і 

акцизів Канади – Міністерству податків і зборів [387, с. 334]. 

У зарубіжній практиці найбільш науково обґрунтованими й втіленими 

моделями управління митними послугами вважаються сінгапурська, 

шведська та американська. За оцінками зарубіжних експертів, застосування 

цих моделей призвело до зростання внутрішнього валового продукту 

вказаних країн на 20%. 

У Сінгапурі функціонує електронна система Єдиного вікна TradeNet. 

Вона була введена в дію 1987 року. Система TradeNet зручна для всіх сторін 

взаємодії державних митних органів і суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. Клієнту системи зручно, оскільки скорочується час і витрати 

матеріальних ресурсів, що сприяє економії капіталу й зростанню товарообігу. 

Держава отримує додаткові податкові прибутки за рахунок зростання 

товарообігу. Ефективній роботі митної системи в Сінгапурі сприяє 

налагоджена система інформування суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності з різних питань оформлення товарів на митному кордоні. На сайті 
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будь-який суб’єкт може отримати необхідну інформацію щодо порядку 

переміщення товарів через митний кордон країни в доступній формі. 

Інформування й прозорість є одними з основних важелів боротьби з 

корупцією, яка завжди проводилась у Сінгапурі. Саме завдяки сучасній і 

доступній системі онлайн-інформування сінгапурська митна служба стає 

прозорою для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [37, с. 63]. 

У Швеції, як і в Сінгапурі, система митних послуг організована за 

принципом Єдиного електронного вікна. Всі дані від суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності консолідуються через державний митний 

орган, а потім за запитами направляються в службу ветеринарного й 

фітосанітарного контролю, державну податкову й банківську системи. У 

Швеції суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може відправити митну 

декларацію шляхом простого SMS-повідомлення [37, с. 64]. 

Окремої уваги заслуговує практика управління митними послугами в 

США, оскільки саме митна служба США визнана в світі, зокрема й 

Всесвітньою митною організацією, найбільш розвинутою. Тому доцільно 

розглянути можливості застосування позитивного досвіду США в процесі 

модернізації системи організації та діяльності митної служби України. 

Крім того, США є лідером міжнародної торгівлі та взірцем якісного та 

швидкого митного оформлення товарів і транспортних засобів, тому на 

окрему увагу заслуговує досвід правового регулювання та адміністрування 

митних режимів в США. 

До митних органів Сполучених Штатів Америки відноситься Митно-

прикордонна служба США (U.S. Customs and Border Protection) і Бюро з 

митних питань та охорони кордонів США. Митно-прикордонна служба США 

входить до структури Міністерства національної безпеки США й об’єднує в 

собі функції цілого ряду агентств (інституцій), серед яких: митна служба, 

імміграційна служба, служба контролю здоров’я рослин і тварин, 

прикордонні війська тощо. Основною метою діяльності Митно-прикордонної 

служби є недопущення проникнення терористів і зброї на територію США. 
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Служба також виконує завдання з недопущення ввезення на митну територію 

наркотичних засобів, контрабандних товарів, сільськогосподарських 

шкідників та затримання осіб, які перебувають у розшуку. Бюро з митних 

питань та охорони кордонів США є однією з найбільших і комплексних 

агенцій Департаменту національної безпеки США. До його пріоритетних 

завдань належать: запобігання тероризму, регулювання та спрощення 

міжнародної торгівлі, стягування митних платежів, захист торговельного 

законодавства й економічних інтересів США [77, с. 114]. 

У рамках інтенсифікації модернізації процесів митного оформлення 

митні органи США виділяють наступні завдання: 

- прискорення процесів митного оформлення товарів і вдосконалення 

якості послуг за допомогою автоматизованих систем, електронного 

декларування й використання інших «безпаперових» систем; 

- удосконалення процедури експертизи товарів і забезпечення 

висококваліфікованими кадрами Митно-прикордонної служби. 

Таким чином, у США Митно-прикордонна служба – це центральний 

державний орган, який регулює процеси імпорту та експорту товарів на 

митній території США, головними його функціями є: 

- нарахування обсягу мита та організація збору митних платежів у 

федеральний бюджет; 

- здійснення функції митного контролю; 

- митний нагляд за державними кордонами; 

- контроль транспортних компаній, які здійснюють перевезення 

товарів; 

- митний пасажирський контроль багажу, профілактика правопорушень 

на митниці, оперативне їх розслідування. 

Важливою відмінною рисою американського досвіду є здійснення 

митних послуг в умовах високої технологічності митно-прикордонної 

служби на базі автоматизованої системи ACS (Automation Commercial 

System). 
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За допомогою ACS оформлюється близько 100% електронних митних 

декларацій на імпортні вантажі. Завдяки впровадженню автоматизованої 

системи ACS протягом 10 років в 4 рази виріс обсяг товарів, що 

оформлюються, без збільшення чисельності митної служби, при цьому 60% 

рішень на випуск товарів було здійснено в автоматичному режимі на підставі 

виключно електронних копій документів без участі митних інспекторів. 

У США є правове поле для електронного декларування товарів, тобто 

законодавчо вирішене питання про однакову відповідальність за 

декларування, в якому б вигляді його не організовували, в електронному чи 

паперовому (за паперовими носіями оформлюється 1-2% товарів). Система 

митного оформлення товарів у США будується на принципах створення 

повного електронного опису товарів, тобто комп’ютеризації інформації про 

товар у процесі його транспортування від пункту завантаження за кордоном 

до пункту розвантаження й випуску на території США. 

Однією з кращих технологічних розробок американських спеціалістів є 

система BRASS (Border Release Screening and Selectivity), яка дозволяє 

проводити митне оформлення й митний контроль імпортного відправлення 

протягом 5-10 секунд. Це одне з останніх досягнень американської митниці, 

яке винайшли спеціально для спрощення формальностей щодо великої 

кількості товарів. Основними критеріями для застосування таких технологій 

є наступні: 

- отримувач повинен бути готовий до провадження повного митного 

оформлення й митного контролю в умовах прикордонних пунктів пропуску, 

що підтверджується місцевою митницею та забезпечується технічно 

(підключений до системи BRASS); 

- в учасника зовнішньоекономічної діяльності повинно бути не менш, 

ніж 50 відправлень на рік; 

- отримувач не повинен мати проблем з іншими державними органами, 

що здійснюють контроль, портовою владою та митними спеціалістами з 

імпорту та демонструвати надійність і дисциплінованість при 
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транспортуванні товару в США; 

- наявність повторюваності характеристик товарів, що ввозяться, 

особливо з питань походження товарів, їх кодування в зовнішньоекономічній 

діяльності, правильності заявленої митної вартості тощо. 

Основним досягненням технології з використанням системи BRASS є 

застосування спеціального штрих-коду та прийняття оперативного рішення в 

пункті пропуску місцевими підрозділами митної служби США. Штрих-код 

формується, як правило, митним брокером і повторює основні 

характеристики відправлення [37, с. 64-68]. 

Таким чином, значним досягненням у сфері сучасної організації 

митного сервісу й митного контролю в США є технологічні підстави надання 

послуг, які ґрунтуються на принципах електронного контролю інформації. Це 

може бути предметом детального дослідження спеціалістами української 

митної системи з метою вдосконалення сфери митного обслуговування в 

Україні з урахуванням національної специфіки. Світова практика свідчить, 

що спрощення надання митних послуг забезпечується шляхом широкого 

застосування сучасних телекомунікаційних комп’ютерних систем. 

У США головним фактором прискорення митного оформлення й 

митного контролю є повна комп’ютеризація та інформатизація всього 

митного процесу, а також накопичення й використання митної історії 

минулих років для ідентифікації товарів і учасників зовнішньоекономічної 

діяльності, які створюють потенційну загрозу безпеці зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Таким чином,  митні органи Сполучених Штатів Америки – Митно-

прикордонна служба США [425] та Бюро з митних питань та охорони 

кордонів США здійснюють адміністрування митних режимів на високому 

технологічному рівні з використанням сформованої за тривалий період 

інформаційної бази. Митно-прикордонна служба США, яка входить до 

структури Міністерства національної безпеки США, об’єднує функції цілого 

ряду агентств (інституцій), серед яких: митна служба, імміграційна служба, 
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служба контролю здоров’я рослин і тварин, прикордонні війська тощо [77, с. 

114]. Митно-прикордонної служба США створена та функціонує «для 

захисту кордонів Америки, тим самим захищаючи громадськість від 

небезпечних людей та матеріалів, одночасно підвищуючи глобальну 

економічну конкурентоспроможність Нації, дозволяючи законну торгівлю та 

подорожі» [425]. 

Митна служба США здатна подати повний перелік даних про імпортні 

товари в режимі реального часу. Комп’ютерна система готова не лише 

самостійно приймати рішення, але й аналізувати обставини, робити прогнози 

й давати вичерпну інформацію іншим державним органам. В автоматичному 

режимі здійснюється оформлення 98% зовнішньоторговельних вантажів. 

Швидкість прийняття рішення обчислюється секундами. Для створення 

комплексної системи управління митними процесами США витратили 20 

років та понад 3 млрд. долл. [238, с. 10-12; 33, с. 142]. Такий позитивний 

досвід США щодо створення системи управління митними процесами 

доводить необхідність суттєвих інвестицій в розвиток митної 

інфраструктури. 

Американська модель системи управління та аналізу ризиками 

складається з чотирьох блоків: формування бази даних і збирання інформації; 

аналіз та оцінка ризиків; проведення заходів щодо зниження ризиків; 

контроль і доповідь. 

Такі контрольно-організаційні програми, як митне інспектування 

фінансово-господарської діяльності імпортерів, фізичний огляд, контроль 

правильності заповнення митних документів є основними компонентами 

сучасної системи управління ризиками у США. Можливість попереднього 

виявлення учасників зовнішньоторговельної діяльності, які порушують 

законодавство, існує вже на початку збирання інформації та формування бази 

даних. Належне використання цих відомостей дозволяє ефективно 

використовувати митні ресурси. 

Для ідентифікації ризиків активно використовується декілька 
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механізмів: автоматизована інтегрована система дотримання законодавства, 

яка ґрунтується на статистичних результатах огляду та оцінки ступеня 

контролю правильності заповнення митних документів; національні критерії; 

митне інспектування. 

Програма визначення ступеня дотримання законодавства дозволяє 

ідентифікувати ввезені товари, як з невисоким, так і з високим ступенем 

ризиків. Щороку база інтегрованої системи поповнюється актуальною 

інформацією про товари, що пройшли митне оформлення й контроль. 

Компанії з високим ступенем надійності з достатньою системою 

внутрішнього контролю проходять митні процедури з мінімальними 

формальностями для подальшого стимулювання їх роботи в рамках закону. 

Ненадійні компанії проходять ретельну перевірку. Національні критерії 

селекції вантажів – це митні засоби для постановки завдань і отримання 

даних про потенційних порушників митних правил. За своєю суттю ці 

критерії суб’єктивні й базуються на минулому досвіді й напрацюванні [208, 

с. 14-15]. 

Концентруючи ресурси на найбільших імпортерах, митниця впливає на 

процес дотримання ними законів. Ураховуючи особливості розвитку 

міжнародної торгівлі, процес упровадження митної інспекції розглядається 

як прагнення митних органів перейти від принципу перевірки кожної 

товарної партії до інспектування діяльності окремих імпортерів. Вибірковість 

перевірки компаній здійснюється залежно від обсягів, вартості, минулих 

порушень законодавства. Митна інспекція вживає заходів щодо аналізу 

роботи осіб, координує її і працює з імпортерами для розв’язання проблем, 

що виникають. Наступним кроком після збирання даних є аналіз. Аналіз 

хронологічної інформації і тенденцій, а також застосування 

диференційованого підходу до значущості того чи іншого товару дозволяє 

сконцентрувати свої зусилля на сфері найбільшого потенційного ризику. 

Якщо інформація свідчить про наявність проблеми, то до уваги беруться такі 

факти: значущість проблеми; кількість залучених митних органів; вартість та 



264 

 

обсяг поставок, кількість задіяних підприємств; закони і правила, які можуть 

бути порушені; комерційні збитки, залучення інших митних органів; 

одиничність порушення або типовість порушення; аналіз прийнятих раніше 

рішень. Після проведення такого аналізу визначається оцінка ризиків, яка 

включає: застосування автоматизованих систем; значущість порушень; 

категорії ризиків; використання примусових заходів; дії митної інспекції [33, 

с. 143]. 

Автоматизована система митного контролю та оформлення, яка 

використовується нині в США, має третю за величиною у світі базу даних, 

що дає змогу здійснювати митний контроль та оформлення повністю в 

автоматизованому режимі без участі посадової особи митного органу. Ця 

система – одна з кращих технологічних розробок, що дозволяє виконувати 

митні формальності й контроль протягом 5-10 сек.  

Основні критерії для використання такої процедури: отримувач 

готовий до здійснення митних формальностей у пункті пропуску, митниця 

підключена до системи автоматичної ідентифікації та мінімізації ризику; в 

учасника зовнішньоторговельної діяльності має бути не менше 50 

відправлень на рік; отримувач товару не є порушником вимог, що 

висуваються до організації міжнародних перевезень вантажів іншими 

національними контролюючими органами, демонструє прийнятний для 

митного органу рівень надійності під час транспортування товарів у США; 

ввезені товари відрізняються незмінністю таких характеристик, як 

номенклатура (асортимент), країна-виробник, митна вартість. 

Дана система передбачає використання спеціального штрих-коду, що 

містить основні відомості про товари та отримувача товарів. Штрих-код, 

який формує, як правило, митний брокер, наноситься на інвойс або інший 

комерційний документ (рахунок-фактуру). У пункті пропуску перевізник або 

уповноважена особа імпортера представляє інвойс зі штрих-кодом, а також 

інші товаросупровідні документи. Співробітник митного органу сканує 

штрих-код у комп’ютерну систему митної служби США. Комп’ютерна 
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система розшифровує код і порівнює з даними, попередньо внесеними 

митним брокером у систему. Крім того, здійснюється комплексна перевірка 

поданої до митного контролю декларації відповідно до розробленої 

критеріальної системи оцінки. Після чого приймається рішення про випуск 

товарів. Час, необхідний для перевірки, становить 5-10 сек. [37, с. 64-68; 33, 

с. 144]. 

Таким чином, значним досягненням у сфері сучасної організації 

митного сервісу й митного контролю в США є технологічні можливості 

оперативного та якісного надання послуг, які ґрунтуються на принципах 

електронного контролю інформації, що має бути предметом детального 

дослідження в національній юридичній доктрині, а також спеціалістами 

української митної служби з метою вдосконалення правового регулювання та 

адміністрування митних режимів в Україні з урахуванням національної 

специфіки. Світова практика свідчить, що спрощення надання митних послуг 

забезпечується шляхом широкого застосування сучасних телекомунікаційних 

комп’ютерних систем. 

Проведений огляд діяльності митної служби США показує, що вона 

має свою специфіку, яку необхідно більш детально досліджувати з метою 

запозичення позитивного досвіду й застосування його при здійсненні 

подальших реформ у сфері національної митної справи. 

У Канаді функції правозастосування щодо виконання законодавства в 

галузі зовнішньоекономічної діяльності держави покладені на Агентство 

прикордонних служб Канади (CBSA) та Канадський міжнародний торговий 

трибунал (CIIT), який робить висновки про наявність чи загрозу заподіяння 

шкоди вітчизняним виробникам. 

Агентство прикордонних служб Канади – це федеральний 

правоохоронний орган, який забезпечує безпеку й процвітання Канади за 

допомогою ефективного прикордонного контролю, відповідає за охорону 

канадських кордонів, забезпечує міграційний і митний контроль, під час 

якого відстежуються та видворяються за межі країни нелегальні мігранти. 
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Головний закон про створення CBSA поклав на нього функцію щодо 

виконання всього обсягу операцій прикордонного контролю, що забезпечує 

національну та громадську безпеку, а також сприяє легальному товарообігу. 

Також на CBSA покладені обов’язки щодо контролю якості продуктів; 

сприяння канадському бізнесу й торгівлі; захисту внутрішнього ринку від 

шкідливого впливу демпінгу та субсидування товарів, що імпортуються; 

представництва інтересів Канади на різних міжнародних форумах і в 

міжнародних організаціях. 

Особливістю митної служби Канади є практика використання собак-

шукачів, яка почалась з 1978 року на Віндзорському митному посту. На 

даний час у Канаді працює 69 кінологічних підрозділів, проте більшість країн 

світу визнають неспроможність і малу ефективність діяльності подібних 

підрозділів. Службові собаки дуже допомагають офіцерам у боротьбі з 

контрабандою, чим звільняють останніх від тривалих і виснажливих оглядів 

вантажів, багажу й транспортних засобів, що економить час учасників 

зовнішньоекономічної діяльності [37, с. 59-61]. 

У Франції підпорядкована Міністерству державних рахунків 

Генеральна дирекція митниць і непрямих податків (Direction generale des 

douanes et droits indirects, далі – DGDDI) виконує три основні завдання: 

боротьба з шахрайством, підтримка економічної діяльності та сприяння 

оподаткуванню. Місія протидії шахрайству та міжнародному обігу 

заборонених предметів DGDDI підтримує захист території і громадян, 

національних та загальноєвропейських економічних і фінансових інтересів 

(протидія незаконному обігу наркотиків, контрафактної продукції, 

тютюнових виробів, зброї, боротьба з тероризмом і фінансуванням злочинної 

діяльності, боротьба з екологічними загрозами; безпека здоров’я і захист 

прав споживачів, природної і культурної спадщини). Економічна місія 

DGDDI підтримує національну економіку та французькі компанії. На підставі 

правил, встановлених для міжнародної торгівлі, вона контролює торгові 

потоки за трьома напрямами: швидкість; безпека; якість за допомогою 
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процедур, адаптованих до потреб бізнесу. Фіскальна місія DGDDI забезпечує 

щороку близько 13% суми державних доходів і робить свій внесок, як і її 

європейські колеги, у фінансування бюджету ЄС [331, с. 8]. 

Таким чином, розглянувши досвід США, Сінгапуру, Швеції, Канади та 

Франції можна виділити загальні для цих країн аспекти проведення реформ 

систем управління митними послугами: 

- запровадження принципу «єдиного вікна»; 

- автоматизація митного оформлення; 

- використання систем управління ризиками; 

- запровадження мобільного екстериторіального принципу митного 

оформлення; 

- захист національного виробника та національних економічних 

інтересів; 

- участь міжнародних структур у процесі реформ. 

Отже, шляхи підвищення ефективності правового регулювання митних 

режимів в Україні повинні, по-перше, ґрунтуватись на загальновизнаних 

міжнародних правилах, що регламентують зовнішньоекономічні відносини; 

по-друге, враховувати провідний зарубіжний досвід у цій сфері; по-третє, 

відповідати усталеній практиці національного законодавства; та нарешті, 

будуватись на принципах спрощення та прозорості самої регламентації як 

митних режимів, так і в цілому всієї митної справи. 

Аналіз зарубіжного досвіду регулювання схем митного оформлення й 

митного контролю товарів і транспортних засобів показує, що якість митних 

послуг вища там, де широко застосовуються передові автоматизовані 

технології. Перехід до технологій електронного декларування здійснюється в 

усіх розвинутих країнах світу. Автоматизація процедур митного оформлення 

й митного контролю дозволяє: 

- організувати взаємодію митного брокера під час подання декларації й 

отримання рішення митних органів і організацій, що здійснюють контроль, 

через комп’ютерну систему; 
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- істотно зменшити обсяг роботи співробітників митних органів з 

паперовими документами й скоротити час оформлення. 

Таким чином, впровадження нових прогресивних технологій у сфері 

митного управління, оптимізація митних процедур, розширення практики 

інформування й консультування учасників зовнішньоекономічної діяльності, 

а також розвиток митної інфраструктури та її технічної оснащеності 

впливають на формування сприятливих умов зовнішньоекономічної 

діяльності, підвищення якості надання митних послуг юридичним і фізичним 

особам, зменшення адміністративних перешкод, зростання добробуту 

населення й темпів економічного розвитку. 

Перспективність наукового дослідження позитивного досвіду 

правового регулювання митних режимів у зарубіжних країнах  обумовлена 

постійними змінами в зарубіжних правових системах, продовженням 

процесів глобалізації та євроінтеграції, а також необхідністю формулювання 

конкретних пропозицій щодо внесення змін до національного митного 

законодавства з урахуванням найкращого позитивного досвіду зарубіжних 

країн та міжнародних стандартів у сфері правового регулювання митних 

режимів. 

Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів є важливим 

предметом дослідження в національній юридичній доктрині, адже країни 

Західної Європи та США мають багаторічну історію становлення та розвитку 

митної справи, сформували потужні автоматизовані системи митного 

оформлення і контролю. Національна система функціонування митних 

режимів сформувалась достатньо недавно, проте запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду та власні розробки вже дозволили українській митниці 

вийти на якісно новий рівень надання адміністративних послуг, впровадити 

автоматизовану систему митного оформлення, механізм «єдиного вікна» та 

використовувати інноваційні системи управління ризиками в процесі 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 

Таким чином, подальше дослідження позитивного зарубіжного досвіду 
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правового регулювання та адміністрування митних режимів є актуальним 

напрямом наукової роботи. 

На окрему увагу заслуговує досвід правового регулювання та 

адміністрування митних режимів в таких країнах як Великобританія та Італія, 

які демонструють високий рівень надання адміністративних послуг у сфері 

митного права та позитивний досвід забезпечення стабільних надходжень до 

бюджетів відповідних митних платежів. Зазначені держави мають 

величезний досвід міжнародної торгівлі, тому для національної юридичної 

доктрини важливим є дослідження їх позитивного досвіду у врегулюванні 

митних відносин. 

Великобританія є однією з найбільш розвинутих держав Західної 

Європи, яка демонструє стабільно високі показники зовнішньої торгівлі та 

високий рівень митного обслуговування [419]. Ключову роль в правовому 

регулюванні митних режимів у Великобританії відіграє система управління 

ризиками, шо застосовується Королівською митною та акцизною службою 

Великобританії, і має трикомпонентну структуру: 

- застосування автоматизованої системи визначення рівня ризику; 

- використання розвідувальної інформації правоохоронних підрозділів 

митної служби; 

- застосування інтуїції посадової особи митного органу. 

Джерелами інформації про вантаж є комерційні і транспортні 

документи, інформація з баз даних інших контролюючих органів 

(податкових, розвідувальних, міграційних служб). Більшість вантажів, що 

перетинають митний кордон Великобританії, походять з країн ЄС. Під час 

перевезення таких вантажів немає митної декларації, до митного органу 

подаються тільки транспортні та комерційні документи, які містять дуже 

обмежений перелік інформації з тієї, що необхідна для проведення 

ефективного митного контролю. У такій ситуації незамінною є інформація 

від інших контролюючих органів, яка надходить завдяки організації єдиної 

бази даних. Інформація аналізується автоматизованою системою визначення 
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рівня ризику, яка в результаті видає кінцевий коефіцієнт рівня ризику, що 

базується на оперативному в режимі он-лайн підключенні митного 

інспектора до центрального обчислювального комплексу та отриманні 

автоматичного рішення, на підставі якого побудовано всі його подальші дії. 

Інспектор візуально переглядає випадки виявлення високого або 

близького до високого рівня ризику, за необхідності переглядає деталі 

аналізу індикаторів (яким індикаторам присвоєно високий рейтинг ризику) і 

приймає рішення про необхідність застосування заходів з мінімізації ризиків. 

Якщо співробітник центру вважає за необхідне застосувати заходи щодо 

мінімізації ризику, то в спеціальному текстовому вікні програми він вказує, 

які саме дії рекомендується провести інспектору оглядової групи. Наприклад, 

провести опитування водія вантажівки, за результатами опитування 

прийняти рішення про необхідність проведення огляду товарів [33, с.139]. 

У разі прийняття рішення про проведення митного огляду 

транспортний засіб з вантажем на початку направляється на інспектування із 

застосуванням рентгенівського інспекційно-оглядового комплексу. Кожна 

митниця має у своєму розпорядженні пересувний рентгенівський 

інспекційно-оглядовий комплекс, який дає змогу за 5-6 хв. зробити повний 

рентгенівський знімок транспортного засобу з вантажним відділенням. Якщо 

після дослідження рентгенівського знімка у посадової особи митниці 

залишаються сумніви щодо вмісту вантажного відділення, то транспортний 

засіб пропонується перемістити на критий оглядовий майданчик, де 

проводиться митний огляд товарів. Результати проведення митного огляду 

передаються через електронний канал зв’язку до Центру та в регіональну 

митну адміністрацію. Система управління ризиками, що застосовується у 

Великобританії, поєднує ряд новітніх митних інструментів і технологій, що 

базуються на сучасних підходах, які забезпечують підвищення ефективності 

роботи митних служб [33, с.140].  

Таким чином, позитивний досвід Великобританії щодо використання 

пересувного рентгенівського інспекційно-оглядового комплексу, який дає 
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змогу за лічені хвилини зробити повний рентгенівський знімок 

транспортного засобу з вантажним відділенням, заслуговує на увагу та 

впровадження на усіх митних постах в Україні. 

Не меш важливим є позитивний досвід правового регулювання та 

адміністрування митних режимів в Італії, яка має багатовікову історію 

транзитної держави та одного із ключових центрів міжнародної торгівлі.  

Митна служба Італії організаційно належить до складу Міністерства 

фінансів Італії разом із податковими службами та органами управління 

державним майном [416]. Система управління ризиками Італії складається з 

таких блоків: 

- методології аналізу та управління ризиками;  

- організації управління ризиками;  

- технічної реалізації системи аналізу та управління ризиками.  

Автоматизована інформаційна система управління ризиками базується 

на оперативному в режимі он-лайн підключенні митного інспектора до 

центрального обчислювального комплексу та отриманні автоматичного 

рішення, на основі якого побудовано всі його подальші дії [33, с.140].  

Методично ризик реалізується у вигляді профілів ризиків, які можуть 

бути:  

- обов’язковими (наприклад, для особливих видів товарів);  

- цільовими, які розраховуються за фактичними даними митної 

системи;  

- випадковими, що визначаються випадковим чином, за своєю суттю не 

є ризиком, використовуються для перевірки ефективності роботи системи 

митного контролю.  

Ризик може бути об’єктивним, якщо залежить від особливостей товару, 

і суб’єктивним, якщо базується на особливостях діяльності конкретного 

учасника зовнішньоторговельної діяльності. У системі використовуються три 

види «коридорів»: зелений, жовтий і червоний. Якщо прийнято 

(автоматичне) рішення про направлення поданої декларації зеленим 
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коридором, то товар відразу після сплати митних платежів випускається у 

вільний обіг. При цьому прискорення та спрощення процедур митного 

оформлення досягається, насамперед, за рахунок того, що випуск товару у 

вільний обіг зеленим коридором можливий лише за декларацією без 

супровідних документів та без проведення фізичного огляду. У разі якщо 

прийнято рішення про направлення поданої декларації жовтим коридором, то 

інспектор здійснює документальний контроль і за його результатами 

приймається рішення про необхідність проведення фізичного огляду. Для 

проведення документального контролю інспектор має право вимагати подати 

додаткові документи. Випуск товарів у вільний обіг здійснюється після 

документального контролю та сплати митних платежів. У разі якщо 

прийнято рішення про направлення поданої декларації червоним коридором, 

то проводиться документальний контроль і фізичний огляд (повний або 

частковий). Приблизно 75 % товарів проходять митне оформлення і митний 

контроль зеленим коридором, 20 % – жовтим і 5 % – червоним. Аналіз 

результатів упровадження системи управління ризиками показав, що обсяги 

митних платежів зросли, якість документального контролю підвищилася, а 

черги на пунктах пропуску зменшилися. 

Застосування системи «зеленого коридору» в митній службі Італії 

передбачає проведення вибіркового митного контролю вже після етапу 

випуску товарів, для чого у структурі митних органів створено спеціальні 

підрозділи. Зокрема, питання контролю митної вартості, в основному, 

забезпечуються за рахунок контролю та аналізу діяльності учасника 

зовнішньоекономічної діяльності вже після випуску товарів у вільний обіг. 

Наразі, з метою підвищення ефективності системи управління ризиками, 

проводиться робота щодо взаємного обміну інформацією з іншими країнами 

[33, с. 141-142]. 

Г. Бобрижна справедливо зазначає, що закордонні моделі управління 

ризиками являють собою загальну схему, конкретні деталі якої залежать від 

конкретної країни застосування і, відповідно до різних параметрів окремо 
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взятих держав, можуть змінюватись, при тому, що система в цілому все одно 

повинна підпорядковуватися загальній схемі. Обсяги міжнародного 

товарообігу багаторазово перевищують можливості розвинених, досвідчених 

і технічно обладнаних митних служб світу. Спроба здійснювати всеосяжний, 

тотальний контроль усіх товарів, що перетинають кордон, закономірно 

призвела би до паралічу зовнішньої торгівлі і, врешті-решт, до 

катастрофічних наслідків для світової економіки. Отже, митні служби світу, 

як правило, здійснюють митний контроль на основі принципу вибірковості, 

комплексно використовуючи національні моделі систем управління ризиками 

[33, с. 145]. Проте, сучасні інформаційні технології та роботизовані системи 

огляду товарів і транспортних засобів з використанням технології «штучного 

інтелекту» дозволять охопити митним контролем всі потоки товарів і 

транспортних засобів, що забезпечить високоефективне та оперативне 

функціонування митних режимів. 

Проведений аналіз позитивного досвіду правового регулювання та 

адміністрування митних режимів в зарубіжних країнах дозволяє 

сформулювати висновок про те, що до актуальних напрямів удосконалення 

правового регулювання та адміністрування митних режимів в Україні слід 

віднести максимальну автоматизацію митних процедур в процесі митного 

оформлення товарів та здійснення митного контролю дотримання норм 

митного та податкового законодавства (по аналогії із системою електронного 

митного оформлення у Великобританії, Італії та США). Роль суб’єктів 

владних повноважень органів Державної митної служби України в процесі 

прийняття рішення щодо пропуску товарів через митний кордон повинна 

бути зведена до мінімуму. Використання технологій штучного інтелекту 

дозволить мінімізувати корупційні ризики в роботі органів публічної 

адміністрації та неупереджено виявляти факти порушення митного 

законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

На увагу заслуговує позивний досвід адміністративно-правого 

регулювання митних режимів в Японській Державі та Китайській Народній 
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Республіці, які демонструють високі показники розвитку економіки та є 

активними учасниками міжнародного ринку. 

Позитивний досвід адміністративно-правового регулювання митних 

режимів в Японській Державі формувався протягом тривалого часу під 

впливом багатьох факторів, серед яких ключову роль відіграли технологічна 

революція та розумна зовнішньоекономічна політика японського уряду, 

спрямована на підтримку та захист національного виробника. На теперішній 

час Японія є одним із світових лідерів у сфері міжнародної торгівлі та 

здійснює активну інвестиційну діяльність. 

В адміністративно-правовому регулюванні митних відносин Японії 

привертає увагу Генералізована система преференцій, яка призначена для 

сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються та покликана 

збільшити доходи цих країн від експорту. Генералізована система 

преференцій Японії передбачає, що імпорт понад 3 500 видів товарів з 

України та інших країн, що розвиваються, здійснюється без сплати ввізного 

мита або зі сплатою мита нижче загального рівня. Вказана система заснована 

1 серпня 1971 року та діє до 31 березня 2021. Бенефіціарами Генералізованої 

системи преференцій Японії є 135 країн і 5 територій, в тому числі Україна. 

До продукції, що підпадає під преференційний режим імпорту, а саме за 

ставками ввізного мита нижче загального рівня та нульовими, відносяться: 

- сільськогосподарські товари (408 кодів на 9-знаках Митного тарифу 

Японії): м’ясо та їстівні субпродукти індиків, качок, гусей; сало, цикорій, 

артишок, картопля, малина, ожина, журавлина, житнє борошно, вівсяна 

крупа, готова або консервована риба, огірки, корнішони, томати, води 

мінеральні та газовані, пиво із солоду тощо; 

- промислова продукція (3151 код на 9-знаках Митного тарифу Японії): 

цемент, аміак, гідрооксид натрію, оксид титану, різні види хімічних речовин 

та мінералів, папір та картон, пряжа лляна, нитки швейні із синтетичних або 

штучних волокон, головні убори, парасольки, посуд та прибори столові або 

кухонні; гвинти, болти, гайки та аналогічні вироби, з чорних металів; ножі, 
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ножиці, електроди, вудки, гачки, котушки риболовні; термоси тощо [58]. 

Загальний обсяг імпорту товарів в рамках програми Генералізованої 

системи преференцій Японії складає понад 38 млрд. долл. США. Протягом 

2011 – 2016 років Україна експортувала до Японії товари, що підпадали під 

дію Генералізованої системи преференцій на суму від 8,5 до 36 млн. долл. 

США, у т. ч. титан необроблений; порошки, пігменти та препарати, 

виготовлені на основі діоксиду титану; оксид титану; ємності для стиснених 

або скраплених газів, з чорних металів; іграшки; аміак; аксесуари до одягу із 

пластику тощо. 

Товари повинні транспортуватися безпосередньо до Японії без 

проходження через будь-які інші території. Разом з тим, товари, що 

транспортуються в Японію через території інших країн, мають право на 

отримання пільгового режиму, якщо: вони не піддавалися будь-якій обробці 

в країнах транзиту крім перевантаження або тимчасового зберігання 

виключно внаслідок транспортних вимог; перевантаження або тимчасове 

зберігання було здійснено на митних складах або будь-якому іншому 

подібному місці, під контролем митних органів країн транзиту [58]. 

Як правило, товар має бути повністю вироблений в Україні. Водночас, 

у разі якщо товар, вироблений повністю або частково з матеріалів або 

деталей, які імпортуються з інших країн чи невідомого походження, такий 

товар вважатиметься походженням з України, якщо ці матеріали або деталі 

зазнали достатньої обробки. Роботи або операції з обробки вважаються 

достатніми, коли вироблений товар класифікується відповідно до товарної 

позиції Гармонізованої системи на рівні 4 цифр. Водночас деякі роботи або 

операції з обробки не будуть вважатися достатніми, якщо такі роботи або 

операції з обробки є занадто простими, навіть якщо є зміни в товарній позиції 

Гармонізованої системи. 

Для того, щоб товари, отримали преференційний митний режим, при 

ввезенні їх до Японії, японським митним органам повинен бути 

представлений сертифікат походження товару за формою «А» (об’єднана 
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декларація і сертифікат). Сертифікат видається митними органами (або 

іншими компетентними державними органами країни-експортера, яка 

отримала преференційний режим або іншими органами цієї країни, такими, 

як торгові палати, які зареєстровані як емітенти японських митних органів) 

на підставі заяви від експортера, коли він експортує відповідні товари. 

Водночас, для партій товарів митна вартість яких не перевищує 200 000 ієн 

(орієнтовно $1 800) або товарів, походження яких є очевидним, такий 

сертифікат не вимагається [58]. 

Таким чином, Японія як розвинута держава із стабільною ринковою 

економікою та високим показником валового внутрішнього продукту може 

собі дозволити застосовувати вищезазначену Генералізовану систему 

преференцій, створену для сприяння економічному зростанню в країнах, що 

розвиваються. Для України такий досвід є позитивним для застосування у 

перспективі. Для розвитку національної митної справи більш корисним є 

досвід правового регулювання митних режимів в Китайській Народній 

Республіці. 

Митна служба Китайської Народної Республіки – це державний орган 

контролю за пропуском через кордон у прикордонних пунктах. Китайська 

економіка демонструє надзвичайно високі темпи зростання протягом 

останніх років. Це пояснюється багатьма економічними чинниками, серед 

яких важливе місце належить виваженій митно-тарифній політиці. Однією з 

головних рушійних сил зростання китайської економіки є експорт, і в країні 

було зроблено все на законодавчому та виконавчому рівнях для його 

підтримки, а також для захисту стратегічних галузей. Головна митна 

адміністрація – державний орган виконавчої влади, безпосередньо 

підпорядкований Державній раді КНР, що здійснює єдине управління 

митницями по всій країні, входить до структури організацій, що діють 

безпосередньо при Державній раді КНР. Державна рада засновує Головне 

митне управління, здійснює єдине управління митницею по всій країні. 

Держава засновує митниці в портах, відкритих для зовнішніх зв’язків, і в 
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місцях проведення операцій митного контролю. На митні операції не 

поширюються обмеження, пов’язані з адміністративним поділом. Митниці 

відповідно до закону незалежні у виконанні своїх функцій, 

підпорядковуються Головному митному управлінню [148;107, с. 82]. 

Діяльність митної служби КНР характеризується: активністю проведення 

семінарів для митних служб різних держав, забезпеченням підготовки з 

митних питань служб інших держав, активною участю в різних 

міждержавних програмах. Значна увага приділяється досягненню мети 

«добросусідства, дружнього партнерства та майбутніх перспектив» у процесі 

співпраці з іншими країнами; підтриманню та збагаченню національної 

економіки, розробці програм удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності, боротьбі з контрабандою та спрощенню процедур справляння 

податків і зборів [148, с. 111-112]. 

Митна служба Китаю, маючи штат співробітників понад 48 000 

чоловік, забезпечує ефективний митний контроль у 247 портах. Митниця 

Китаю має міжнародні офіси в Брюсселі, Москві, Вашингтоні. Головна митна 

адміністрація складається з відділів: Головного управління; відділу з 

правових питань та політики; відділу нагляду у сфері торгівлі та обробки 

податкової зони; статистики; боротьби з контрабандою; бюро кримінальних 

розслідувань; технологій та розвитку; міжнародного співробітництва; 

фінансів; персоналу та освіти.  

Основні функції та завдання Митної служби КНР: 

- фіскальна: оцінювання, стягнення й повернення мита, митних зборів і 

платежів; митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних 

засобів; 

- правоохоронна (захисна): боротьба з контрабандою; огляд 

транспортних засобів і контейнерів; пасажирський контроль, захист прав 

інтелектуальної власності; 

- інформаційна: ведення митної статистики.  

Щодо повноважень митної служби КНР, то вони закріплені Митним 
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кодексом КНР від 1987 р. До них, зокрема, належать такі: 

- митний контроль: відповідно до стандартизованої процедури під час 

оформлення митниця перевіряє всю документацію і контролює потоки 

вантажу; 

- адміністрування митних платежів: митниця справляє мито, внутрішні 

податки та відповідні збори, стягуючи їх від імені інших органів з імпорту та 

експорту; 

- боротьба з контрабандою, її виявлення та припинення, націлені на 

ліквідацію контрабандної діяльності в цілому; 

- ведення митної статистики: митниця збирає, обробляє інформацію за 

документами декларацій для складання та аналізу статистичних даних щодо 

цін (митної вартості товарів та транспортних засобів), способів торгівлі 

товарами. Держава створила впорядкований механізм управління, що добре 

функціонує, застосовуючи для оптимізації своєї роботи автоматизовані 

системи з прийняття рішень, організації та координації, нагляду, оцінки, 

моніторингу й аналізу. 

На відміну від більшості країн світу, де митне оформлення переважно 

відбувається за місцем призначення товару, в Китаї майже весь імпорт 

оформляється в кількох основних митницях, які працюють у найбільших 

портах. Для оформлення експорту створено 15 бондових зон, які 

характеризуються найвищим ступенем відкритості й наданням 

зареєстрованим у них підприємствам пільг і сприяння під час експортних 

операцій. 

Тарифна політика Китаю надзвичайно послідовна та виважена. На 

початку 2000-х рр. середньоарифметична ставка мита в Китаї дорівнювала 

понад 43% й була однією з найвищих у світі, що забезпечило комфортні 

умови для розвитку потужних промислових галузей. У 2001 р. відбулося 

перше значне зниження митних тарифів, середньоарифметична ставка мита 

становила 23%. Вступ країни до Світової організації торгівлі 2002 р. 

спричинив ще кілька вже вимушених знижень ставок мита, 2006 р. 
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середньоарифметична ставка становила лише 10,4%. У 2012 р. митниця 

Китаю доклала зусиль, щоб закріпити успіх, якого вона досягла у сфері 

справляння митних платежів. Це були наступні заходи: повна реалізація 

податку на додану вартість; посилення контролю за логістикою; застосування 

аналізу управління ризиками та забезпечення незалежної оцінки митної 

вартості товарів для захисту від можливої втрати доходів у ключових галузях 

промисловості; перевірки за важливими і чутливими секторами щодо товарів. 

Спираючись на передовий досвід і методи, прийняті міжнародними митними 

спільнотами, Китайська митниця стала більш адаптованою до міжнародної 

митної практики [148, с. 113]. 

Вищезазначений досвід стимулювання експорту та гнучкої тарифної 

політики Китаю заслуговує на увагу і впровадження в національне 

законодавство та юридичну практику. Ключовою в цьому досвіді є політика 

захисту національного виробника та стимулювання національної 

промисловості завдяки системі заходів тарифного та нетарифного 

регулювання в процесі функціонування митних режимів. Зокрема, митний 

режим експорту повинен бути максимально спрощений у поєднанні із 

ефективним контролем з боку публічної адміністрації з метою недопущення 

фіктивного відшкодування податку на додану вартість та інших зловживань. 

В той же час, митний режим імпорту має передбачати виконання суворих 

митних формальностей з метою ефективного контролю дотримання 

податкового, митного, екологічного законодавства, а також законодавства у 

сфері захисту прав споживачів. Особливу увагу необхідно приділяти 

контролю якості промислових та продовольчих товарів, перевірці 

сертифікатів відповідності з метою недопущення переміщення через митний 

кордон України небезпечної або неякісної продукції. Крім того, в рамках 

митного режиму імпорту необхідно застосовувати гнучку систему заходів 

тарифного та нетарифного регулювання з метою стимулювання імпорту 

товарів, які не виробляються в Україні, та обмеження імпорту товарів, які в 

достатній мірі випускаються національними підприємствами. Розвитку 
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потребує митний режим переробки на митній території України (який 

активно використовується в КНР), враховуючи достатньо невисоку вартість 

праці та потенціал розвитку національної економіки.  

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про те, що 

Японія як розвинута держава із стабільною ринковою економікою та високим 

показником валового внутрішнього продукту може собі дозволити 

застосовувати систему преференцій, створену для сприяння економічному 

зростанню в країнах, що розвиваються. Для України такий досвід є 

позитивним для застосування у перспективі. Для розвитку національної 

митної справи більш корисним є досвід правового регулювання митних 

режимів в Китайській Народній Республіці. Зокрема, позитивним є досвід 

стимулювання експорту та гнучкої тарифної політики в Китайській Народній 

Республіці. Ключовою в цьому досвіді є політика захисту національного 

виробника та стимулювання національної промисловості завдяки системі 

заходів тарифного та нетарифного регулювання в процесі функціонування 

митних режимів. Для національної економіки з метою вирівнювання 

торгового балансу важливим є збільшення експортних операції, тому 

адміністративно-правове регулювання митного режиму експорту має бути 

максимально спрощеним та привабливим для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Не менш важливим є якісне 

адміністративно-правове забезпечення функціонування митного режиму 

переробки на митній території України, що гарантуватиме створення нових 

робочих місць та збільшення надходжень до Державного бюджету України. 

Підсумовуючи слід зазначити, що сліпе запозичення зарубіжного 

досвіду адміністративно-правового регулювання митних відносин є 

неприпустимим, адже ключову роль у забезпеченні ефективності правового 

регулювання відіграє рівень правосвідомості та правової культури громадян, 

а також національні правові традиції та звичаї. На правові традиції Японії та 

Китаю значний вплив здійснює філософія конфуціанства, яка ґрунтується на 

моральних догмах та ритуалах. Як в Японській Державі, так і в КНР 
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виховання морально-правових цінностей здійснюється з самого дитинства, і 

саме цей досвід заслуговує на увагу, запозичення та впровадження в 

національну практику правового виховання. Навіть ідеальні з точки зору 

юридичної техніки митні норми суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності 

намагатиметься обійти, якщо він з самого початку має установку на 

порушення митних правил та ухилення від належного митного оформлення і 

контролю. Це ж стосується і представників публічної адміністрації в особі 

посадових осіб Державної митної служби України, рівень професійної 

правової свідомості та правової культури яких більшою мірою, ніж інші 

фактори, визначає готовність дотримуватися норм митного права та не 

допускати проявів корупції в процесі функціонування митних режимів. 

Особливої уваги потребує налагодження тісного та взаємовигідного 

співробітництва у сфері митної справи із стратегічними партнерами України, 

до яких відносяться Канада. 

Канада протягом всієї історії розбудови української державності була і 

залишається стратегічним партером та інвестором України. Розвиток 

міжнародної торгівлі між Україною та Канадою обумовлює активну 

співпрацю національних митних служб, тому дослідження позитивного 

досвіду адміністративно-правового регулювання митних режимів в Канаді 

має важливе значення як для національної юридичної доктрини, так і для 

практичного удосконалення організації митної справи в Україні. 

Митна служба Канади бере свій початок з митної служби Її Величності 

Королеви Великобританії, перша згадка про яку датується 720 роком. 

Канадська митниця була створена в 1841 році, а вже до 1845 року в Канаді 

існувало 63 митних порти, найбільші в Квебеку, Монреалі і Сен-Жане. Після 

приєднання в 1867 році Канадської провінції до Канадської конфедерації 

митна система зазнала значних змін і обзавелася двома окремими органами – 

Міністерством митниці та Департаментом внутрішніх платежів, чиїм 

головним завданням був збір акцизних платежів. У 1921 році ці два органи 

були перетворені в єдиний орган під назвою «Митниця і акцизи». У 1927 році 
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цей орган поміняв свою назву і отримав нову – Департамент національних 

доходів. На теперішній час податковою службою Канади є Агентство у 

справах митниці і доходів (АМДК). 

В арсенал податкових інспекторів Канади входять методи контролю, 

аналогічні методам, які застосовуються в США. Це, зокрема, метод 

«відмінного параметра». У Канаді, так само як і в США, існує три види 

податкових перевірок: 1) заочна (проводиться шляхом направлення 

документів поштою); 2) камеральна (проводиться за місцезнаходженням 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності); 3) виїзна (проводиться за 

місцезнаходженням платника податку). Перевірка великих компаній і 

корпорацій, їх філій, залежних компаній проводиться одночасно на всій 

території Канади і координується з центру. При АМДК створено і працює 

слідче управління, яке займається розслідуванням податкових 

правопорушень, збором доказів, опитуванням свідків, формуванням справи 

для подання до суду [37, с. 58-59]. 

Таким чином, в Канаді, як і в США, діє система спрощеного митного 

оформлення для компаній с високим ступенем довіри (низьким ступенем 

ризику порушень митного законодавства). Програма визначення ступеня 

дотримання законодавства дозволяє ідентифікувати ввезені товари, як з 

невисоким, так і з високим ступенем ризиків. Щороку база інтегрованої 

системи поповнюється актуальною інформацією про товари, що пройшли 

митне оформлення й контроль. Компанії з високим ступенем надійності з 

достатньою системою внутрішнього контролю проходять митні процедури з 

мінімальними формальностями для подальшого стимулювання їх роботи в 

рамках закону. Ненадійні компанії проходять ретельну перевірку. 

Національні критерії селекції вантажів – це митні засоби для постановки 

завдань і отримання даних про потенційних порушників митних правил. За 

своєю суттю ці критерії суб’єктивні й базуються на минулому досвіді й 

напрацюванні [208, с. 14-15]. 

Концентруючи ресурси на найбільших імпортерах, митниця впливає на 
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процес дотримання ними законів. Ураховуючи особливості розвитку 

міжнародної торгівлі, процес упровадження митної інспекції розглядається 

як прагнення митних органів перейти від принципу перевірки кожної 

товарної партії до інспектування діяльності окремих імпортерів. Вибірковість 

перевірки компаній здійснюється залежно від обсягів, вартості, минулих 

порушень законодавства. Митна інспекція вживає заходів щодо аналізу 

роботи осіб, координує її і працює з імпортерами для розв’язання проблем, 

що виникають. Наступним кроком після збирання даних є аналіз. Аналіз 

хронологічної інформації і тенденцій, а також застосування 

диференційованого підходу до значущості того чи іншого товару дозволяє 

сконцентрувати свої зусилля на сфері найбільшого потенційного ризику. 

Якщо інформація свідчить про наявність проблеми, то до уваги беруться такі 

факти: значущість проблеми; кількість залучених митних органів; вартість та 

обсяг поставок, кількість задіяних підприємств; закони і правила, які можуть 

бути порушені; комерційні збитки, залучення інших митних органів; 

одиничність порушення або типовість порушення; аналіз прийнятих раніше 

рішень. Після проведення такого аналізу визначається оцінка ризиків, яка 

включає: застосування автоматизованих систем; значущість порушень; 

категорії ризиків; використання примусових заходів; дії митної інспекції [33, 

с. 143]. 

При АМДК також створена криміналістична лабораторія, 

співробітники якої досліджують і готують висновки і виступають в суді в 

якості експертів з незаконного виробництва продукції в Канаді, власники 

якого ухиляються від оподаткування; з легального виробництва та експорту в 

США без сплати акцизу в Канаді; з незаконного ввезення продукції із США, 

Таїланду та інших країн. В Канаді створено спеціальну судову систему і 

орган з питань податкових правопорушень і соціальних гарантій громадянам 

– податковий суд. Широко розвинена мережа надання консультаційних 

послуг платникам податків та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, 

створені сприятливі умови в приймальнях для платників податків, існує 
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єдина телефонна мережа консультаційних послуг в цілому по країні з єдиним 

телефонним номером. На роботу із засобами масової інформації виділяється 

достатньо коштів з бюджету, так як позитивний ефект виправдовує витрати. 

Проводяться регулярні соціологічні дослідження і вивчається якість послуг, 

які надають державні структури, включаючи митні служби, щодо їх 

доступності, зрозумілості, доброзичливості [247, с. 55-56, 103-104]. 

Канадські митники завжди славилися своєю високою компетентністю і 

умінням працювати з громадськістю, а пріоритетним завданням ще з часів 

Другої світової війни ставилося запобігання нелегальному експорту та 

імпорту товарів. На сьогоднішній день правозастосовні функції щодо 

виконання законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності держави 

покладено на Агентство прикордонних служб Канади (CBSA) [12], в зону 

відповідальності якого входять питання визначення величини демпінгу та 

субсидій, а також Канадський міжнародний торговельний трибунал (CIIT), 

який робить висновки щодо наявності шкоди вітчизняним виробникам або 

загрози для здоров’я нанесення. Агентство прикордонних служб Канади – це 

федеральний правоохоронний орган, який забезпечує безпеку і процвітання 

Канади за допомогою ефективного прикордонного контролю, відповідає за 

охорону канадських кордонів, забезпечує міграційний і митний контроль, в 

ході якого відстежуються і видворяються за межі країни нелегальні мігранти. 

Свої функції CBSA здійснює приблизно через 1200 підрозділів по всій Канаді 

і 39 за її межами. Закон про створення CBSA поклав на нього функцію щодо 

виконання всього обсягу операцій прикордонного контролю, що забезпечує 

національну і громадську безпеку, а також сприяє легальному товарообігу і 

пасажирообігу. Також на CBSA покладені принципові обов’язки щодо 

контролю якості продуктів; сприяння розвитку канадського бізнесу і торгівлі; 

захисту внутрішнього ринку від шкідливого впливу демпінгу і субсидування 

імпортованих товарів; представництво інтересів Канади на різних 

міжнародних форумах і в міжнародних організаціях, а також збір податків і 

мит. Агентство має досить розгалужену структуру, до складу якої входять: 
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100 сухопутних контрольно-пропускних пунктів, 13 міжнародних аеропортів, 

3 морських порти, 27 залізничних пункти, 3 центри міжнародних поштових 

відправлень, внутрішня міграційна служба. Також при CBSA створений 

спеціальний дорадчий комітет, який має особливе завдання – забезпечити 

діалог митниці та зацікавлених осіб і створити відповідний механізм 

взаємодії. Для підвищення ефективності практики надання консультаційних 

послуг, які в значній мірі впливають на торговельні процеси, в Канаді був 

створений Консультаційний комітет з питань транскордонної комерції. 

Агентство прикордонних служб – це основний елемент в системі захисту 

суспільства від усіляких загроз, саме тому управління ризиками відіграє дуже 

важливу роль у функціонуванні митної системи Канади. Митна служба тісно 

співпрацює з північноамериканськими партнерами з метою реалізації єдиної 

стратегії прикордонного контролю шляхом технологічного та 

інформаційного обміну і біометрії для того, щоб кордон могли перетинати 

тільки особи і товари, яким присвоєно незначну ступінь ризику [37, с. 59-60]. 

Завдяки надійній та постійній взаємодії з іншими державними 

органами та зацікавленими особами канадським митно-прикордонним 

службам вдається мінімізувати ризики і підвищувати економічне 

благополуччя громадян. На довгостроковій основі CBSA тісно співпрацює з 

іншими державними органами як всередині країни, так і за кордоном за 

трьома основними напрямками. Через взаємодію з урядовим блоком 

забезпечення безпеки (Міністерством громадської безпеки, кінною поліцією, 

розвідувальною та виправною службами) CBSA сприяє охороні життя, 

здоров’я і благополуччя канадських громадян. За другим напрямком, 

співпрацюючи зі службою з проблем громадянства та імміграційних 

процесів, канадська прикордонна служба виконує величезний обсяг 

правоохоронної роботи. Що стосується податкових питань, то прикордонна 

служба працює в тісному взаємозв’язку з Департаментом фінансів і 

Департаментом державних доходів, забезпечуючи контроль в області 

справляння податків і зборів та виконання торгового законодавства, яке 
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налічує понад 90 актів митного законодавства, включаючи міжнародні угоди 

[37, с. 59-61]. 

З метою удосконалення адміністративно-правового регулювання 

митних режимів в Україні важливим є розвиток міжнародного 

співробітництва між канадськими та українськими митними службами, 

правовою основою якого є Угода про вільну торгівлю між Україною та 

Канадою, ратифікована Законом України № 1917-VIII від 14 березня 2017 

року; Марракеська Угоду про заснування Світової організації торгівлі, 

укладена 15 квітня 1994 року (Угода СОТ); Генеральна угода СОТ з тарифів 

та торгівлі 1994 року, яка міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ; Угода про 

митну оцінку – Угода СОТ про застосування Статті VII Генеральної угоди з 

тарифів і торгівлі 1994 року, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ; 

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, що міститься у 

Додатку 1А до Угоди СОТ; Генеральна угода СОТ про торгівлю послугами, 

яка міститься у Додатку 1В до Угоди СОТ; Домовленість про правила і 

процедури врегулювання суперечок, яка міститься у Додатку 2 до Угоди 

СОТ; Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права, укладена у 

м. Монтего-Бей 10 грудня 1982 року; Конвенція про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 

укладена у м. Вашингтон 3 березня 1973 року; Базельська конвенція про 

контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх 

видаленням, укладена у м. Базель 22 березня 1989 року; Роттердамська 

конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих 

небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, 

укладена в м. Роттердам 10 вересня 1998 року та інші міжнародно-правові 

акти. 

Згідно із Угодою про вільну торгівлю між Україною та Канадою 

«Сторони утворюють Комітет з питань торгівлі товарами та правил 

визначення походження, що складається з представників кожної Сторони». 

Функції Комітету включають: сприяння торгівлі товарами між Сторонами, в 
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тому числі шляхом обговорення питань прискорення скасування тарифів 

згідно з цією Угодою та інших питань, якщо необхідно; невідкладне 

розв’язання проблем бар’єрів у торгівлі товарами між Сторонами, особливо 

тих, що пов’язані із застосуванням нетарифних заходів, та, якщо необхідно, 

передачу таких питань на розгляд Спільної комісії; розгляд будь-яких інших 

питань, переданих йому на розгляд будь-якою Стороною, що стосуються 

імплементації та адміністрування Угоди [370]. 

Таким чином, Україна активно розвиває двосторонні економічні 

відносини з Канадою, що вимагає від публічної адміністрації постійного 

удосконалення адміністративно-правового регулювання митних режимів та 

приведення рівня їх функціонування у відповідність до міжнародних 

стандартів з урахуванням найкращого позитивного досвіду зарубіжних країн. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про те, що 

Канада як розвинута держава із стабільною ринковою економікою та 

високим показником валового внутрішнього продукту здійснює активну 

політику захисту національного виробника (захист внутрішнього ринку від 

шкідливого впливу демпінгу і субсидування імпортованих товарів), а також 

стимулювання національної промисловості завдяки системі заходів 

тарифного та нетарифного регулювання в процесі функціонування митних 

режимів. Для національної економіки з метою вирівнювання торгового 

балансу важливим є збільшення експортних операції, тому адміністративно-

правове регулювання митного режиму експорту має бути максимально 

спрощеним та привабливим для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Не менш важливим є якісне адміністративно-правове забезпечення 

функціонування митного режиму переробки на митній території України, що 

гарантуватиме створення нових робочих місць та збільшення надходжень до 

Державного бюджету України. 

Підсумовуючи слід зазначити, що Канада є стратегічним партнером 

України, на її території проживає багаточисельна українська діаспора, 

економіка Канади тісно пов’язана із економікою США і є величезним ринком 
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збуту для вітчизняної продукції. Адміністративне-правове регулювання 

митних режимів в Канаді пройшло випробування часом, відповідає 

міжнародним стандартам та є зразком для національної митної системи, 

проте сліпе запозичення зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

регулювання митних відносин є неприпустимим, адже ключову роль у 

забезпеченні ефективності правового регулювання відіграє рівень 

правосвідомості та правової культури громадян, а також національні правові 

традиції та звичаї. 

На увагу заслуговує позитивний досвід Канади щодо роботи митно-

прикордонних органів із ЗМІ та проведення регулярних соціологічних 

досліджень із вивчення якості послуг, які надаються державними 

структурами, включаючи митні служби, щодо їх доступності, зрозумілості, 

доброзичливості. Також заслуговує на увагу позитивний досвід Канади щодо 

створення та функціонування Консультаційного комітету з питань 

транскордонної комерції, який надає широкий спектр консультаційних 

послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. 

Україна як суверенна, соціальна і правова держава продовжує складний 

процес євроінтеграції, який передбачає в першу чергу адаптацію 

національного законодавства до права ЄС. Не менш важливим є досягнення в 

українському суспільстві європейських економічних та соціальних 

стандартів, що можливо забезпечити як розвитком національного 

високотехнологічного виробництва, так і завдяки активізації міжнародної 

торгівлі, залученню прямих іноземних інвестицій тощо. У зв’язку із 

вищевикладеним, особливої уваги потребує налагодження тісного та 

взаємовигідного співробітництва у сфері митної справи із державами, які 

успішно пройшли шлях євроінтеграції та сформували високоефективні 

системи митних органів. 

Враховуючи вищевикладене, актуальним є дослідження позитивного 

досвіду адміністративно-правового регулювання митних режимів в країнах, 

які вже сформували стабільні та перевірені часом системи митного 
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оформлення і контролю. На увагу заслуговує позивний досвід 

адміністративно-правого регулювання митних режимів в Республіці Польща, 

яка демонструє високі показники розвитку економіки, є стратегічним 

економічним та політичним партнером України, а також допомагає 

національним органам публічної адміністрації вирішувати складні 

євроінтеграційні задачі, надаючи рекомендації засновані на власному досвіді. 

Польща є повноправним членом Європейського Союзі, основою якого 

є Митний Союз ЄС, тому дослідження особливостей адміністративно-

правового регулювання митних режимів в Республіці Польща необхідно 

починати з аналізу правових засад організації митної справи в ЄС. 

Митний союз – це міжнародно-правовий інструмент узгодження митної 

політики групою країн. У тексті Генеральної угоди з тарифів і торгівлі  

(GАТТ) Митний союз визначається як заміна однією митною територією 

двох або кількох митних територій, за якої: мита та інші обмежувальні 

заходи в галузі торгівлі між державами скасовуються відносно основної 

частини торгових обмінів між територіями, складовими союзу, або, 

принаймні, у відношенні основної частини обмінів товарами, що походять з 

цих територій  (внутрішній аспект); з деякими застереженнями мита та інші 

регуляторні заходи, застосовувані кожним з членів союзу у торгівлі з 

територіями, що не входять в союз, є, по суті, ідентичними (зовнішній 

аспект). Найефективнішим Митним союзом сьогодення можна впевнено 

вважати Митний союз Європейського Союзу [132, с. 21-22]. 

До створення Митного Союзу в межах зони преференційної торгівлі, а 

згодом і зони вільної торгівлі діяли митні тарифи, головна мета застосування 

яких полягала у тому, щоб обмежити імпорт товарів, що є нижчими за ціною, 

аніж у національного товаровиробника. 

У відповідності до Римського (1957 р.) договору, країни-учасниці взяли 

на себе дві групи зобов’язань: заборона тарифів, квот, кількісних обмежень 

між державами-учасницями; застосування єдиного зовнішнього тарифу на 

товари та послуги, що надходять із третіх країн. Ці заходи слід було 
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проводити поступово, постійно узгоджуючи при цьому спільні позиції країн-

учасниць. Стаття 23 Договору про ЄЕС чітко встановлювала, що основою 

спільноти є митний союз, дія якого поширюється на всю торгівлю товарами й 

передбачає відмову держав-членів від мита на імпорт та експорт [132, с. 22]. 

1 січня 1993 року було повністю скасовано митні кордони та створено 

вільну від них зону, в якій у відповідності до Регламенту введені єдині митні 

документи TIR (міжнародні дорожні перевезення) та АТА (тимчасовий 

допуск товарів). Скасування всіх без винятку митних формальностей, що 

ускладнювали лібералізацію руху товарів у межах Європейської економічної 

співдружності, суттєво вплинуло на економічне зростання держав-членів. На 

сучасному етапі засадами розвитку Митного союзу ЄС стали низка стратегій. 

В сорокарічний ювілей Митного союзу (01.04.2008 р.) у Брюсселі була 

прийнята Стратегія розвитку Митного союзу, де Пункт 1 декларує, що 

Митний союз – основа Європейського Союзу. За минулі 45 років ЄС 

розширився з 6 до 28 держав, які фактично стали єдиним ринком (в рамках 

розширення у 2004 р. до Союзу приєдналися Кіпр, Естонія, Угорщина, Литва, 

Латвія, Мальта, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, в 2007 р. – Болгарія і 

Румунія, у 2013 р. – Хорватія). Значуще місце в тексті Стратегії відводилось 

питанням контролю з боку митних органів, підтримки і розвитку конкуренції 

на внутрішньому ринку ЄС, співробітництва. Істотну роль в історії 

формування Митного союзу ЄС відіграють договори про приєднання третіх 

держав [132, с. 23]. 

 Джерелами митного права ЄС є: установчі договори ЄС; нормативно-

правові акти інституцій ЄС, рішення суду ЄС; міжнародні договори ЄС та 

країн-членів. Основним нормативно-правовим актом у галузі митної справи 

Європейського Союзу є Митний кодекс ЄС. Митний кодекс ЄС встановлює 

загальні правила і процедури, які застосовуються до товарів, що ввозяться та 

вивозяться з митної території ЄС. Митний кодекс створений для зведення 

всього чинного митного законодавства в єдиний комплекс і має юридичну 

силу на всій митній території ЄС. Заснований на концепції внутрішнього 
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ринку, Кодекс містить загальні правила й процедури, що забезпечують 

застосування тарифів та інших засобів митно-тарифного регулювання, 

прийнятих на рівні ЄС, а також для здійснення торгівлі між ЄС й іншими 

державами за межами митної території Євросоюзу [77, с. 77].  

У Митному кодексі Союзі (ЄС) митні режими мають назву митних 

процедур. Так, у відповідності до ст. 210 Розділу VII «Спеціальні процедури» 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 

2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу, товари може бути 

поміщено під будь-яку з таких категорій спеціальних процедур: (a) транзит, 

що включає зовнішній та внутрішній транзит; (b) зберігання, що включає 

митний склад та вільні зони; (c) спеціальне використання, що включає 

тимчасовий ввіз і кінцеве використання; (d) перероблення, що включає 

перероблення на митній території та перероблення за межами митної 

території [318]. 

Таким чином, окрім зазначених у ст. 210 Регламенту митних процедур, 

Митний кодекс Союзу (ЄС) передбачає традиційні: експорт (процедура 

вибуття товарів), імпорт (процедура прибуття товарів), реімпорт (процедура 

зворотного вивозу), тимчасове зберігання та процедуру вільної зони.  

Транзит товарів згідно з Митним кодексом Союзу (ЄС) може бути як 

внутрішнім, так і зовнішній. Внутрішній транзит передбачає вільне 

пересування товарів через митні кордони країн-членів ЄС, адже сутність 

Європейського Союзу полягає в реалізації чотирьох свобод – свободи 

переміщення товарів, робіт, послуг та капіталів. Митні кордони між 

державами-членами ЄС є умовними, проте Європейська комісія може 

встановлювати квоти у сфері виробництва певних товарів в окремих 

державах-членах ЄС, обмежуючи таким чином імпорт або експорт в рамках 

ЄС з виплатою адекватних компенсацій виробникам продукції. 

У відносинах з іншими країнами митна політика ЄС є достатньо 

жорсткою, адже головною метою інституцій ЄС є захист національних 

виробників в державах-членах ЄС, забезпечення їх виходу на зовнішні ринки, 
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включаючи ринок України. 

У Митному кодексі України митним режимам присвячено Розділ V. У 

відповідності до ст. 70 МК України, з метою застосування законодавства 

України з питань митної справи запроваджуються такі митні режими: імпорт 

(випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 

реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; 

вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 

переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на 

користь держави [229]. 

Таким чином, Митний кодекс України встановлює чотирнадцять 

митних режимів, з яких основними є режими імпорту, експорту та транзиту, 

адже саме за ними визначаються основні показники зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів господарювання та формується загальний торгівельний 

баланс України. Основним напрямом удосконалення адміністративно-

правового регулювання митних режимів в Україні є приведення його у 

відповідність до норм та принципів права ЄС, у зв’язку із чим важливо 

дослідити досвід Республіки Польща, яка вже пройшла складний 

євроінтеграційний шлях.  

Рамковим документом, який регулював процес інтеграції Польщі до 

ЄС, була Угода про асоціацію (Європейська угода), де зазначалася 

можливість повноправного членства за умови виконання поставлених вимог. 

Важливим кроком у підготовці Польщі до вступу в ЄС стало ухвалення 

Митного кодексу (1 січня 1998 р.), що базувався на Митному кодексі 

Європейського Союзу і, з одного боку, спрощував митні процедури, а з 

іншого – зобов’язував ефективніше проводити контроль над товарообігом у 

ЗЕД. Це дало змогу зберегти рівновагу між спрощеннями митних процедур 

та контрольними функціями митної адміністрації. У 2001 р. до Митного 

кодексу Польщі були внесені зміни, спрямовані на подальшу гармонізацію 

митного законодавства з ЄС, а 30 квітня 2004 р. він втратив чинність у 

зв’язку з набуттям законної сили Митного кодексу ЄС. З приєднанням до ЄС 
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Польща відмовилася від права на незалежне встановлення митних ставок у 

торговельних оборотах з іншими країнами, а також приєдналася до спільної 

митної зони. У митній сфері найголовнішим було скасування нетарифного 

обмеження (уніфікація процесу сертифікації, стандартизації, а також 

процедурних оплат за виконання митної діяльності). Після вступу Польщі до 

ЄС функціонують 14 митниць, 52 митних управління та 175 митних відділів 

(з них 55 – прикордонні відділи). Організаційно-структурні зміни полягали у 

зменшенні кількості митних управлінь і митних відділів, що привело до змін 

у штатному складі митних постів. Наслідком ліквідації митних кордонів між 

Польщею та ЄС була ліквідація митних постів на заході і півдні Польщі [77, 

с. 78]. 

Українській митниці з огляду на досвід Польської Республіки також 

необхідно готуватись до неминучого скорочення загальної кількості митних 

постів та посадових осіб митної служби, проте на теперішній час головним 

завданням є підвищення кваліфікації співробітників Державної митної 

служби України та створення ефективних умов запобігання корупції в 

процесі функціонування митних режимів шляхом автоматизації та 

інформатизації митних процедур з використанням технології штучного 

інтелекту. 

Загалом митна служба Польщі здійснює регулювання у сфері: заходів 

державної митної політики щодо регулювання цілей і обсягів міжнародної 

торгівлі (моніторинг виконання митних квот тощо); дотримання 

національних та міжнародних митних правил щодо заборони обмежень у 

міжнародній торгівлі, підписаних Польщею двосторонніх і багатосторонніх 

угод з питань митної справи; контролю за іноземною валютою. І. Гуцул 

зауважує, що польська митна служба приносить близько 41% доходів до 

місцевих бюджетів. Це доходи від збирання акцизу з імпортних та 

внутрішніх товарів, імпортного мита. До бюджету ЄС перераховується 75% 

імпортних податків [77, с. 81]. 

На сьогодні закінчено розбудову системи управління ризиками в 
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митній службі, яка є основою її ефективної діяльності. Розвиток 

інформаційних систем і обмін інформацією перед прибуттям товару зробили 

можливим ефективний аналіз ризиків та полегшили розпізнавання 

легального товарообігу, який здійснюється суб’єктами підприємницької 

діяльності, й товарообігу, який може містити небезпеку або загрожувати 

національній безпеці. Інформація, що аналізується перед прибуттям і 

контролем товару, дає змогу краще розпізнавати можливі загрози та 

приймати рішення про збільшення або зменшення кількості митних 

процедур, що приводить до економії коштів і часу оформлення товару. Митні 

органи Польщі отримали право організовувати й реалізувати оперативно-

пошукову діяльність, пов’язану з: отриманням, нагромадженням, обробкою і 

перевіркою інформації, що стосується зовнішньоторговельного товарообігу; 

можливістю секретного спостереження; використанням допомоги осіб, не 

задіяних у митній службі, а також правом на застосування засобів 

безпосереднього примусу у формі застосування фізичної сили та 

індивідуальних технічних і хімічних засобів або засобів, призначених для 

обеззброєння та конвоювання осіб [77, с. 83]. 

В Україні право здійснювати оперативно-розшукову діяльність мають 

тільки підрозділи Державної митної служби України, які ведуть боротьбу з 

контрабандою, тому вищевикладений досвід Польської Республіки 

заслуговує на увагу та визначення можливості його запозичення і 

впровадження в національне законодавство та юридичну практику шляхом 

внесення відповідних змін в Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». 

Не менш важливим є досвід Польщі щодо автоматизації та 

інформатизації митної справи. На сьогодні Польська митна адміністрація 

здійснює значні інвестиції в інформаційну інфраструктуру, приводячи свою 

діяльність до стандартів ЄС. Польська інформаційна система належить до 

найсучасніших в Європі й забезпечує всі необхідні технічні можливості для 

електронного митного оформлення. Інформаційне середовище митної 
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служби потребує постійного розвитку інструментів, інформаційних 

технологій і техніки для виконання її завдань. Це має бути основою 

скорочення бюрократії, спрощення обслуговування та впровадження більш 

точного аналізу ризиків для контролю товарообігу в ЗЕД і підакцизних 

товарів. Проблема розвитку інформаційної інфраструктури – відсутність 

спільних вимог ЄС щодо формату даних. З цієї ж причини важко 

здійснювати електронну комунікацію між митними службами, що ускладнює 

моніторинг товарообігу в кількох країнах-членах ЄС, коли товар потрапив в 

обіг в одній країні, а транспортується до іншої. Для цього слід розробити 

інтеропераційну інформаційну систему [77, с. 83-84]. 

В Україні також впроваджена автоматизована система митного 

оформлення «Інспектор» (АСМО) для здійснення електронного митного 

оформлення товарів та транспортних засобів, проте слід звернути увагу на 

вищевказаний досвід Республіки Польща щодо налагодження комунікацій із 

митними службами інших країн-членів ЄС. 

У зв’язку зі вступом Польщі до ЄС в митній адміністрації 

запроваджено інформаційну систему, яка вдосконалила обслуговування 

підприємців та самої митної адміністрації й слугує засобом обміну даними з 

митною системою Європейської Комісії та інших країн-членів. 

Основними тенденціями реформування митної системи Республіки 

Польща, на думку І. Гуцул, можна назвати спрощення організаційної 

структури та зменшення кількості структурних підрозділів при одночасному 

розширенні функції та завдань, чіткий розподіл повноважень і 

відповідальності між управлінськими рівнями й значне скорочення кількості 

митників [77, с. 84]. Щодо скорочення кількості митників в Україні більш 

доцільним вбачається надання їм можливості професійного зростання, 

підвищення кваліфікації та, як наслідок, збільшення рівня оплати праці та 

соціально-побутового забезпечення у поєднанні з належним контролем з 

боку публічної адміністрації дотримання посадовими особами Державної 

митної служби України антикорупційного законодавства. Як і в Польській 
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Республіці, український митник повинен отримувати заробітну плату 

європейського рівня, яка у поєднанні із підвищеною відповідальністю за 

корупційні діяння повинна перебороти бажання отримати неправомірну 

вигоду в процесі адміністрування основних митних режимів. 

Україна активно розвиває двосторонні економічні та політичні 

відносини з Республікою Польща, що вимагає від публічної адміністрації 

постійного удосконалення адміністративно-правового регулювання митних 

режимів та приведення рівня їх функціонування у відповідність до 

міжнародних стандартів з урахуванням найкращого позитивного досвіду 

польської держави щодо адаптації національного митного законодавства до 

права ЄС. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про те, що 

Республіка Польща як розвинута пострадянська держава, яка набула 

повноправного членства в Європейському Союзі, є найкращим прикладом 

для України у сфері адаптації національного митного законодавства до права 

ЄС, а також у сфері захисту національного виробника та стимулювання 

національної промисловості завдяки системі заходів тарифного та 

нетарифного регулювання в процесі функціонування митних режимів. 

Органи публічної адміністрації Польської Республіки провели ряд успішних 

реформ митного законодавства у найкоротші строки, що у поєднанні з 

іншими успішними реформами дозволило польській державі забезпечити 

реальне впровадження і реалізацію міжнародних стандартів митної справи та 

стати частиною Митного союзу ЄС. Такий досвід адміністративно-правового 

регулювання митних відносин є позитивним для України, яка знаходиться на 

шляху формування ринкової економіки та розвитку власного 

високотехнологічного виробництва. 

На увагу заслуговує позитивний досвід Республіки Польща щодо 

автоматизації та інформатизації митної справи, використання інноваційних 

технологій митного оформлення та контролю на рівні з іншими державами-

членами ЄС. Також заслуговує на увагу позитивний досвід польської митної 
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служби щодо системи управління ризиками, яка є основою її ефективної 

діяльності та полегшує розпізнавання легального товарообігу. Окремого 

дослідження потребує досвід Польської Республіки щодо надання митним 

органам права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, яке в Україні 

мають тільки підрозділи Державної митної служби України, що ведуть 

боротьбу з контрабандою. 

Одним із найважливіших аспектів адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері з 

урахуванням позитивного досвіду Республіки Польща та інших держав, які 

набули повноправного членства в ЄС. До очікуваних результатів процесу 

адаптації Підкомітетом Україна-ЄС з питань митного співробітництва та 

Міністерством фінансів України (яке є відповідальним органом публічної 

адміністрації за процес адаптації митного законодавства України до права 

ЄС) віднесено: спрощення митних процедур та сприяння торгівлі; 

впровадження сучасних технологій митного контролю, спрощених процедур 

відпуску товарів та контролю після розмитнення; передача відповідальності 

за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української Торгової Палати до 

українського митного органу; суттєве спрощення митних формальностей для 

підприємств із високим ступенем довіри закладе передумови визнання 

статусу Уповноваженого економічного оператора (УЕО), що надається 

митними органами України, органами країн ЄС; спрощення руху товарів між 

Україною та ЄС; приєднання України до Конвенції про процедуру спільного 

транзиту. 

Особливе значення для національної юридичної науки має дослідження 

досвіду пострадянських країн, які досягли значних успіхів у реформуванні 

митних служб та удосконаленні порядку функціонування основних митних 

режимів. Зокрема, на увагу заслуговую досвід правового регулювання 

митних режимів у Грузії. 

У Грузії здійснюється єдина митна політика, яка є невід’ємною 

складовою внутрішньої й зовнішньої економічної політики держави, 
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визначеної парламентом. До завдань митної політики Грузії належать: захист 

економічного суверенітету та економічної безпеки держави, стимулювання 

розвитку економіки, захист внутрішнього ринку тощо. Правовим і 

організаційним підґрунтям реалізації митної політики є Митний кодекс 

Грузії, який встановлює права та обов’язки митних й інших органів 

державної влади, фізичних і юридичних осіб у процесі регулювання та 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. На сьогодні митна політика 

Грузії розвивається у напрямку активної міжнародної співпраці й 

гармонізації та уніфікації з міжнародними правовими нормами і практикою. 

Так у Грузії митну справу здійснює Митний департамент, що має статус 

правоохоронного органу. Митний департамент складається з центрального 

апарату, митних управлінь Аджарської та Абхазької автономних республік, 

регіональних митниць, митних постів і митних пунктів пропуску. З метою 

здійснення експертизи й інших видів дослідження товарів Митний 

департамент може створювати митні лабораторії, науково-дослідні, навчальні 

заклади та інші установи. Позитивним аспектом є те, що у Грузії митна 

служба не є фіскальним органом й адмініструє ввізне мито згідно із 

загальними директивами Міністерства економічного розвитку. Зважаючи на 

це, Міністерство фінансів Грузії не встановлює митним органам планових 

показників щодо надходжень митних платежів до бюджету. Основна функція 

митних органів – не фіскальна, а регулююча, що передбачає контроль за 

структурою внутрішнього товарного ринку і використання інструментів 

протекціонізму в інтересах національних товаровиробників. При виході 

товарів і транспортних засобів з-під митного контролю вони підлягають 

оподаткуванню митом, податком на додану вартість й акцизами, відповідно 

до Податкового кодексу Грузії [77, с. 92-93]. 

Законодавством Грузії передбачено лише три ставки ввізного мита – 

0%, 5% та 12%. Перелік товарів, що стосується кожної з трьох тарифних 

категорій, визначає Міністерство економічного розвитку. Така система 

тарифікації дає змогу скоротити випадки порушення митного законодавства і 
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заниження митної вартості. У Грузії максимально спрощено митні процедури 

й формальності. Так, за даними «Enterprise Surveys», Грузія перебуває на 

першому місці серед країн Східної Європи та Центральної Азії за часом, який 

витрачається на вирішення й узгодження спірних питань з регулюючими 

державними органами. У цій країні діє система автоматичної обробки 

декларацій «ASYCUDA» [77, с. 94].  

І. Гуцул зауважує, що суттєвим кроком у реформуванні митної системи 

Грузії стало ухвалення у 2006 р. закону, який регулює митно-тарифну 

діяльність у державі. По перше, відбулось об’єднання митної та податкової 

служб, що призвело до зменшення кількості контролюючих органів, 

оптимізації державних видатків на їх утримання. По-друге, було здійснено 

спрощення усіх митних документів і скорочення їх кількості – для 

оформлення експортних операцій кількість необхідних документів 

скоротилася з 52 до 4, а імпортних – з 54 до 5 документів. По-третє, 

позитивним стало запровадження єдиних правил та строків видачі митних 

документів за принципом «єдиного вікна» – видача дозволів на здійснення 

певних видів діяльності (операцій) здійснюється протягом 20 днів, видача 

ліцензій – протягом 30 днів з моменту отримання запиту. По-четверте, була 

здійснена автоматизація окремих митних процедур – он-лайн-декларування 

та розмитнення поштових посилок; інформування з використанням SMS 

імпортерів про поточний стан вантажу на кожному етапі митного очищення 

тощо. По-п’яте, позитивним аспектом реформи стало запровадження 

автоматизованої системи обробки митних даних «ASYCUDA WORLD», яка 

розроблена «UNCTAD» і використовується у більш ніж 80 країнах світу в 

сфері покращення організації та здійснення митних процедур. По-шосте, 

відбулась відміна квот на імпорт і експорт, що призвело до збільшення 

експортно-імпортних потоків і як наслідок – покращення рівня надходжень 

до дохідної частини бюджету. По-сьоме, лібералізація правил імпорту 

лікарських препаратів обумовила підвищення конкурентоспроможності 

галузі, розгалуження та диверсифікацію якісних лікарських препаратів. 
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Процес митного оформлення на митно-пропускних пунктах Грузії за умови 

попереднього електронного декларування товарів у разі застосування 

стандартних митних процедур займає в середньому 15 хвилин [77, с. 95]. 

Таким чином, вільна торгівля в Грузії здійснюється на основі низьких 

митних тарифів або взагалі без їх застосування та відмови від нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митні процедури щодо 

імпорту й експорту максимально спрощені та реалізуються з мінімальними 

затратами коштів і часу [77, с. 96]. Все це дозволило Грузії вийти на 

цивілізований рівень функціонування митних режимів та отримати високий 

рівень довіри суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до публічної 

адміністрації в особі митників.  

Митний кодекс Грузії регламентує митні режими подібно до Митного 

кодексу Союзу (Європейського Союзу) [318], що стало результатом адаптації 

національного митного законодавства Грузії до права ЄС. Так, Книга VII 

Митного кодексу Грузії має назву «Спеціальні процедури» та у ст. 110 МК 

Грузії зазначається, що товари можуть бути поміщені під будь-які наступні 

спеціальні процедури: транзит, митний склад, вільна зона, тимчасове 

ввезення, використання за цільовим призначенням, внутрішня переробка, 

зовнішня переробка [352]. Митному режиму імпорту присвячена Книга III 

Митного кодексу Грузії яка має назву «Митне зобов’язання та гарантія 

забезпечення сплати платежів за імпорт», книга IV «Ввезення товарів га 

митну територію Грузії», а також Книга VI Митного кодексу Грузії, яка має 

назву «Випуск товарів у вільний обіг та особливі випадки звільнення від 

податку на імпорт». 

Митному режиму експорту присвячена Книга V Митного кодексу 

Грузії під назвою «Митний статус товарів, поміщення товарів під митну 

процедуру, перевірка митної декларації, випуск товарів та розпорядження 

товарами митним органом». В ній визначається митний статус грузинських 

товарів, порядок декларування та здійснення митного нагляду щодо 

грузинських товарів тощо. Таким чином, в Митному кодексі Грузії митні 
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режими мають назву митних процедур та поділяються на основні та 

спеціальні, як і в Митному кодексі Союзу (ЄС). Для України це позитивний 

приклад повної, включаючи термінологічну та системну, адаптації 

національного митного права до права ЄС. 

Проаналізований позитивний досвід Грузії щодо правового 

регулювання митних режимів заслуговує на увагу та запозичення найкращих 

його елементів для впровадження в національне законодавство і юридичну 

практику, що обумовлює перспективність та важливість його подальшого 

дослідження. 

Перспективність наукового дослідження даної тематики обумовлена 

також постійними змінами в зарубіжних правових системах, продовженням 

процесів глобалізації та євроінтеграції, а також необхідністю формулювання 

конкретних пропозицій щодо внесення змін до національного митного 

законодавства з урахуванням найкращого позитивного досвіду зарубіжних 

країн та міжнародних стандартів у сфері правового регулювання та 

адміністрування митних режимів. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в Україні відбувається становлення 

цивілізованої ринкової економіки та правової держави, що потребує значних 

зусиль публічної адміністрації у напряму забезпечення розвитку та захисту 

національного виробника від недоброчесної конкуренції імпортерів, які 

використовують демпінгові ціни для захоплення нових ринків збуту товарів. 

Правовим інструментом такого захисту є гнучка система заходів митно-

тарифного регулювання імпортно-експортних операцій у рамках відповідних 

митних режимів. Розвинуті зарубіжні країни вже напрацювали значний 

досвід у цій сфері, що обумовлює необхідність та актуальність його 

дослідження з метою запозичення найкращих здобутків та їх впровадження в 

національне митне законодавство і юридичну практику адміністрування та 

справляння митних платежів в рамках відповідних митних режимів. 

Як зазначає Т. Дяченко, механізм оподаткування експортних та 

імпортних операцій зарубіжними країнами із розвинутою економікою і 
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багатим досвідом стягнення мита, митних зборів та інших непрямих податків 

відпрацьовано і в основному відповідає рекомендаціям міжнародних 

організацій. У розвинутих країнах митом оподатковується лише імпорт [106, 

с. 132]. 

У США експортне мито заборонено законодавчо, в інших країнах воно 

також не застосовується. Однак у провідних капіталістичних країнах широко 

використовується система внутрішніх податків, що стягуються з товарів, які 

є предметом експортно-імпортних операцій. Навіть у такому інтеграційному 

угрупуванні як Європейський Союз, де вже відбулася значна уніфікація 

податкового законодавства між країнами-учасниками, ставки ПДВ акцизу 

відрізняються між країнами, що створює різні торговельні умови при 

експорті в конкретну країну [259; 41, с. 8-9]. 

В Іспанії політика стягнення митних платежів подібна до української. 

Експорт товарів і послуг звільняється від ПДВ, імпорт обкладається ПДВ; 

при цьому вартістю, що оподатковується, вважається ціна, запропонована 

продавцем, плюс всі митні платежі, що мають бути сплачені. Експорт 

юридично оформляється як специфічний вид операцій, до яких 

застосовуються нульова ставка податку. В результаті експортери не звільнені 

від документального оформлення своїх операцій для податкових органів 

[259; 41, с. 9]. 

У Німеччині ПДВ називається податком з обороту імпорту. Він являє 

собою акциз відповідно до Положення про податки, збори, мито та 

імпортний податок згідно з митним законодавством. Збір податків здійснює 

федеральне Митне управління. Мета стягнення цього податку – адаптація 

товарів третіх країн (звільнених від податку на додану вартість країни-

експортеру) до оподаткування ПДВ, який застосовується щодо аналогічних 

вітчизняних товарів.  

У доходах бюджету центрального уряду Франції податкові 

надходження становлять понад 93%. Непрямі податки надають близько 60% 

податкових доходів загального бюджету. Основний непрямий податок у 
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Франції – ПДВ – введений у 1954 р. У податкових доходах  загального  

бюджету  надходження  по  цьому  податку  дорівнюють  45%.  Іншим 

непрямим податком, надходження по якому сягають 8,5% у доходах 

загального бюджету, є внутрішній податок на нафтопродукти. На його частку 

припадає до 13,3% надходжень по непрямих податках [41, с. 8]. У Швеції 

імпорт обкладається ПДВ, а експорт звільняється від нього. Податок повинен 

зазначатися в інвойсах, супроводжуючих продаж товарів і послуг. Базою для 

нарахування ПДВ є вартість товару (послуги), що включає всі нараховані на 

неї податки і збори. Платники податку сплачують податок за різницею між 

вихідним і вхідним ПДВ. Для деяких товарів (автомобілі, вина і міцні спиртні 

напої та ін.) відрахування вхідного ПДВ не здійснюється. 

У Швейцарії мито стягується по імпортних та експортних операціях за 

ставками, встановленими в митному тарифі. Мито стягується тільки з 

одиниці ваги, але не з вартості, тобто є специфічним. Частина доходів, 

отриманих від мита, призначається для конкретно визначених цілей. 

Наприклад, доходи, отримані від мита на паливо, спрямовуються на 

будівництво національних швидкісних магістралей [41, с. 9-10]. 

У країнах Південної Америки ставка мита має лише два значення – 

12% застосовується до 95% імпортованої продукції, решта оподатковується 

за ставкою 20%; муніципальний податок 2% і додатковий збір на розвиток 

сільського господарства – 5%. Митний збір як в Україні, так й інших 

державах сплачується учасниками зовнішньо-торговельних операцій і 

використовується для фінансування діяльності митних служб. Розмір ставки 

митного збору, як правило, невеликий, однак також може значно впливати на 

ефективність експортно-імпортних операцій. Наприклад, в Україні ставка 

митного збору 0,2%, але не більше 1000 долл. США; у Болгарії, Японії – 2%, 

Польщі – 6%. У країнах Близького Сходу ставка мита невелика (4% – в 

Кувейті, Катарі, 5% – Судані, 5-10% – в Єгипті) і недиференційована, однак 

існують специфічні податки з імпорту (4% для Міністерства оборони в 

Судані, військові податки в Іраку, 1,5% в Ірані на користь «червоного 
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півмісяця») [106, с. 132-133; 259; 41, с. 8-10]. 

Таким чином, досвід зарубіжних країн у сфері митно-тарифного 

регулювання імпортно-експортних операцій демонструє схожі риси митної 

політики різних держав щодо пріоритетного захисту національного 

виробника шляхом стимулювання експорту завдяки відсутності або 

мінімальним ставкам експортних митних тарифів. Для України як молодої 

держави, яка відноситься до країн, що розвиваються, надзвичайно важливим 

є запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн щодо стимулювання 

експорту та удосконалення відповідного митного режиму – встановлення 

гнучкої системи заходів митно-тарифного регулювання імпортно-експортних 

операцій. Вищевикладене обумовлює перспективність та важливість 

подальшого дослідження зарубіжного досвіду у сфері правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів. 

 

 

4.2. Актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в 

Україні  

В умовах жорсткої світової економічної конкуренції важливим 

завданням публічної адміністрації є створення сприятливих умов для 

розвитку міжнародної торгівлі, заохочення суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до збільшення обсягів імпорту, експорту та транзиту товарів. 

Ключову роль в процесі переміщення товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України відіграє інститут митних режимів. Сучасний стан 

правового регулювання митних режимів є задовільним через ряд системних 

недоліків національного законодавства та юридичної практики у даній сфері 

суспільних відносин. Основною проблемою є високий ступень корупційних 

ризиків, які закладені в чинному Митному кодексі України щодо порядку та 

процедури митного оформлення, визначення митної вартості товарів та 

здійснення митного контролю. Судова практика свідчить про недосконалість 

Митного кодексу України в частині визначення митної вартості товарів. 
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Актуальною проблемою є також постійні намагання уряду в ручному режимі 

збільшувати надходження до бюджету з митниць шляхом запровадження 

негласних індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо, чим 

порушується принцип правової визначеності. Останній вимагає, щоб зміни 

до митного законодавства були прогнозованими та однозначно 

врегульовували відповідні митні відносини. Вищевикладене обумовлює не 

тільки теоретичне, але і практичне значення дослідження актуальних 

проблем правового регулювання митних режимів в Україні. 

Про недосконалість правового регулювання окремих питань митних 

режимів в Україні свідчить судова практика. Так, як зазначає А. Паркулаб, 

лише з моменту вступу в силу нових процесуальних кодексів (15.12.2017 р.) 

по 17.11.2019 р. судами розглянуто приблизно 3000 справ, в яких 

оскаржуються рішення митниць про коригування митної вартості. 

Верховним Судом розглянуто приблизно 400 касаційних скарг з даної 

категорії справ [280].  

Про наявність актуальних проблем функціонування митних режимів 

свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Європейською 

Бізнес Асоціацією. У першому півріччі 2020 року результати опитування 

демонструють, що оцінка роботи митниці експертами Асоціації залишається 

концептуально незмінною протягом останнього року. Так, 56% вважають, що 

корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (54% у попередньому 

періоді). При цьому компанії вказують на нестачу злагодженої взаємодії між 

контролюючими органами та низьку активність митниці щодо координації 

такої взаємодії [28]. 

Таким чином, не зважаючи на проведені реформи митної служби, 

актуальним напрямом наукових досліджень є удосконалення теоретико-

методологічних та правових основ митних режимів в Україні. 

Основною проблемою у сфері адміністративно-правового забезпечення 

та адміністрування митних режимів є корупція. Запобігання корупції є одним 

із основних завдань органів публічної адміністрації на шляху формування 
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України як соціальної правової держави з перспективною набуття 

повноправного членства в Європейському Союзі. Корупція за своєю 

сутністю є антиподом права, адже порушує його фундаментальний, 

системоутворюючий принцип – принцип рівності всіх перед законом та 

судом. Особливе значення запобігання корупції має у сфері здійснення 

митної справи, а саме, в діяльності суб’єктів владних повноважень Державної 

митної служби України. Корупція в митних органах завдає нищівного удару 

по національній економіці, призводить до ненадходження до бюджету 

митних платежів та інших податків, порушує інтереси національних 

виробників та несе загрозу життю і здоров’ю громадян у випадку 

переміщення через митний кордон недоброякісної продукції, предметів 

контрабанди тощо. 

Результати соціологічних досліджень засвідчують, що частка громадян, 

які мають безпосередній досвід корупції, протягом останніх років суттєво 

зменшилася (якщо у 2013 році такий досвід мало близько 60%, то станом на 

початок 2020 року – не більше 40% громадян). Спостерігається також 

поступове покращення порівняльних показників рівня корупції в Україні. 

Згідно з даними міжнародної організації «Transparency International», у період 

з 2013 по 2019 роки Індекс сприйняття корупції в Україні зріс із 25 до 30 

балів. Однак результати цих досліджень свідчать, що досягнутий за останні 

роки прогрес не задовольняє суспільство, оскільки є надто повільним. 

Загальний рівень сприйняття корупції в Україні залишається високим (у 2019 

році, набравши 30 балів зі 100 можливих, Україна за Індексом сприйняття 

корупції посіла 126 місце серед 180 країн). Корупція, як і раніше, 

залишається однією з найважливіших проблем (згідно з опитуванням, 

проведеним на початку 2020 року, важливість проблеми корупції 

залишається на одному рівні з питанням вирішення кризи на Донбасі). Низькі 

темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво сповільнюють її 

економічне зростання [311].  

 За результатами соціологічного дослідження Європейської Бізнес 



307 

 

Асоціації 58,6% вважають, що корупція в митних органах залишається на 

тому ж рівні (дані з січня по серпень 2018 року) [108]. 

Таким чином, не зважаючи на проведені реформи, адміністративно-

правові засади запобігання корупції в процесі функціонування митних 

режимів в Україні потребують удосконалення у відповідності до 

Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. 

Корупція в Україні має свої глибокі історичні корені та обумовлена 

цілим рядом політичних, економічних та соціальних факторів. У спадок від 

радянського минулого та часів так званої «перебудови» громадянам України 

залишився високий рівень толерантності до проявів корупції. Надання або 

отримання неправомірної вигоди часто-густо сприймається як природня та 

логічна «подяка» за надані адміністративні послуги або вирішення 

юридично-значимого питання. Але на практиці таке ставлення до корупції 

призводить до руйнації засад державності та фундаментальних правових 

принципів справедливості і рівності всіх перед законом і судом. Причиною 

високого рівня корупції в Україні, зокрема, і в сфері митних відносин, є 

ключова роль суб’єктивного фактору, коли від волі суб’єкта владних 

повноважень залежить вирішення більшості питань. Дискреційні 

повноваження представників публічної адміністрації в особі посадових осіб 

Державної митної служби України дозволяють на власний розсуд тлумачити 

норми митного законодавства та вирішувати питання щодо пропуску товарів 

та транспортних засобів через митний кордон України. Відсутність інших 

об’єктивних засобів контролю кількості та якості товарів, які переміщуються 

через митний кордон, а також перевірки супровідної документації, розкриває 

можливості щодо приховування суб’єктами владних повноважень порушень 

митного законодавства за певну неправомірну винагороду. 

З метою визначення правових засад запобігання корупції Національним 

агентством з питань запобігання корупції за результатами публічного 

обговорення розроблено Засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2020-2024 роки. Метою даної 
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Антикорупційної стратегії названо досягнення суттєвого прогресу у 

запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та 

системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Попередня антикорупційна стратегія зосереджувалась на пріоритетах, 

пов’язаних зі створенням системи сучасних антикорупційних інструментів 

(правових інститутів) та розбудові системи антикорупційних органів, що 

мали забезпечити ефективну реалізацію цих інструментів. Водночас, завдяки 

реалізації інших програмних документів Урядом звужувалися можливості 

для корупції в окремих секторах через проведення галузевих реформ. 

Визначення пріоритетних сфер у запобіганні та протидії корупції на 

2020-2024 роки (розділ ІІІ) відбулося з огляду на підсумки стандартного 

опитування щодо рівня корупції в Україні, проведеного у 2020 році (яке 

включало опитування підприємців, експертів та населення в цілому), інших 

досліджень щодо стану, динаміки та поширеності корупції в Україні, а також 

за результатами аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики. 

Так, згідно з даними стандартного опитування щодо рівня корупції, найбільш 

пріоритетним напрямом боротьби з корупцією і для бізнесу (57% 

респондентів), і для населення України (52% респондентів) є очищення від 

корупції судової системи. Для населення України наступними за 

пріоритетністю (у порядку спадання) є охорона здоров’я (38%), поліція і 

прокуратура (37%), державний сектор економіки (27%), податкова і митна 

сфери (25%), а також фінансування партій та передвиборчих кампаній (21%). 

На думку представників бізнесу, найбільш пріоритетними напрямами у 

протидії корупції є: поліція і прокуратура (41%), податкова і митна сфери 

(32%), фінансування партій та передвиборчих кампаній (25%), охорона 

здоров’я (24%), оборона і безпека (23%). Схожими за змістом є оцінки 

бізнесу та експертів щодо найбільш корумпованих сфер на поточний момент. 

Ними є митниця, земельні відносини, містобудування, будівництво великих 

інфраструктурних об’єктів, судочинство [311]. Таким чином, митниця 
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названа однією з найбільш корумпованих сфер суспільних відносин, що 

актуалізує необхідність пошуку науково обґрунтованих засобів запобігання 

та протидії корупції у сфері митних відносин. 

У відповідності до п. 3.3. Засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2020-2024 роки, першою проблемою 

реалізації антикорупційної стратегії у сфері податків та митниці є недостатня 

прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг 

дискреційних повноважень у працівників митниці. До очікуваних 

стратегічних результатів реалізації Антикорупційної стратегії віднесено 

наступне: необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного 

оформлення мінімізовано завдяки автоматизації та цифровізації; під час 

розробки та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах 

налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а 

також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення 

періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів. 

Другою проблемою в Антикорупційній стратегії названо непрозорість 

підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні 

перевірок. Очікувані стратегічні результати: на офіційному веб-сайті митного 

органу створена та функціонує відкрита знеособлена онлайн-база даних усіх 

попередніх рішень митних органів про класифікацію товарів та визначення їх 

митної вартості; запроваджено режим спільного транзиту з країнами 

Європейського Союзу; запроваджено спільний митний контроль із 

пріоритетними країнами; для визначення необхідності перевірок на всіх 

етапах митного контролю ефективно використовується ризик-орієнтований 

підхід. 

Третьою проблемою у сфері податків і митниці в Антикорупційній 

стратегії названо недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій 

посадових осіб митних органів. До очікуваних стратегічних результатів 

віднесено наступне: запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду 

скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх 
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розгляду; ефективно і прозоро працює механізм притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи 

звільнення з посади). 

Четвертою проблемою в Антикорупційній стратегії названо втручання 

правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час 

передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів. Очікувані 

стратегічні результати: мінімізовано підстави для втручання поза межами 

кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу 

митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю [311]. 

Крім вищезазначених проблем реалізації антикорупційної стратегії у 

сфері податків та митниці, до актуальних проблем правового забезпечення та 

адміністрування митних режимів в Україні слід віднести наступні: 

- надмірний обсяг дискреційних повноважень у посадових осіб 

митниці, що обумовлює високий ступень корупційних ризиків в їх діяльності 

в процесі адміністрування митних режимів (чинний Митний кодекс України 

та Положення про Державну митну службу України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 № 227, 

передбачають ряд повноважень інспекторів митної служби щодо здійснення 

митного огляду та пропуску товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України, які доцільно замінити на скануючи автоматизовані 

(роботизовані) системи, які будуть функціонувати цілодобово та здійснювати 

неупереджений та оперативний митний контроль дотримання норм митного 

законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності); 

- непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та 

підстав для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 

зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо (з 

питанням визначення митної вартості товарів пов’язана найбільша кількість 

правових конфліктів в процесі функціонування митних режимів, оскаржень 

дій посадових осіб Державної митної служби України до адміністративних 

судів, адже саме в цьому питанні проявляється найбільший конфлікт між 
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публічними та приватними інтересами, що обумовлює необхідність пошуку 

інноваційних правових засобів визначення митної вартості з використанням 

технології «штучного інтелекту»); 

- недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій посадових 

осіб митних органів (оскарження протиправних дій чи бездіяльності 

інспекторів митної служби можливо здійснити в адміністративному порядку 

до вищестоящих органів або до суду, що на практиці викликає значні 

труднощі у зв’язку із «круговою порукою» в системі митних органів, 

тривалими строками розгляду відповідних правових спорів в результаті 

перевантаження судів, а також у зв’язку із проблемами реального виконання 

рішень національних судів); 

- втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 

зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів 

(на митному кордоні України фактично перетинаються повноваження 

декількох правоохоронних органів України, зокрема, Служби безпеки 

України, Національного антикорупційного бюро України, Державної 

прикордонної служби України, Державної митної служби України, 

Національної поліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність в 

рамках власних проваджень, що вимагає координації їх дій та злагодженої 

системи обміну оперативною інформацією в рамках єдиної інтегрованої у всі 

бази даних інформаційно-телекомунікаційної системи); 

- відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного права 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) 

в процесі функціонування митних режимів (низька якість камер зовнішнього 

спостереження, обмеженість кутів огляду та прив’язка до певної території не 

дають можливість здійснювати повноцінну та безперервну фіксацію митного 

оформлення та переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України, дій чи бездіяльності суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та суб’єктів владних повноважень Державної митної служби 
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України); 

- низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та посадових осіб Державної митної 

служби України, що проявляється в девіантній поведінці учасників митних 

відносин, намаганні уникнути належного митного огляду товарів та сплати 

передбачених чинним законодавством митних платежів, недбалому ставленні 

до виконання службових обов’язків суб’єктами владних повноважень в 

процесі адміністрування митних режимів (в основі зазначеної проблеми 

знаходиться глибокий та усталений правовий нігілізм, а саме крайня форма 

неповаги до права та правоохоронних органів, зумовлена особливостями 

історичного розвитку, спадком радянського минулого, шаблонним 

сприйняттям митника як потенційного «хабарника», некритичним 

ставленням до проявів корупції та сприйняттям останньої як звичного явища, 

що в цілому є особливістю національного пострадянського менталітету); 

- низький рівень оплати праці та соціального та матеріально-технічного 

забезпечення інспекторів Державної митної служби України, що обумовлює 

плинність кадрів (як наслідок – перманентно низький рівень їх професійної 

підготовки) та низькій рівень мотивації до сумлінної праці, а також є 

чинником поширення корупційних зв’язків між учасниками митних відносин 

(суб’єкти владних повноважень Державної митної служби України 

виконують важливу функцію митного контролю в процесі функціонування 

митних режимів та забезпечують надходження  до бюджету значних обсягів 

фінансових коштів, тому низький рівень оплати праці інспекторів митної 

служби є не просто проявом неповаги до їх праці, а є прикладом соціальної 

несправедливості та відсутності раціонального підходу в системі публічного 

управління); 

- відсутність чіткої політики протекціонізму з боку органів публічної 

адміністрації України щодо захисту національних інтересів, зокрема 

національного виробника в процесі адміністративно-правової регламентації 

митних режимів (нова світова економічна криза обтяжена пандемією корона-
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вірусу обумовила перегляд митної політики в розвинутих державах в бік 

посилення існуючих та запровадження нових заходів тарифного та 

нетарифного регулювання в рамках основних митних режимів з метою 

захисту національних виробників, які втратили колишні ринки збуту та 

понесли збитки внаслідок падіння попиту на товари і транспортні засоби; 

основним способом захисту національного виробника стало запровадження 

потужних антидемпінгових ввізних мит та жорстких квот на імпорт товарів, 

які в достатній мірі виробляються національними підприємствами, в той час 

як в Україні цьому питанню майже не приділяється увага і національна 

економіка, як і раніше, відкрита для імпорту товарів без суттєвих обмежень, 

що має наслідком збільшення негативного сальдо зовнішньоторговельного 

балансу та прискорення інфляції); 

- загальна низька ефективність функціонування митних режимів в 

Україні, обумовлена низьким рівнем їх автоматизації та інформатизації 

(цифровізації), відсутністю технічних можливостей для застосування 

роботизованого обладнання та інших інноваційних технологій з метою 

мінімізації людського фактору (враховуючи вищеназвані проблеми та 

високий ступень корупційних ризиків в роботі Державної митної служби 

України, мінімізація людського чинника в процесі прийняття рішень в 

рамках основних митних режимів вбачається єдиним реальним засобом 

протидії та запобігання корупції, забезпечення об’єктивного, неупередженого 

та оперативного митного контролю); 

- відсутність довгострокової концепції розвитку митної справи в 

Україні та стратегії удосконалення організації та діяльності Державної 

митної служби України з урахуванням останніх досягнень юридичної науки 

та позитивного зарубіжного досвіду (Стратегія розвитку митної служби 

України на 2010-2015 роки, прийнята Колегією Державної митної служби 

України 23 грудня 2009 року, залишилась декларативним документом, який 

не був реалізований через низку об’єктивних та суб’єктивних факторів. 

Основні напрями Стратегії та засоби їх реалізації було сформульовано в ІІІ 



314 

 

розділі документа. Вони охоплювали чотири основні напрями практичної 

діяльності митної служби. А саме: економіко-регуляторний, який 

програмував сприяння бізнесу та конкурентоспроможності товарів 

вітчизняного виробництва, забезпечення прав суб’єктів ЗЕД і створення в 

Україні сучасних механізмів транзитних перевезень та підвищення її 

транзитного потенціалу; правозахисний, що передбачав створення системи 

заходів, спрямованих на попередження, виявлення і локалізацію порушень 

законодавства у сфері митної діяльності, а також гармонізацію зусиль діючих 

у цьому напрямі вітчизняних і міжнародних відомств та організацій; 

нормативно-організаційний, який охоплював питання формування 

законодавчої бази, що надала б чіткої нормативно-інституційної визначеності 

митній службі та її працівникам відповідно до загальноприйнятих стандартів 

ВМО та визнаної світової практики; інформаційно-комунікативний напрям 

реалізації Стратегії передбачав подальше вдосконалення інформаційних 

технологій в інтересах підвищення якості митного регулювання, прискорення 

процедур митного оформлення та вдосконалення митного адміністрування 

[356, с. 227-228.]. Проте, на практиці все звелось до кадрових перестановок в 

митній службі, перехід на дворівневу систему управління не виправдав себе 

через відсутність дієвого контролю діяльності митниць зі столичного центру 

(Центрального апарату ДМСУ), проблема корупції залишилась, а подальші 

реформи були зупинені політичною кризою та трагічними подіями 2014 

року). 

Фактично кожне наступне керівництво Державної митної служби 

України визнає свою неспроможність подолати тотальну корупцію в митних 

органах, яка процвітає на місцях та зумовлена високими ставками 

неправомірної вигоди, протистояти яким людська психіка, як виявляється, не 

взмозі.  

Отже, враховуючи об’єктивні недоліки адміністрування митних 

режимів в Україні, доцільною вбачається правова регламентація 

автоматизації та інформатизації митних процедур (процедури декларування, 
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процедури визначення митної вартості тощо) за допомогою технології 

штучного інтелекту, що виключить людський (часто-густо корупційний) 

фактор з процесу митного оформлення та контролю. Сучасні технології 

дозволяють організувати роботизоване обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам, а також визначення митної вартості товарів штучним 

інтелектом з аналізом всіх інформаційних ресурсів. 

Отже, до основних напрямів реформування української митниці 

відноситься автоматизація процедур митного оформлення товарів та митного 

контролю, тобто максимальне виключення «людського фактору» при 

здійсненні митних процедур (перевірці декларацій та товарів, здійсненні 

обліку, аналізі ризиків, визначенні митної вартості товарів, відборі для пост-

аудиту тощо), що має на меті значно зменшити корупційну складову в 

діяльності уповноважених посадових осіб митниць. 

Як зазначають Ю. Коновалов та У. Романюк, на сьогоднішній день 

автоматизація процедур митного контролю та митного оформлення 

забезпечується за рахунок практичного застосування програмних продуктів: 

Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Єдине вікно», АСМО 

«Інспектор», Системи аналізу та управління ризиками. Також 

запроваджуються у діяльність митниць прогресивні підходи до здійснення 

аналізу та оцінки ризиків до прибуття товарів у пункт пропуску на кордоні 

(Cargo Targeting System of World Customs Organization), розроблені 

Всесвітньою митною організацією. У Державній митній службі України 

створена Єдина автоматизована інформаційна система, яка об’єднує в собі 

всі програмно-технічні складові, необхідні для автоматизації процесів 

митного оформлення та контролю. Діюча в її складі автоматизована система 

митного оформлення «Інспектор» (АСМО) охоплює всі процеси митного 

контролю як всередині країни, так і на митних кордонах. Одним з основних 

модулів АСМО «Інспектор» стала інтегрована в неї Автоматизована система 
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аналізу і управління ризиками (АСАУР), яка дозволяє створювати профілі 

ризику будь-якої складності з використанням таких інноваційних підходів як 

алгоритми нечіткої логіки і обліку позитивної і негативної історії попередніх 

митних оформлень. Система управління ризиками дає змогу разом з іншими 

перевагами оптимізувати транспортно-митні технології та процедури 

забезпечення перевезення вантажів, що може полягати в обранні товарів і 

транспортних засобів із високим ступенем ризику для контролю, у виборі 

найбільш доцільних форм митного контролю для підтвердження або 

спростування відомостей стосовно потенційних ризиків [159, с. 195-196; 

398]. 

У складі ЄАІС розроблено систему «Єдине вікно», яка впорядковує та 

спрощує комунікації перевізників та декларантів з іншими контролюючими 

органами. Дана система передбачає створення єдиної електронної бази 

даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному 

режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон 

України та про результати його державного контролю [159]. 

Система «Єдине вікно» функціонує на підставі Постанови Кабінету 

Міністрів України № 364 від 25.05.2016 р. «Деякі питання реалізації 

принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-

епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, 

радіологічного та інших видів державного контролю» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 878), якою 

затверджено «Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, 

іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного 

вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації» [93]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 246 Митного кодексу України митні 

формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, які декларуються шляхом подання митному органу електронної 

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, 

заповненої у звичайному порядку відповідно до ст. 258 Митного кодексу 
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України [229] здійснюються автоматизованою системою митного 

оформлення (АСМО) в автоматичному режимі відповідно до розділу IV 

Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 30 травня 2012 р. № 631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 серпня 2012 р. за № 1360/21672. 

Попередній відбір митної декларації для здійснення митних 

формальностей АСМО в автоматичному режимі здійснюється після 

отримання митної декларації у складі електронного повідомлення, 

засвідченого кваліфікованим електронним підписом декларанта або 

уповноваженої ним особи у відповідності із рекомендаціями [307]. 

В перспективі автоматизована система митного оформлення повинна 

включати не тільки перевірку декларацій за наявності пломб, але й 

передбачати технічну можливість контролю кількості, виду та якості товарів, 

які переміщуються через митний кордон України. 

До позитивних змін в організації роботи Державної митної служби 

України, які покликані запобігати та протидіяти корупції, слід віднести 

запуск нового офіційного веб-порталу. Як зазначається на Урядовому 

порталі, усі сервіси, які надає Митниця, а також інформація про них 

містяться на офіційному веб-порталі Державної митної служби України 

customs.gov.ua. На веб-порталі є інтерактивна карта роботи пунктів пропуску. 

За допомогою фільтрів можна знайти місця митного оформлення в регіоні, 

який цікавить; переглядати пропускну здатність пропускних пунктів і навіть 

відслідковувати ситуацію на місці (приміром, із чергами) у режимі 

відеотрансляції (у випадку наявності такої камери). За допомогою 

інтерактивного модулю аналітики імпортно-експортних операцій 

https://bi.customs.gov.ua/ – дізнатися середню митну вартість імпортованого 

авто з різних країн. Досить просто на веб-порталі можна перевірити 

автомобіль за VIN-кодом та пересвідчитись, що він дійсно пройшов митне 
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оформлення в Україні і завезений легально, зі сплатою усіх зборів. Крім того, 

на веб-порталі міститься вичерпна інформація, коли громадянам слід 

прямувати на зелений, а коли – на червоний коридори при перетині кордону; 

для бізнесу – які товари заборонені, а які мають обмеження (квоти) для 

переміщення. Для представників бізнесу є корисним «Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі», в особистому кабінеті якого вони можуть онлайн 

здійснити перевірку митної декларації, отримати інформацію щодо 

класифікації товарів, рахунків для сплати митних платежів та ін. Працює на 

новому веб-порталі й онлайн система скарг на роботу митниць, де можна 

повідомити про проблему і відстежувати статус обробки звернення [90]. 

Таким чином, важливим напрямом удосконалення правового 

регулювання та адміністрування митних режимів з метою запобігання 

корупції є також розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-

порталу Державної митної служби України, а саме: створення інтерактивного 

сервісу щодо вибору митного режиму та поміщення в нього товарів з 

можливістю заповнення декларації он-лайн та виконання інших митних 

формальностей, спостереження в режимі он-лайн за переміщенням товарів 

через митний кордон тощо. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати висновок про те, що 

найбільш ефективним та оптимальним засобом запобігання та протидії 

корупції (в рамках реалізації Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки) в 

процесі функціонування митних режимів в Україні є максимальне 

виключення «людського фактору» при здійсненні митних процедур 

(перевірці декларацій та товарів, здійсненні обліку, аналізі ризиків, 

визначенні митної вартості товарів, відборі для пост-аудиту тощо) завдяки 

автоматизації та інформатизації митних процедур в процесі митного 

оформлення товарів та здійснення митного контролю дотримання норм 

митного та податкового законодавства (по аналогії із системою електронного 

митного оформлення в США). 

За допомогою сучасних технологій доцільно розмістити роботизоване 
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обладнання для перевірки товарів, сканування всієї супровідної документації 

та проведення неупередженого аналізу відповідності кількості та якості 

товарів заявленим у декларації характеристикам, а також визначення митної 

вартості товарів штучним інтелектом з аналізом всіх інформаційних ресурсів. 

Роль суб’єктів владних повноважень органів Державної митної служби 

України в процесі прийняття рішення щодо пропуску товарів через митний 

кордон повинна бути зведена до мінімуму. Використання технологій 

штучного інтелекту дозволить мінімізувати корупційні ризики в роботі 

органів публічної адміністрації та неупереджено виявляти факти порушення 

митного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Перспективність подальшого наукового дослідження даної тематики 

обумовлена поступовим розвитком технологій, які розширюють можливості 

автоматизації та інформатизації процесів митного оформлення та контролю, 

необхідністю удосконалення адміністративно-правових засад та технологій 

Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО), Автоматизованої 

системи аналізу і управління ризиками (АСАУР) та системи «Єдине вікно» у 

складі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної 

служби України. Практична реалізація Антикорупційної стратегії на 2020-

2024 роки дозволить підвищити ефективність роботи національної митниці 

та сприятиме мінімізації проявів корупції в діяльності суб’єктів владних 

повноважень Державної митної служби України. 

Враховуючи вищевикладене, до актуальних проблем правового 

регулювання митних режимів в Україні віднесено: 

- надмірний обсяг дискреційних повноважень у посадових осіб 

митниці, що обумовлює високий ступень корупційних ризиків в їх діяльності 

в процесі адміністрування митних режимів; 

- непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та 

підстав для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 

зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо; 

- недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій посадових 
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осіб митних органів; 

- втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 

зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів; 

- відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного права 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) 

в процесі функціонування митних режимів; 

- низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та посадових осіб Державної митної 

служби України, що проявляється в девіантній поведінці учасників митних 

відносин, намаганні уникнути належного митного огляду товарів та сплати 

передбачених чинним законодавством митних платежів, недбалому ставленні 

до виконання службових обов’язків суб’єктами владних повноважень в 

процесі адміністрування митних режимів; 

- низький рівень оплати праці та соціального та матеріально-технічного 

забезпечення інспекторів Державної митної служби України, що обумовлює 

плинність кадрів (як наслідок – перманентно низький рівень їх професійної 

підготовки) та низькій рівень мотивації до сумлінної праці, а також є 

чинником поширення корупційних зв’язків між учасниками митних 

відносин; 

- загальна низька ефективність функціонування митних режимів в 

Україні, обумовлена низьким рівнем їх автоматизації та інформатизації 

(цифровізації), відсутністю технічних можливостей для застосування 

роботизованого обладнання та інших інноваційних технологій з метою 

мінімізації людського фактору; 

- відсутність довгострокової концепції розвитку митної справи в 

Україні та стратегії удосконалення організації та діяльності Державної 

митної служби України з урахуванням останніх досягнень юридичної науки 

та позитивного зарубіжного досвіду. 

Наведений перелік актуальних проблем правового забезпечення та 
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адміністрування митних режимів в Україні вимагає чіткої та однозначної 

реакції з боку публічної адміністрації у формі системи узгоджених правових 

засобів, спрямованих на оптимізацію системи митного оформлення товарів і 

транспортних засобів, забезпечення об’єктивного контролю дотримання 

норм митного та податкового законодавства суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, а також удосконалення системи управління 

в Державній митній службі України. 

 

 

4.3. Перспективні напрями удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання 

митних режимів 

Сучасний стан правового регулювання та адміністрування митних 

режимів є задовільним через низку системних недоліків національного 

законодавства та юридичної практики у даній сфері суспільних відносин. 

Основною проблемою є високий ступень корупційних ризиків, які закладені 

в чинному Митному кодексі України щодо порядку та процедури митного 

оформлення, визначення митної вартості товарів та здійснення митного 

контролю. Судова практика свідчить про недосконалість Митного кодексу 

України в частині визначення митної вартості товарів. Актуальною 

проблемою є також постійні намагання уряду в ручному режимі збільшувати 

надходження до бюджету з митниць шляхом запровадження негласних 

індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо, чим порушується 

принцип правової визначеності. Останній вимагає, щоб зміни до митного 

законодавства були прогнозованими та однозначно врегульовували 

відповідні митні відносини. Вищевикладене обумовлює не тільки теоретичне, 

але і практичне значення дослідження актуальних напрямів удосконалення 

правового регулювання та адміністрування митних режимів в Україні. 

До актуальних напрямів удосконалення правового регулювання митних 

режимів в Україні слід віднести завершення процесу адаптації національного 
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законодавства у сфері правового регулювання митних відносин до норм та 

принципів права ЄС, а також внесення змін до чинного Митного кодексу 

України в частині процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості 

товарів. До актуальних напрямів удосконалення адміністрування митних 

режимів в Україні слід віднести максимальну автоматизацію митних 

процедур в процесі митного оформлення товарів та здійснення митного 

контролю дотримання норм митного та податкового законодавства (по 

аналогії із системою електронного митного оформлення в США). Роль 

суб’єктів владних повноважень органів Державної митної служби України в 

процесі прийняття рішення щодо пропуску товарів через митний кордон 

повинна бути зведена до мінімуму. Використання технологій штучного 

інтелекту дозволить мінімізувати корупційні ризики в роботі органів 

публічної адміністрації та неупереджено виявляти факти порушення митного 

законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

 Сучасний стан адміністрування митних режимів в Україні є 

задовільним через застосування застарілих форм та засобів митного 

оформлення, що призводить до виникнення черг у пунктах пропуску через 

державний кордон, а також високого ступеня корупційних ризиків. 

Суб’єктивний фактор відіграє значну роль в процесі здійснення митних 

процедур, адже саме від суб’єкта владних повноважень залежить швидкість 

та результат переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України. 

 За результатами соціологічного дослідження Європейської Бізнес 

Асоціації 36,2% опитаних представників бізнесу стверджують, що не 

задоволені якістю митних послуг та професіоналізмом осіб, з якими вони 

взаємодіють на митниці. 58,6% вважають, що корупція в митних органах 

залишається на тому ж рівні. Такі дані було отримано в ході визначення 

Митного індексу України з січня по серпень 2018 року. Так, за підсумками 

дослідження, Митний індекс сягає позначки 2,91. В  другому півріччі 2017 

року він становив 3,05 балів, а в першому півріччі – 2,9 балів. За словами 
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представників бізнесу, критично важливим є спрощення та прискорення 

митних формальностей, передбачуваність та зрозумілість процедур. Крім 

того, необхідною є оптимізація проходження фітосанітарного, екологічного 

та радіологічного контролю. З лютого 2018 року застосування системи 

«єдиного вікна» стало обов’язковим при імпорті товарів. За отриманими 

результатами, в першому півріччі 2018 року кількість компаній, які 

використовували систему «єдиного вікна» склала 91,4%, тоді як у 2 півріччі 

2017 лише  – 79%. В той же час, лише 37,7%  були задоволені роботою 

«єдиного вікна». Ще третина (32,1%) не визначились. Тож актуальним є 

питання усунення недоліків у роботі системи. В Митному комітеті 

Європейської Бізнес Асоціації наголосили, що через непередбачувані 

затримки у проходженні митних процедур підприємець не може 

довгостроково планувати свою діяльність. І це реальна проблема, особливо 

для великого та середнього бізнесу [108]. 

У першому півріччі 2020 року Митний індекс – експертне дослідження, 

яке проводить Європейська Бізнес Асоціація двічі на рік – склав 3,37 балів за 

5-ти бальною шкалою. Відтак, інтегральний показник індексу концептуально 

не змінився, хоча й продемонстрував незначне погіршення у порівнянні з 

попереднім періодом (3,39 бали). Результати опитування демонструють, що 

оцінка роботи митниці експертами Асоціації залишається концептуально 

незмінною протягом останнього року. Так, 56% вважають, що корупція в 

митних органах залишається на тому ж рівні (54% у попередньому періоді), 

хоча 31% опитаних помітили зменшення проявів корупції. Збільшилась 

кількість респондентів, які задоволені якістю послуг та професіоналізмом 

посадових осіб на митниці – наразі таких 54%. Відсоток незадоволених 

рівнем обслуговування митних органів також зменшився і склав 10% 

опитаних. Тоді як у минулому періоді таких було 44% і 24% відповідно. 

Традиційно найвищу оцінку експертів отримала робота системи «Єдине 

вікно». Переважна більшість, а саме 67% опитаних відповіли, що 

здебільшого або повністю задоволені користуванням «Єдиним вікном», і 
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тільки 7% залишилися невдоволеними роботою системи. При цьому компанії 

вказують на нестачу злагодженої взаємодії між контролюючими органами та 

низьку активність митниці щодо координації такої взаємодії [28]. 

Таким чином, сучасний стан адміністративно-правового забезпечення 

та адміністрування митних режимів в Україні є задовільним, враховуючи 

результати наведених соціологічних досліджень щодо оцінки рівня корупції 

та професіоналізму суб’єктів владних повноважень Державної митної служби 

України. 

Враховуючи досліджені проблеми адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні, доцільною 

вбачається правова регламентація автоматизації процедури визначення 

митної вартості за допомогою технології штучного інтелекту, що виключить 

людський (часто-густо корупційний) фактор з процесу митного оформлення 

та контролю. Сучасні технології дозволяють організувати роботизоване 

обладнання для перевірки товарів, сканування всієї супровідної документації 

та проведення неупередженого аналізу відповідності кількості та якості 

товарів заявленим у декларації характеристикам, а також визначення митної 

вартості товарів штучним інтелектом з аналізом всіх інформаційних ресурсів. 

Яскравим прикладом успішного використання автоматизованих систем 

митного оформлення та контролю є функціонування митних режимів у США. 

Зокрема, у США створене якісне правове поле для електронного 

декларування товарів, тобто законодавчо вирішене питання про однакову 

відповідальність за декларування, в якому б вигляді його не організовували, в 

електронному чи паперовому (за паперовими носіями оформлюється 1-2% 

товарів). Система митного оформлення товарів у США будується на 

принципах створення повного електронного опису товарів, тобто 

комп’ютеризації інформації про товар у процесі його транспортування від 

пункту завантаження за кордоном до пункту розвантаження й випуску на 

території США. Однією з кращих технологічних розробок американських 

спеціалістів є система BRASS (Border Release Screening and Selectivity), яка 
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дозволяє проводити митне оформлення й митний контроль імпортного 

відправлення протягом 5-10 секунд. Це одне з останніх досягнень 

американської митниці, яке винайшли спеціально для спрощення 

формальностей щодо великої кількості товарів. Основним досягненням 

технології з використанням системи BRASS є застосування спеціального 

штрих-коду та прийняття оперативного рішення в пункті пропуску 

місцевими підрозділами митної служби США. Штрих-код формується, як 

правило, митним брокером і повторює основні характеристики відправлення 

[37, c. 64-68]. 

Таким чином, у США головним фактором прискорення митного 

оформлення й митного контролю є повна комп’ютеризація та інформатизація 

всього митного процесу, а також накопичення й використання митної історії 

минулих років для ідентифікації товарів і учасників зовнішньоекономічної 

діяльності, які створюють потенційну загрозу безпеці зовнішньоекономічної 

діяльності. Вищеописаний позитивний досвід США заслуговує на увагу та 

визначення можливостей його впровадження в національне законодавство та 

юридичну практику. 

В рамках загальнонаціональної діджиталізації державного управління 

(електронного урядування), наприкінці 2019 року Державна митна служба 

України анонсувала додаток «e-Borders» – «Митниця в смартфоні». Зокрема, 

у Державній митній службі планується вже у 2020 році запустити мобільний 

додаток «e-Borders», який дозволить через смартфон отримувати всі сервіси 

від митниці та слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн. Крім того, за 

півроку на митниці планують переглянути систему управління ризиками та 

відкрити систему бізнес-аналітики. Зокрема, за планом запрацює портал 

відкритих даних та автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції з 

базами інших країн. Таким чином, буде відкрито знеособлену інформацію 

щодо митної вартості товарів. Планується запровадити систему самостійного 

декларування транспортних засобів та інших відносно простих товарів, що 

переміщують громадяни. Також Державна митна служба України працює з 
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контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему – 

за допомогою технології блокчейн вона дозволить відслідковувати рух 

кожного контейнеру по світу. На початку листопада 2019 року Державна 

митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної 

вартості та платежів при оформленні авто та запустила онлайн-сервіс для 

скарг, пізніше Кабінет міністрів України дозволив використання електронної 

митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів 

вартістю від 100 євро, що пересилаються через митний кордон у 

міжнародних експрес-відправленнях [230]. 

Важливим є адміністративно-правове забезпечення переходу на 

електронний документообіг в системі підрозділів Державної митної служби 

України. У зв’язку із цим існує об’єктивна необхідність внесення відповідних 

змін до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження положень 

про Державну податкову службу України та Державну митну службу 

України» від 6 березня 2019 р. № 227 в частині завдань та напрямів 

діяльності, зокрема, щодо організації роботи Системи електронного 

документообігу (СЕД) органів Державної митної служби України 

(програмного комплексу автоматизації обліку та документообігу). 

Перехід на електронний документообіг в органах публічної 

адміністрації регламентовано Законом України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну», «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади» та «Регламент 

організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі» [92]. 

Так, згідно із п. 2 Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 
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документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, основна 

форма провадження діловодства в установах є електронна. Документування 

управлінської інформації в установах здійснюється в електронній формі із 

застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої 

електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, крім 

випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської 

інформації у паперовій формі, якими визнаються: документи, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом; електронні документи, що не можуть бути застосовані як оригінал 

згідно з вимогами закону; документи, вимога щодо опрацювання яких у 

паперовій формі встановлена актами Кабінету Міністрів України [92]. 

Вказана Інструкція поширюється на всі електронні документи, що 

створюються, відправляються або одержуються Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, що належать до сфери управління центральних або місцевих 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

Вищезазначеним обґрунтовується необхідність прийняття окремого 

наказу Державної митної служби України щодо повного переходу на 

електронний документообіг між митними органами різних рівнів з 

використанням технології цифрового підпису. В цьому аспекті позитивним є 

прийняття наказу Державної митної служби України від 07.05.2020 № 167 

«Про запровадження рекомендаційно-технічного пілотного проекту 

виконання митних формальностей в автоматичному режимі» [307]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 246 Митного кодексу України митні 

формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, які декларуються шляхом подання митному органу електронної 

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, 

заповненої у звичайному порядку відповідно до ст. 258 Митного кодексу 
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України [229] здійснюються автоматизованою системою митного 

оформлення в автоматичному режимі відповідно до розділу IV Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 

товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 30.05.2012 № 631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.08.2012 за № 1360/21672. 

Для забезпечення ідентифікації товарів (при вивезенні за межі митної 

території України) згідно з ч. 3 ст. 326 Митного кодексу України 

використовуються комерційні засоби ідентифікації (пломби або запірно-

пломбувальні пристрої), які накладаються на вантажні відсіки транспортних 

засобів комерційного призначення до моменту подання до митного органу 

митної декларації. Відомості про накладення комерційних засобів 

ідентифікації вносяться до графи 44 митної декларації під кодом «1810». У 

випадку накладення декількох пломб їх ідентифікаційні відомості 

зазначаються окремими позиціями. 

Для використання в пілотному проєкті по виконанню митних 

формальностей автоматизованою системою митного оформлення в 

автоматичному режимі типи та номери пломб пропонується узгоджувати з 

митним органом з урахуванням таких рекомендацій: пломби повинні 

залишатися неушкодженими та надійно закріплюватися при звичайному 

використанні; легко перевірятись та ідентифікуватись; виготовлені таким 

чином, щоб будь-яка поломка, втручання або знімання залишали сліди, 

видимі без застосування спеціальних засобів; використовуватись одноразово; 

мати унікальний ідентифікаційний номер. Попередній відбір митної 

декларації для здійснення митних формальностей АСМО в автоматичному 

режимі здійснюється АСМО в автоматичному режимі після отримання 

митної декларації у складі електронного повідомлення, засвідченого 

кваліфікованим електронним підписом декларанта або уповноваженої ним 

особи у відповідності із рекомендаціями [307]. 
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Отже, національна система виконання митних формальностей 

автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі є 

тільки пілотним проектом, який не позбавлений бюрократичних та технічних 

перепон. Автоматизована система митного оформлення повинна включати не 

тільки перевірку декларацій за наявності пломб, але й передбачати технічну 

можливість контролю кількості, виду та якості товарів, які переміщуються 

через митний кордон України. 

До позитивних змін в організації роботи Державної митної служби 

України слід віднести запуск нового офіційного веб-порталу. Як зазначається 

на Урядовому порталі, усі сервіси, які надає Митниця, а також інформація 

про них містяться на офіційному веб-порталі Державної митної служби 

України customs.gov.ua. На веб-порталі є інтерактивна карта роботи пунктів 

пропуску. За допомогою фільтрів можна знайти місця митного оформлення в 

регіоні, який цікавить; переглядати пропускну здатність пропускних пунктів і 

навіть відслідковувати ситуацію на місці (приміром, із чергами) у режимі 

відеотрансляції (у випадку наявності такої камери). За допомогою 

інтерактивного модулю аналітики імпортно-експортних операцій 

https://bi.customs.gov.ua/ – дізнатися середню митну вартість імпортованого 

авто з різних країн. Досить просто на веб-порталі можна перевірити 

автомобіль за VIN-кодом та пересвідчитись, що він дійсно пройшов митне 

оформлення в Україні і завезений легально, зі сплатою усіх зборів. Крім того, 

на веб-порталі міститься вичерпна інформація, коли громадянам слід 

прямувати на зелений, а коли – на червоний коридори при перетині кордону; 

для бізнесу – які товари заборонені, а які мають обмеження (квоти) для 

переміщення. Для представників бізнесу є корисним «Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі», в особистому кабінеті якого вони можуть онлайн 

здійснити перевірку митної декларації, отримати інформацію щодо 

класифікації товарів, рахунків для сплати митних платежів та ін. Працює на 

новому веб-порталі й онлайн система скарг на роботу митниць, де можна 

повідомити про проблему і відстежувати статус обробки звернення [90]. 
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Таким чином, актуальним напрямом удосконалення правового 

регулювання та адміністрування митних режимів в Україні є також розвиток 

сервісних служб та можливостей офіційного веб-порталу Державної митної 

служби України (створення інтерактивного сервісу щодо вибору митного 

режиму та поміщення в нього товарів з можливістю заповнення декларації 

он-лайн та виконання інших митних формальностей, спостереження в режимі 

он-лайн за переміщенням товарів через митний кордон тощо). 

Запропоновані напрями удосконалення адміністрування митних 

режимів в Україні узгоджуються з посланням Всесвітньої митної організації 

до Міжнародного дня митника 2019 року, в якому, зокрема, зазначено 

наступне: «у той час, коли очікується експоненціальне зростання кількості 

пасажирів і обсягу вантажів, що перетинають кордони, а також технологічна 

трансформація економічного ландшафту, в якому розвивається митниця, 

членам ВМО рекомендується зосередитися на тому, як вони можуть 

найкращим чином забезпечити швидке і безперешкодне транскордонне 

переміщення товарів, людей і транспортних засобів. Митниця, співпрацюючи 

з іншими відомствами на кордоні, грає ключову роль у полегшенні торгівлі і 

подорожей, спрощенні, стандартизації та погодженні прикордонних 

процедур, а також у забезпеченні безпеки кордонів. Тому для митниці вкрай 

важливо взяти на себе провідну роль у консолідації і подальшому зміцненні 

зроблених зусиль щодо полегшення транскордонних потоків товарів і людей, 

перетворивши тим самим глобалізацію в позитивну силу. Для цього ВМО 

прагне сприяти перетворенню кордонів у «розумні кордони» з митницею, яка 

виступає в якості центрального сполучного і координуючого центру. 

Концепція «розумних (SMART) кордонів» також підкреслює роль митниці в 

підтримці Програми ООН з питань сталого економічного розвитку на період 

до 2030 року. Концепція «розумних (SMART) кордонів» спрямована на те, 

щоб члени ВМО ретельно досліджували сферу технологій для пошуку 

рішень, що полегшують потік людей, товарів і транспортних засобів на 

кордонах, відповідаючи при цьому керівним принципам «розумних (SMART) 
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кордонів», а саме: безпека (Secure), вимірюваність (Measurable), 

автоматизація (Automated), базування на системі управління ризиками (Risk 

Management-based) і технологічність (Technology-driven)» [300]. 

Бути «розумним» означає необхідність для митниці розробляти, 

використовувати і впроваджувати рішення, які є «автоматизованими». У 

прагненні створити менш трудомісткий прикордонний простір, в якому 

з’являються, спільно використовуються і ефективно аналізуються дані, 

митниця повинна покладатися на автоматизовані процеси і не нехтувати 

важливістю проведення подальших досліджень для аналізу впливу загроз 

кібербезпеки. Основну увагу слід також приділяти областям, які швидко 

розвиваються, таким як цифрова криміналістика і безпека в інтернеті. 

«Технологія» повинна бути основним двигуном програми роботи 

митниці, для того, щоб члени ВМО були краще підготовлені до реагування 

на нові виклики і використання можливостей цифрової епохи. Щоб 

залишатися в лідерах, митниці необхідно вивчати можливість використання 

нових технологій, поступово продовжувати подальші дослідження, 

перевіряючи їх результати на практиці. Раніше винайдені технології, такі як 

блокчейн, 3D-друк або хмарні обчислення, знаходять гарне застосування. У 

даний час з’являються нові – такі як використання геопросторових даних, 

штучного інтелекту, робототехніки та безпілотних літальних апаратів [300]. 

Важливу роль в процесі інформатизації митних режимів в Україні 

відіграє діяльність Світової організації торгівлі. Як справедливо зазначає 

А. Крижанівська, одним із важливих сучасних напрямів діяльності Світової 

організації торгівлі є спрощення та підвищення ефективності здійснення 

митних процедур шляхом їх інформатизації. В даному аспекті було прийнято 

ряд конвенцій, правил, рекомендацій та резолюцій. Однією з таких конвенцій 

є Угода зі спрощення процедур торгівлі (Trade Facilitation Agreement, 

скорочено – TFA). Саме вона стала головним підсумком роботи 9-ої 

Міністерської Конференції, що була організована на базі СОТ. TFA є 

частиною Балійського пакету домовленостей та містить положення щодо 
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прискорення процесу руху та митного оформлення товарів, включаючи товар 

в дорозі. Крім цього, передбачені заходи для ефективної співпраці між 

митними адміністраціями та іншими відповідними органами у сфері 

спрощення процедур торгівлі та дотримання митних правил. Центральним 

меседжем положень Угоди зі спрощення процедур торгівлі (TFA) є вимога до 

держав-членів СОТ щодо прийняття чи підтримання процедури надання 

дозволу на використання електронної форми документів при здійсненні 

імпортно-експортних процедур [180, с. 18-19, 21]. 

Таким чином, сучасні процеси інформатизації митних режимів в 

Україні узгоджуються з положеннями вищезазначеної конвенції СОТ та 

потребують подальшої активізації в рамках розвитку електронного 

урядування в Україні. 

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 13 травня 2020 р. 

№ 569-р затвердив План заходів з реформування та розвитку системи 

органів, що реалізують митну політику [94]. Вказаним планом передбачено, 

серед іншого: 

- запровадження ефективної організаційної структури, що побудована 

за функціональним принципом, відновлення управлінської вертикалі 

Держмитслужби, спрямоване на якісне та своєчасне виконання покладених 

на неї обов’язків; 

- впровадження програми оцінки персоналу з кваліфікації та 

доброчесності (проведення атестації співробітників Держмитслужби); 

- забезпечення підвищення рівня аналітичної спроможності 

Держмитслужби шляхом налагодження ефективного та своєчасного обміну 

інформацією, розширення використання інформаційних рішень, методів 

аналізу та обробки масивів даних, системи аналізу та управління ризиками у 

процесі виконання своїх функцій; 

- мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під 

час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів 

на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері 
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митного законодавства; 

- моніторинг і систематизація результатів розгляду податкових спорів в 

адміністративному та судовому порядку і доведення їх до відома інших 

підрозділів Держмитслужби та ДПС з метою уніфікації підходів до 

адміністрування податків, зборів, платежів; 

- забезпечення функціонування автоматизованої системи митного 

оформлення та обмін електронними документами за міжнародними 

моделями даних (EU Customs Data Model); 

- забезпечення доступу Держмитслужби до баз даних інших органів 

виконавчої влади (МВС, Держстату, органів державної виконавчої служби 

тощо) для більш оперативного та ефективного виконання своїх функцій; 

- забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах, баз даних та інших 

інформаційних ресурсів із впровадженням комплексних систем захисту 

інформації та криптографічних засобів під час обміну інформацією та 

доступу до баз даних інших органів виконавчої влади, проведення 

контрольних процедур щодо дотримання законодавства із захисту інформації 

та моніторингу щодо протидії кіберзагрозам через центри реагування на 

кіберінциденти; 

- впровадження інституту авторизованого економічного оператора як 

елемента заохочення до добровільної та доброчесної сплати податків із 

збалансованою, прозорою та зрозумілою системою оцінки претендентів; 

- приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ та 

створення транзитної системи, яка підтримує ефективний митний контроль, 

використовує сучасні технології під час здійснення контролю за доставкою 

товарів; 

- удосконалення автоматизованої системи митного оформлення товарів, 

зокрема впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про 

виконання митних формальностей; подальша автоматизація митних 

формальностей; 
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- модернізація системи здійснення контролю за визначенням митної 

вартості та управління ціновою інформацією з метою створення єдиної 

довідкової бази даних (побудованої на міжнародних принципах методології 

митної оцінки, визначених у документах Світової організації торгівлі та 

Всесвітньої митної організації); 

- створення зручних для користування бізнесом та митницею онлайн-

сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, 

знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних 

декларацій тощо; 

- розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу 

«Єдине вікно» та мобільного додатку «e-Borders» – «Митниця в смартфоні»; 

- розроблення середньострокової та довгострокової стратегії розвитку і 

розбудови пунктів пропуску через державний кордон з метою підвищення їх 

пропускної спроможності та забезпечення здійснення заходів митної безпеки 

на державному кордоні;  

- розширення використання інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, зважування, 

сканування, проставлення контрольних відміток, подання інформаційних 

повідомлень, заяв тощо; 

- розвиток автоматизованої системи управління ризиками та 

розширення джерел інформації, які в ній використовуються [94]. 

Таким чином, згідно із Планом заходів з реформування та розвитку 

системи органів, що реалізують митну політику, стратегія розвитку 

Державної митної служби України повинна передбачати, в першу чергу, 

максимальну автоматизацію митних процедур та подальшу інформатизацію 

(діджиталізацію) систем управління підрозділами Державної митної служби 

України та процесом переміщення товарів через митний кордон України з 

метою мінімізації впливу людського фактора. Не менш важливим є 

дотримання міжнародних стандартів митного оформлення, контролю, 

визначення митної вартості та використання міжнародних систем управління 
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ризиками. 

 Враховуючи вищевикладене, існує необхідність розробки Стратегії 

розвитку Державної митної служби України до 2025 року та формулювання 

відповідних пропозицій щодо внесення змін до чинного національного 

законодавства. 

Важливо у вказаній Стратегії врахувати положення Концепції розвитку 

штучного інтелекту в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. Зазначеною Концепцією 

визначаються мета, принципи та завдання розвитку технологій штучного 

інтелекту в Україні як одного з пріоритетних напрямів у сфері науково-

технологічних досліджень. Зазначається, що впровадження інформаційних 

технологій, частиною яких є технології штучного інтелекту, є невід’ємною 

складовою розвитку соціально-економічної, науково-технічної, оборонної, 

правової та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення. В 

концепції підкреслено, що відсутність концептуальних засад державної 

політики в галузі штучного інтелекту не дозволяє створювати та розвивати 

конкурентоспроможне середовище в зазначених сферах діяльності [163]. 

Україна є членом Спеціального комітету із штучного інтелекту при 

Раді Європи та у жовтні 2019 року приєдналася до Рекомендацій Організації 

економічного співробітництва і розвитку з питань штучного інтелекту 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, Recommendation of 

the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449). 

Пріоритетними напрямами реалізації Концепції розвитку штучного 

інтелекту в Україні є: зайняття Україною значного сегмента світового ринку 

технологій штучного інтелекту та провідних позицій у міжнародних 

рейтингах (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford 

University тощо) завдяки потужному науковому потенціалу та розвитку 

національної IT-індустрії; впровадження технологій штучного інтелекту у 

сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та 

інших сферах (включаючи сферу функціонування митних режимів та інші 
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митні відносини) для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності 

України на міжнародному ринку; забезпечення доступу до інформації (баз 

даних, електронних реєстрів, класифікацій тощо), її використання під час 

розроблення технологій штучного інтелекту для виробництва товарів та 

надання послуг (включаючи надання адміністративних послу суб’єктами 

владних повноважень) [163]. 

Реалізація Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні 

передбачена на період до 2030 року, що надає можливість органам публічної 

адміністрації забезпечити належне адміністративно-правове регулювання 

використання штучного інтелекту у сфері функціонування митних режимів. 

Для досягнення мети Концепції у сфері публічного управління передбачено 

забезпечення виконання наступних актуальних завдань: формування переліку 

адміністративних послуг, рішення за якими приймаються автоматично, за 

мінімальної участі державних службовців (перевірка поданих митних 

декларацій, сканування товарів та транспортних засобів, які поміщені у 

відповідний митний режим, визначення митної вартості товарів та 

транспортних засобів тощо); запровадження діалогового інтерфейсу для 

електронних адміністративних послуг із застосуванням технологій штучного 

інтелекту (надання консультацій з питань митного права, порядку обрання та 

поміщення товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим); 

розвиток технологій штучного інтелекту для цифрової ідентифікації та 

верифікації осіб, у тому числі для надання державних послуг (ідентифікація 

товарів та транспортних засобів, виявлення підробок, контрабанди та товарів 

неналежної якості в процесі їх знаходження в певному митному режимі); 

застосування технологій штучного інтелекту для проведення аналізу, 

прогнозування та моделювання розвитку показників ефективності системи 

публічного управління, окремих галузей економіки під час планування, 

технічного регулювання та стандартизації (визначення штучним інтелектом 

статистичних показників щодо кількості та якості товарів, які поміщені у 

відповідний митний режим та формування аналітичних довідок, прогнозів 
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щодо стану та перспектив імпортно-експортних операцій, транзиту товарів 

тощо); оптимізація процесів аналізу та оцінки міжнародних інформаційних, 

політичних, економічних та оборонних трендів для використання таких 

результатів під час прийняття управлінських рішень у зовнішній та 

внутрішній політиці України (визначення реальної митної вартості товарів і 

транспортних засобів за результатами аналізу штучним інтелектом всіх 

доступних міжнародних та національних інформаційно ресурсів, а також 

оцінка трендів у сфері експорту та імпорту різних груп товарів та 

транспортних засобів); застосування технологій штучного інтелекту для 

виявлення недобросовісної практики в діяльності посадових осіб та 

державних службовців за різними напрямами шляхом проведення аналізу 

текстів управлінських рішень та інших даних, які формуються в 

комп’ютеризованих системах (реєстрах) під час провадження такої діяльності 

(виявлення штучним інтелектом корупційних ризиків та фактів 

недобросовісної поведінки посадових осіб Державної митної служби 

України). 

Крім того, для розв’язання проблем, пов’язаних із функціонуванням 

державних реєстрів, кадастрів, баз даних, архівів, власником яких є держава, 

в Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні передбачено: визначення 

напрямів конвертації даних в електронну форму, створення (у разі 

відсутності) або актуалізація та очищення наявних державних електронних 

інформаційних ресурсів (баз даних української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД),  баз даних митної вартості 

товарів, баз даних підприємств з різним ступенями ризику тощо); 

забезпечення у рамках розвитку відкритих даних пріоритетності 

оприлюднення динамічних даних (забезпечення прозорості функціонування 

митних режимів); оприлюднення таких даних у режимі реального часу через 

прикладний програмний інтерфейс – API (забезпечення можливості 

дистанційного спостереження суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

за поміщенням товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим, 
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їх переміщенням через митний кордон України, зберіганням на митних 

складах тощо) [163]. 

Таким чином, практична реалізація Концепція розвитку штучного 

інтелекту в Україні сприятиме удосконаленню адміністрування митних 

режимів в Україні, адже значна частина адміністративних послуг буде 

надаватися автоматизованим оператором зі штучним інтелектом, який буде 

також здійснювати неупереджений контроль виконання митних 

формальностей, проходження митних процедур суб’єктами зовнішньо-

економічної діяльності в процесі функціонування митних режимів. 

Вищевикладене дозволяє сформулювати висновок про те, що 

актуальним напрямом удосконалення адміністрування митних режимів в 

Україні є максимальна (а в перспективі – повна) автоматизація та 

інформатизація (цифровізація) митних процедур в процесі митного 

оформлення товарів та здійснення митного контролю дотримання норм 

митного та податкового законодавства (по аналогії із системою електронного 

митного оформлення в США). Роль суб’єктів владних повноважень органів 

Державної митної служби України в процесі прийняття рішення щодо 

пропуску товарів через митний кордон повинна бути зведена до мінімуму. 

Використання технологій штучного інтелекту дозволить мінімізувати 

корупційні ризики в роботі органів публічної адміністрації та неупереджено 

виявляти факти порушення митного законодавства суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Перспективність подальшого наукового дослідження актуальних 

напрямів удосконалення правового забезпечення та адміністрування митних 

режимів обумовлена поступовим розвитком технологій, які розширюють 

можливості автоматизації та інформатизації (цифровізації) процесів митного 

оформлення та контролю, а також необхідністю внесення змін до чинного 

Митного кодексу України в частині правової регламентації процедури 

визначення митної вартості товарів та здійснення митного контролю з 

використанням технології штучного інтелекту. Крім того, об’єктивною є 
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необхідність подальшого удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні, приведенням їх у відповідність до 

міжнародних стандартів, а також норм і принципів права ЄС. 

На окрему увагу заслуговує питання удосконалення адміністративно-

правового забезпечення та адміністрування митного режиму транзиту. 

Україна як континентальна держава з широким виходом до Чорного моря має 

унікальне географічне розташування, адже знаходиться на перетині багатьох 

шляхів із Азії в Європу та забезпечує транзит величезних потоків товарів і 

транспортних засобів через власну територію. Враховуючи транзитний 

потенціал України, органи публічної адміністрації повинні приділяти 

постійну увагу адміністративно-правовому та організаційному забезпеченню 

ефективного функціонування митного режиму транзиту. Перспективним 

напрямом удосконалення адміністрування митного режиму транзиту є 

автоматизація та інформатизація відповідних митних процедур. Цифровізація 

стала основною тенденцією в розвитку суспільних відносин у XXI столітті і 

охоплює майже всі сфери суспільного життя. Цифровізація митних процедур 

дозволяє, по-перше, мінімізувати людський, часто-густо корупційний фактор, 

а по-друге, значно спростити та прискорити процеси митного оформлення та 

контролю дотримання норм митного та податкового законодавства 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Особливе значення для 

активізації міжнародної торгівлі має цифровізація митного режиму транзиту, 

який забезпечує позитивний імідж України та розвиток її транспортної 

інфраструктури. Враховуючи вищевикладене, дослідження адміністративно-

правових аспектів цифровізації митного режиму транзиту має як теоретичне, 

так і практичне значення для удосконалення чинного митного законодавства 

та юридичної практики. 

Як зазначається на Офіційному сайті Міністерства інфраструктури 

України, «Україна – зручний транспортний хаб (вузол) між Європою та 

Азією». Протягом всієї своєї історії Україна перебувала на перетині світових 

торговельних шляхів та була своєрідним центром і важливим опорним 
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пунктом на шліху з Європи до Азії. Протягом століть йде мова про вигідне 

географічне положення та величезний транзитний потенціал нашої держави. 

Систематично та регулярно проводяться переговори з країнами-партнерами 

щодо опрацювання технічних та технологічних можливостей виконання 

міжнародних вантажних перевезень всіма видами транспорту, узгодження 

найкращих та найбільш зручних умов транзитних перевезень для 

вантажовласників та інших учасників ринку (Транзитні можливості України 

– https://mtu.gov.ua/content/tmu.html). 

Відповідно до ст. 90 Митного кодексу України, транзит – це митний 

режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного 

призначення переміщуються під митним контролем між двома митними 

органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без 

будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності [229]. 

Переміщення товарів у митному режимі транзиту здійснюється як 

прохідний або внутрішній транзит, або каботаж. Прохідним транзитом 

переміщуються товари від пункту ввезення (пропуску) на митну територію 

України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (у 

тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон 

України). 

Внутрішнім транзитом, або каботажем, переміщуються товари: від 

пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митниці, 

розташованій на митній території України; від митниці, розташованій на 

митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної 

території України; від одного пункту, розташованого на митній території 

України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, у 

тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної 

території України; від штучного острова, установки або споруди, створених у 

виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється 
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виключна юрисдикція України, до митниці, розташованій на території 

України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку. 

Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо 

ввозяться на митну територію України, так і до таких, що перебувають на 

митній території України. У митний режим транзиту можуть бути поміщені 

товари, транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх 

митного статусу. Також у митний режим транзиту можуть бути поміщені 

будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та/або 

транзиту через митну територію України. Поміщення товарів у митний 

режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних 

формальностей, передбачених Митним кодексом. Для декларування у 

митний режим транзиту товарів, що переміщуються будь-яким видом 

транспорту, крім випадків, визначених ст. 94 Митного кодексу України, 

використовується митна декларація (у тому числі попередня митна 

декларація). У разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для 

декларування товарів, що не є підакцизними, залежно від виду транспорту 

замість митної декларації може використовуватися авіаційна вантажна 

накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading) [130]. 

Особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму у 

випадках ввезення на митну територію України та/або переміщення 

територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів, перелік 

яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. 

№ 461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну 

територію України та/або переміщення територією України прохідним та 

внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним 

органам забезпечення сплати митних платежів», повинна забезпечити 

обов’язкову сплату митним органам митних платежів. 

З метою забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що поміщуються у митний режим транзиту, 
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можуть застосовуватися засоби забезпечення ідентифікації. Забезпечення 

ідентифікації здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: 

одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток, голографічних 

міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, 

ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб і зразків, 

складання опису товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, 

використання товаросупровідної документації тощо. При цьому накладення 

одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, печаток на транспортні 

засоби комерційного призначення може здійснюватися без проведення 

митного огляду товарів, що переміщуються зазначеними транспортними 

засобами через митний кордон України, про що робиться відповідна відмітка 

в товаросупровідних документах. 

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що 

переміщуються у митному режимі транзиту, мають перебувати у незмінному 

стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за 

нормальних умов транспортування і зберігання, не використовуватися з 

жодною іншою метою, крім транзиту, бути доставленими до митниці 

призначення до закінчення визначеного строку та мати неушкоджені засоби 

забезпечення ідентифікації у разі їх застосування. За умови забезпечення 

ідентифікації товарів, що переміщуються у режимі транзиту, та дотримання 

інших вимог, встановлених Митним кодексом України, допускається 

перевезення зазначених товарів транспортним засобом, який здійснює 

перевезення в межах митної території України товарів, які не перебувають 

під митним контролем [130]. 

В контексті цифровізації митного режиму транзиту важливим стало 

прийняття Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи» від 12.09.2019 року № 78-IX. 

Вказаним законом безпосередньо регулюється питання електронного 

документообігу та обміну даними в процесі функціонування митного режиму 
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транзиту. Так, згідно із ст. 1 зазначеного закону, електронна транзитна 

система – електронна система, яку використовують для електронного обміну 

даними при режимі спільного транзиту, структурованими відповідно до 

стандартів електронних повідомлень, які використовуються при обміні 

даними між комп’ютерними системами в комп’ютеризованій транзитній 

системі, що застосовується договірними сторонами Конвенції про процедуру 

спільного транзиту від 20 травня 1987 року. 

Метою цього Закону є імплементація положень Конвенції про 

процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та Конвенції про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року 

відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, та впровадження електронної транзитної системи для електронного 

обміну даними між митними органами України при режимі спільного 

транзиту. Цей Закон встановлює основні засади організації та здійснення 

режиму спільного транзиту товарів митною територією України, порядок і 

умови переміщення таких товарів підприємствами митною територією 

України в режимі спільного транзиту, здійснення митних формальностей, 

застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування 

спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій 

режиму спільного транзиту. Для забезпечення виконання митних 

формальностей та електронного обміну даними при застосуванні режиму 

спільного транзиту використовуються електронна транзитна система та 

електронна система управління гарантіями, які входять до складу 

інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів. Таким чином, 

Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи» від 12.09.2019 року № 78-IX є 

важливим правовим інструментом удосконалення митного режиму транзиту 

та його наближення до європейських стандартів. 
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На теперішній час в Державній митній службі України створена та 

успішно функціонує Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС), 

яка об’єднує в собі всі програмно-технічні складові, необхідні для 

автоматизації процесів митного оформлення та контролю. Діюча в її складі 

автоматизована система митного оформлення «Інспектор» (АСМО) охоплює 

всі процеси митного контролю як всередині країни, так і на митних кордонах. 

Дана система являє собою функціональний аналог таких передових 

європейських систем митного оформлення, як німецька «АТЛАС» та 

польська «ЦЕЛІНА», які є взірцем та прикладом для наслідування при 

розвитку будь-яких митних ІТ-систем. Одним з основних модулів АСМО 

стала інтегрована в неї Автоматизована система аналізу та управління 

ризиками (АСАУР), яка дозволяє створювати профілі ризику довільної 

складності з використанням таких інноваційних підходів як алгоритми 

нечіткої логіки (fuzzy logic) та врахування позитивної і негативної історії 

попередніх митних оформлень [42]. 

На сьогодні АСАУР охоплює більше ста тисяч орієнтувань, 

регіональних та центральних профілів ризику. Інформація від суміжних 

держав дозволяє всебічно та повноцінно оцінити будь-які загрози, які можуть 

виникнути при митному оформленні. В складі АСМО реалізовано систему 

обліку митних платежів, модулі митного оформлення громадян тощо. У 

складі АСМО ефективно діє система електронного (безпаперового) 

декларування вантажів – в електронному вигляді оформлюється вже понад 

95% митних декларацій. 

Перспективною є інтеграція АСМО з податковими інформаційно-

аналітичними системами, такими як «Податковий блок», системи 

електронного адміністрування ПДВ та акцизного податку. Це дозволяє 

обліковувати підприємства, що здійснюють операції з товарами, за 

електронними заявами. В процесі форматно-логічного контролю митної 

декларації використовується понад 1100 критеріїв та зв’язки з десятками баз 

даних різних органів та установ. У складі ЄАІС також розроблена система 
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«Єдине вікно», яка впорядковує та спрощує спілкування перевізників та 

декларантів з іншими контролюючими органами. Важливим є приєднання 

України до європейської Конвенції про спільну транзитну процедуру з 

модулем національної імплементації NCTS в складі АСМО [42]. 

Нормативною основою ЄАІС є Наказ Державної митної служби 

України «Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану 

інформаційну систему Держмитслужби України» від 04.11.2010 № 1341. 

У відповідності до вказаного наказу, основними завданнями ЄАІС 

Держмитслужби є: інформаційна підтримка основних процесів діяльності 

митних органів під час виконання завдань та функцій, покладених на них 

законодавством України, з метою підвищення їх ефективності; збирання, 

оброблення, створення, накопичення, аналіз, передавання та зберігання 

інформації у сфері митної справи шляхом об’єднання відповідних 

інформаційних ресурсів митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій, а також інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої 

влади, інформаційних ресурсів інших недержавних установ (організацій, 

підприємств) – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних та 

правоохоронних органів інших країн; контроль за переміщенням вантажів, 

що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так 

і в її межах; автоматизація формування даних митної статистики та 

підвищення її достовірності; підвищення ефективності контролю 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, 

які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через 

митний кордон України; зменшення часу на митне оформлення товарів і 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та 

витрат, які несуть митні органи під час здійснення митного контролю та 

митного оформлення; забезпечення резервного копіювання та зберігання 

інформаційних ресурсів та митної електронної інформації; підвищення 

оперативності вирішення митними органами завдань, покладених на них 

законодавством України, зменшення часових та фінансових витрат на 
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інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, формування 

належної звітності з питань діяльності митних органів; забезпечення 

інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та недержавними установами – 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, митними та правоохоронними 

органами інших країн. 

Також слід відзначити Наказ Міністерства фінансів України від 

17.08.2020 № 508 «Про затвердження Порядку виконання митних 

формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного 

оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних 

органів». Так, у відповідності до п. 8 вказаного наказу, у разі неможливості 

проведення автоматизованого контролю із застосуванням автоматизованої 

системи управління ризиками внаслідок виходу з ладу АСМО та/або ЄАІС 

перелік митних формальностей формується у кожному конкретному випадку 

здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів за результатами 

проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із 

застосуванням системи управління ризиками. А згідно із п. 9 зазначеного 

наказу, у разі виходу з ладу єдиного державного інформаційного веб-порталу 

«Єдине вікно для міжнародної торгівлі» на строк більше двох годин 

відповідні митні формальності здійснюються на підставі документів та/або 

відомостей, наданих митному органу відповідною особою, на паперових 

носіях, або їх електронних (сканованих) копій, засвідчених належним чином 

відповідно до вимог чинного законодавства. Проте, не зважаючи на 

проведені реформи в напряму цифровізації митного режиму транзиту, 

сучасний стан адміністративно-правового забезпечення та адміністрування 

митних режимів в Україні є задовільним, про що свідчать результати 

соціологічних досліджень щодо оцінки рівня корупції та професіоналізму 

суб’єктів владних повноважень Державної митної служби України [108; 28]. 

Особливу увагу органам публічної адміністрації в умовах пандемії та 

пов’язаної із нею економічної кризи необхідно приділяти митній політиці 



347 

 

протекціонізму, тобто захисту інтересі національного виробника за 

допомогою застосування системи заходів тарифного та нетарифного 

регулювання в процесі функціонування митних режимів. Зокрема, 

незважаючи на зобов’язання України в рамках ВТО, доцільним та 

необхідним вбачається встановлення антидемпінгових мит на певні групи 

товарів, які імпортуються в Україну, а також квот на імпорт певних товарів, 

які в достатній мірі виробляються національними підприємствами для потреб 

населення. Яскравим прикладом руйнівного впливу імпорту на національне 

виробництво є імпорт «секондхенду», тобто речей які були у вжитку, в 

Україну. Неконтрольовані та необмежені поставки вказаної групи товарів 

призвели до неліквідності багатьох національних підприємств з пошиву 

одягу. Не менш яскравий приклад – це імпорт польської свинини за 

демпінговими цінами (враховуючи отримані польськими фермерами дотації), 

який поставив в неконкурентне становище національних виробників, адже 

вартість імпортованої свинини була нижчою за собівартість м’яса свиней, 

вирощених в Україні. Показовою є також руйнація національного автопрому 

через неконтрольований імпорт вживаних транспортних засобів із Західної 

Європи та США. І це тільки частина прикладів, коли публічна адміністрація 

проігнорувала інтереси національних виробників.  

Загострення та поглиблення економічної кризи в результаті пандемії 

«корона-вірусу» ще більше актуалізувало питання необхідності захисту 

національного виробника від недоброчесного імпорту товарів та 

транспортних засобів. Все більше країн вдаються до політики 

протекціонізму, тобто встановлення жорстких квот на імпорт певних груп 

товарів, а також встановлення антидемпінгових мит, тобто додаткових 

митних платежів на певні товари, які в значних обсягах виробляються 

національними підприємствами. До таких заходів вдаються США, ЄС та ряд 

інших держав.  

Таким чином, національні органи публічної адміністрації повинні 

використовувати всі доступні правові засоби тарифного та нетарифного 
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регулювання в рамах функціонування митного режиму імпорту з метою 

захисту інтересів національних виробників, які забезпечують створення 

нових робочих місць в Україні та стабільні надходження до Державного 

бюджету України. В цей же час, умови функціонування митного режиму 

експорту повинні бути максимально спрощеними та зручними для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності з метою стимулювання експорту 

високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю. Аналогічної 

підтримки потребує митний режим переробки на митній території України, 

який також забезпечує створення нових робочих місць та стабільні 

надходження до бюджету. Перенесення високотехнологічних підприємств 

США, Японії та держав-членів ЄС (за виключенням екологічно шкідливих та 

небезпечних виробництв) на територію України є одним із оптимальних 

шляхів розвитку національної економіки, враховуючи потенціал національної 

робочої сили, ресурсну базу та геополітичне положення України як 

транзитної держави. Останнє також підкреслює важливість та необхідність 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення та адміністрування 

митного режиму транзиту. 

Актуальним напрямом удосконалення адміністрування митних режимів 

в Україні є забезпечення повної відеофіксації всього процесу митного 

оформлення товарів і транспортних засобів, виконання митних 

формальностей суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та здійснення 

митного контролю посадовими особами Державної митної служби України 

(інспекторами митної служби), включаючи процедури огляду товарів та 

транспортних засобів, перевірки їх кількості та відповідності митній 

декларації, епізоди спілкування осіб, які переміщують товари і транспортні 

засоби через митний кордон України, з митниками, процесуальне 

оформлення відповідних документів у разі виявлення порушень митного 

законодавства. Відео всіх митних процедур та подій на митниці повинно 

бути доступним для перегляду в режимі он-лайн. Крім того, всі відеофайли, 

створені за результатами відеофіксації роботи митних постів, повинні 
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зберігатися на серверах Державної митної служби України тривалий час, що 

надасть можливість використати їх у разі оскарження правомірності дій чи 

бездіяльності посадових осіб Державної митної служби України, а також в 

процесі притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та інших осіб, які допустили порушення 

митного законодавства. Для реалізації даної пропозиції доцільно нормативно 

регламентувати та технічно забезпечити обов’язкову наявність нагрудних 

відеокамер у інспекторів митної служби та їх обов’язок здійснювати всі 

митні процедури тільки за умови здійснення відеофіксації означених дій. 

Крім того, стаціонарні камери відеофіксації повинні забезпечувати 

відеозйомку всієї території митних постів, пунктів пропуску через державний 

кордон України, за виключенням місць для інтимної гігієни учасників 

митних відносин (вбиралень,  душових кімнат тощо). 

Враховуючи вищевикладене, до основних напрямів удосконалення 

теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в Україні 

віднесено: 

- завершення процесу адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин до норм та принципів права ЄС 

(прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» та інші невідкладні заходи); 

- внесення змін до чинного Митного кодексу України в частині 

процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості товарів (правова 

регламентація використання спеціального програмного забезпечення для 

визначення митної вартості товарів і транспортних засобів); 

- автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка 

покликана мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень в процесі 

реалізації митних режимів (прийняття владно-управлінських рішень), 
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усунути корупційні ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до дотримання норм Митного кодексу України та інших 

законодавчих актів; 

- розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; 

- використання технології штучного інтелекту, яка дозволить створити 

концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою 

програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з 

аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та 

відповідність пред’явленій документації; 

- відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний 

режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що 

забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а 

також гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження 

дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку 

адміністративного судочинства; 

- розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-порталу 

Державної митної служби України (створення інтерактивного сервісу щодо 

вибору митного режиму та поміщення в нього товарів з можливістю 

заповнення декларації он-лайн та виконання інших митних формальностей, 

спостереження в режимі он-лайн за переміщенням товарів через митний 

кордон тощо); 

- максимальне спрощення митних процедур (порядку митного 

оформлення (декларування) товарів і транспортних засобів та виконання 

інших митних формальностей) в рамках митного режиму експорту з метою 

стимулювання експорту вітчизняної продукції та застосування розширеної 

системи заходів тарифного (встановлення антидемпінгових митних платежів) 

і нетарифного регулювання (встановлення квот на імпорт певних груп 
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товарів) в рамках митного режиму імпорту з метою захисту національного 

виробника. 

Наведений перелік напрямів удосконалення теоретико-методологічних 

та правових засад митних режимів в Україні не є вичерпним через постійні 

зміни національного митного законодавства та нові виклики юридичної 

практики у сфері митної справи, що обґрунтовує перспективність 

подальшого наукового аналізу даної тематики. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Аналіз досвіду правового регулювання митних режимів у США, 

Республіці Сінгапур, Королівстві Швеція, Канаді, Французькій Республіці, 

Республіці Польща, Японській Державі та Китайській Народній Республіці 

дозволив виділити загальні для цих країн аспекти проведення реформ систем 

управління митними послугами: запровадження принципу «єдиного вікна»; 

максимальна автоматизація митного оформлення; використання систем 

управління ризиками; запровадження мобільного екстериторіального 

принципу митного оформлення; захист національного виробника та 

національних економічних інтересів; участь міжнародних структур у процесі 

реформ. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання схем митного оформлення 

й митного контролю товарів і транспортних засобів показує, що якість 

митних послуг вища там, де широко застосовуються передові автоматизовані 

технології. 

2. До актуальних проблем правового регулювання митних режимів в 

Україні віднесено: 

- надмірний обсяг дискреційних повноважень у посадових осіб 

митниці, що обумовлює високий ступень корупційних ризиків в їх діяльності 

в процесі адміністрування митних режимів; 

- непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та 

підстав для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 

зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо; 
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- недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій посадових 

осіб митних органів; 

- втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 

зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів; 

- відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного права 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) 

в процесі функціонування митних режимів; 

- низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та посадових осіб Державної митної 

служби України, що проявляється в девіантній поведінці учасників митних 

відносин, намаганні уникнути належного митного огляду товарів та сплати 

передбачених чинним законодавством митних платежів, недбалому ставленні 

до виконання службових обов’язків суб’єктами владних повноважень в 

процесі адміністрування митних режимів; 

- низький рівень оплати праці та соціального та матеріально-технічного 

забезпечення інспекторів Державної митної служби України, що обумовлює 

плинність кадрів (як наслідок – перманентно низький рівень їх професійної 

підготовки) та низькій рівень мотивації до сумлінної праці, а також є 

чинником поширення корупційних зв’язків між учасниками митних 

відносин; 

- відсутність чіткої політики протекціонізму з боку органів публічної 

адміністрації України щодо захисту національних інтересів, зокрема 

національного виробника в процесі адміністративно-правової регламентації 

митних режимів; 

- загальна низька ефективність функціонування митних режимів в 

Україні, обумовлена низьким рівнем їх автоматизації та інформатизації 

(цифровізації), відсутністю технічних можливостей для застосування 

роботизованого обладнання та інших інноваційних технологій з метою 

мінімізації людського фактору; 
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- відсутність довгострокової концепції розвитку митної справи в 

Україні та стратегії удосконалення організації та діяльності Державної 

митної служби України з урахуванням останніх досягнень юридичної науки 

та позитивного зарубіжного досвіду. 

3. До основних напрямів удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні віднесено: 

- завершення процесу адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин до норм та принципів права ЄС 

(прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» та інші невідкладні заходи); 

- внесення змін до чинного Митного кодексу України в частині 

процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості товарів (правова 

регламентація використання спеціального програмного забезпечення для 

визначення митної вартості товарів і транспортних засобів); 

- автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка 

покликана мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень в процесі 

реалізації митних режимів (прийняття владно-управлінських рішень), 

усунути корупційні ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до дотримання норм Митного кодексу України та інших 

законодавчих актів; 

- розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; 

- використання технології штучного інтелекту, яка дозволить створити 

концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою 

програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з 
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аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та 

відповідність пред’явленій документації; 

- відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний 

режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що 

забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а 

також гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження 

дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку 

адміністративного судочинства (для реалізації даної пропозиції доцільно 

нормативно регламентувати та технічно забезпечити обов’язкову наявність 

нагрудних відеокамер у інспекторів митної служби та їх обов’язок 

здійснювати всі митні процедури тільки за умови здійснення відеофіксації 

означених дій; крім того, стаціонарні камери відеофіксації повинні 

забезпечувати відеозйомку всієї території митних постів, пунктів пропуску 

через державний кордон України, за виключенням місць для інтимної гігієни 

учасників митних відносин (вбиралень,  душових кімнат тощо)); 

- розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-порталу 

Державної митної служби України (створення інтерактивного сервісу щодо 

вибору митного режиму та поміщення в нього товарів з можливістю 

заповнення декларації он-лайн та виконання інших митних формальностей, 

спостереження в режимі он-лайн за переміщенням товарів через митний 

кордон тощо); 

- максимальне спрощення митних процедур (порядку митного 

оформлення (декларування) товарів і транспортних засобів та виконання 

інших митних формальностей) в рамках митного режиму експорту з метою 

стимулювання експорту вітчизняної продукції та застосування розширеної 

системи заходів тарифного і нетарифного регулювання в рамках митного 

режиму імпорту з метою захисту національного виробника в рамках 

національної програми протекціонізму. 

Наведений перелік напрямів удосконалення теоретико-методологічних 

та правових засад митних режимів в Україні не є вичерпним через постійні 
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зміни національного митного законодавства та нові виклики юридичної 

практики у сфері митної справи, що обґрунтовує перспективність 

подальшого наукового аналізу даної тематики. 

Всі перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні необхідно 

закріпити в Стратегії розвитку митної справи та Державної митної служби 

України до 2025 року із зазначенням конкретних правових засобів 

досягнення поставлених цілей те чіткими термінами виконання поставлених 

завдань. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу 

теоретичних напрацювань у сфері адміністративного, митного, податкового, 

господарського та міжнародно-приватного права, положень чинного 

національного законодавства та практики його реалізації здійснено 

теоретичне узагальнення, а також сформульовано науково обґрунтовані 

висновки й практичні рекомендації, які розв’язують наукове завдання щодо 

вдосконалення теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 

в Україні. За результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

 1. Теоретичною основою правильного розуміння сутності інституту 

митних режимів є доктринальні положення, в яких розкривається поняття та 

класифікація адміністративно-правових режимів, які виступають 

динамічними системами взаємопов’язаних правових засобів регулювання 

певних сфер публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи 

публічної адміністрації, що використовують передбачені чинним 

законодавством інструменти адміністративно-правового впливу з метою 

забезпечення публічних інтересів держави та суспільства. Як різновид 

адміністративно-правових режимів митні режими відносяться до 

міжгалузевих, постійно діючих адміністративно-правових режимів у сфері 

публічного управління та економіки на території пунктів пропуску через 

державний кордон України, та пов’язані із режимом обігу предметів – 

порядком переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 

України. 

 Враховуючи доктринальні та нормативні положення, митний режим 

доцільно визначити як комплекс правових засобів, якими, в залежності від 

заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, врегульовано порядок такого переміщення: митні процедури 

щодо цих товарів та транспортних засобів, їх правовий статус, порядок 
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визначення митної вартості, умови оподаткування, використання після 

митного оформлення. 

 Класичну класифікацію митних режимів за Митним кодексом України 

запропоновано доповнити їх класифікацією за критерієм поширеності та 

частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм впливу на 

торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, транзит) та 

технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на внутрішній 

ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної 

території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки 

(експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній 

території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна 

торгівля, знищення або руйнування). 

До основних функції митних режимів слід віднести: регулятивну 

функцію, в рамках якої органи публічної адміністрації визначають лінії 

поведінки учасників митних правовідносин, наділяючи їх правами (право 

обрати митний режим, право скористатися автоматизованою системою 

митного оформлення, механізмом «єдиного вікна») та обов’язками (обов’язок 

задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити митні платежі 

тощо); охоронну функцію, яка полягає у захисті національної безпеки та 

економіки від незаконного переміщення товарів через митний кордон 

України (виявлення контрабанди, незадекларованих товарів тощо); 

контрольно-наглядову функцію, яка полягає у здійсненні державного 

контролю дотримання норм митного законодавства в процесі митного 

оформлення товарів і транспортних засобів; фіскальну функцію, яка полягає 

в адмініструванні посадовими особами Державної митної служби України 

всіх передбачених чинним законодавством митних платежів; стимулюючу 

функцію, яка полягає у заохоченні суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до активізації міжнародної торгівлі завдяки спрощеним 

процедурам в рамках функціонування певних митних режимів 
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(стимулювання експорту або імпорту, транзиту тощо); координуючу 

функцію, яка полягає в координації діяльності посадових осіб Державної 

митної служби України з іншими контролюючими органами публічної 

адміністрації (Державною прикордонною службою України, Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів тощо) в процесі функціонування митних режимів; інформаційну 

функцію, яка полягає в інформуванні громадян та нерезидентів про новели 

національного законодавства у сфері правового регулювання митних 

режимів, доступні інформаційні ресурси та сервіси митної служби; виховну 

функцію, яка полягає у виховному впливі інституту митних режимів, а також 

посадових осіб митниць на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з 

метою формування в останніх поваги до норм і принципів митного права, 

органів публічної адміністрації в цілому. 

2. Методологічною основою дослідження інституту митних режимів є 

органічне поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів дослідження: законів діалектики (єдності та боротьби 

протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, прийому «заперечення 

заперечення») та метафізики, принципів об’єктивності та історизму, 

аксіоматичного методу, прийомів логічного методу (аналіз, синтез, дедукція 

та індукція), історико-правового, системного та структурно-функціонального 

методів, прийомів соціологічного методу (опитування, спостереження тощо), 

методу юридичної догматики як різновиду аксіоматичного методу та методу 

юридичної статистики, а також універсального методу юридичного 

моделювання з метою формулювання пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства та юридичної практики у сфері адміністративно-

правового регулювання митних режимів. Враховуючи міжгалузевий характер 

інституту митних режимів необхідно враховувати специфіку методології 

окремих юридичних наук: адміністративного, митного, фінансового, 

цивільного, господарського та міжнародно-приватного права. Особливу 

увагу необхідно приділяти застосуванню методів соціологічних досліджень 
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та юридичної статистики, які дозволяють виявити реальний стан публічних 

відносин у сфері митної справи, актуальні проблеми в процесі 

функціонування митних режимів, спрогнозувати напрями реформування 

митного законодавства на основі виявлених недоліків правового 

регулювання та очікувань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Дослідження історіографії теоретико-методологічних та правових 

засад митних режимів в Україні дозволило виявити тенденцію щодо 

активізації наукових досліджень проблематики митних режимів в Україні 

серед фахівців у сфері адміністративного, митного, податкового, 

господарського та міжнародно-приватного права, а також в працях вчених-

економістів, які розглядають митні режими в контексті діяльності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі. Активізація 

доктринальних досліджень адміністративно-правового забезпечення 

функціонування митних режимів свідчить про теоретичну та практичну 

значимість даної тематики та перспективність її поглибленого аналізу. 

4. Періодизацію історії становлення та розвитку митної справи в 

України доцільно поділити на 7 етапів: I – докиївський період в історії 

митної справи на українських землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.); ІІ – період 

Київської Русі та монголо-татарського панування (XI – ХVІІ ст.); ІІІ – період 

запорізького козацтва – Гетьманщини (XVI ст. – перша половина XVIII ст.); 

ІV – період входження українських земель до Російської імперії (кінець 

XVIII – початок ХХ ст.); V – митна справа в Україні у радянську добу (1917-

1991 рр.); VI – період становлення та розвитку митної справи у період 

розбудови незалежної української держави (з 1991-2012 рр.); VII – сучасний 

період, пов’язаний із активними процесами євроінтеграції, прийняттям 

чинного Митного кодексу України, приведенням національного 

законодавства у сфері митної справи у відповідність до норм та принципів 

права Європейського Союзу (з 2012 р. – до теперішнього часу). 

Удосконалення правового забезпечення функціонування митних 

режимів в Україні є неможливим без дослідження його історії, основних 
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етапів та особливостей в різні історичні періоди. Враховуючи історичний 

досвід, органи публічної адміністрації повинні приділяти особливу увагу 

адміністративно-правовим засобам захисту національного виробника в 

процесі функціонування митних режимів: стимулювати експорт вітчизняної 

продукції та активно застосовувати заходи тарифного і нетарифного 

регулювання імпорту товарів, які в достатній мірі виробляються 

національними підприємствами. 

5. В історії розвитку державної митної системи України слід виділити 

п’ять ключових етапів: створення та функціонування Державного митного 

комітету України (1991-1996 рр.); другий етап, пов’язаний із діяльністю 

Державної митної служби України (1996-2012 рр.); третій етап, який 

характеризувався функціонуванням митних органів у структурі Міністерства 

доходів і зборів України (2012-2014 рр.); четвертий етап, пов’язаний, 

насамперед, із реорганізацією Міністерства доходів і зборів у Державну 

фіскальну службу України, до складу якої увійшли митні органи (2014-2018 

рр.), п’ятий етап, пов’язаний із створення окремих структур Державної 

податкової та Державної митної служби України шляхом реорганізації 

(поділу) Державної фіскальної служби України (з 2018 р. до теперішнього 

часу). 

Історичний досвід свідчить про раціональність та доцільність окремого 

функціонування Державної податкової та Державної митної служб України, 

які, незважаючи на значну кількість спільних рис їх правової природи та 

призначення, виконують окремі важливі функції держави: адміністрування 

податків та адміністрування митних зборів, переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України відповідно. 

6. До правових засад митних режимів в Україні віднесено положення 

Конституції України, які є нормами прямої дії, рішення Конституційного 

Суду України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 

України, кодекси та закони України, укази Президента України та постанови 

Кабінету Міністрів України, а також накази Державної митної служби 
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України та інші відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти у сфері 

правового регулювання митних режимів. Особливе місце в ієрархії правових 

засад митних режимів в Україні відведено постановам Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду та постановам Великої 

Палати Верховного Суду, в яких викладено правові позиції вищої судової 

інстанції України щодо правильного застосування норм матеріального та 

процесуального права в процесі вирішення митних спорів між органами 

публічної адміністрації та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Дослідження практики Верховного Суду та Європейського суду з 

прав людини у сфері митних відносин дозволило сформулювати висновок 

про те, що в Україні поступово формується прецедентне право. Не зважаючи 

на належність національної правової системи до романо-германської 

правової сім’ї, правові висновки (позиції) Верховного Суду та рішення 

Європейського суду з прав людини відіграють все більшу роль в юридичній 

практиці та прямо впливають на результати правозастосування органів 

публічної адміністрації та судів. Проаналізовані постанови Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду та рішення Європейського 

суду з прав людини у сфері правового регулювання митних відносин свідчать 

про важливість казуального тлумачення норм митного права для правильного 

розуміння та застосування норм Митного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів. Заслуговує на увагу практика Верховного Суду 

щодо спорів, що виникають при визначенні митними органами вищої ціни 

товарів, ніж заявляється імпортерами при ввозі товару в Україну, в процесі 

функціонування митного режиму імпорту. 

8. Необхідність дослідження практики Європейського суду з прав 

людини в контексті правового регулювання митних режимів обумовлена 

необхідністю вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення 

додержання державою положень європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, порушення яких встановлене рішеннями 

Європейського суду з прав людини, забезпечення усунення недоліків 
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системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а 

також усунення підстав для надходження до Суду заяв проти України, 

спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. 

Європейський суд з прав людини враховує дискреційні повноваження 

національних судів та зазначає, що підставою для встановлення порушення 

ст. 1 Першого протоколу до європейської Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод у показовій справі про порушення митних правил 

є непропорційний характер накладеного на заявника стягнення, що не 

означає, що заявник не повинен був нести жодної відповідальності за 

вчинене ним порушення національного законодавства. 

9. Аналіз досвіду правового регулювання митних режимів у США, 

Республіці Сінгапур, Королівстві Швеція, Канаді, Французькій Республіці, 

Республіці Польща, Японській Державі та Китайській Народній Республіці 

дозволив виділити загальні для цих країн аспекти проведення реформ систем 

управління митними послугами: запровадження принципу «єдиного вікна»; 

максимальна автоматизація митного оформлення; використання систем 

управління ризиками; запровадження мобільного екстериторіального 

принципу митного оформлення; захист національного виробника та 

національних економічних інтересів; участь міжнародних структур у процесі 

реформ. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання схем митного оформлення 

й митного контролю товарів і транспортних засобів показує, що якість 

митних послуг вища там, де широко застосовуються передові автоматизовані 

технології. 

10. До актуальних проблем правового регулювання митних режимів в 

Україні віднесено: 

- надмірний обсяг дискреційних повноважень у посадових осіб 

митниці, що обумовлює високий ступень корупційних ризиків в їх діяльності 

в процесі адміністрування митних режимів; 

- непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та 

підстав для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 
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зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо; 

- недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій посадових 

осіб митних органів; 

- втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 

зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів; 

- відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного права 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) 

в процесі функціонування митних режимів; 

- низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та посадових осіб Державної митної 

служби України, що проявляється в девіантній поведінці учасників митних 

відносин, намаганні уникнути належного митного огляду товарів та сплати 

передбачених чинним законодавством митних платежів, недбалому ставленні 

до виконання службових обов’язків суб’єктами владних повноважень в 

процесі адміністрування митних режимів; 

- низький рівень оплати праці та соціального та матеріально-технічного 

забезпечення інспекторів Державної митної служби України, що обумовлює 

плинність кадрів (як наслідок – перманентно низький рівень їх професійної 

підготовки) та низькій рівень мотивації до сумлінної праці, а також є 

чинником поширення корупційних зв’язків між учасниками митних 

відносин; 

- відсутність чіткої політики протекціонізму з боку органів публічної 

адміністрації України щодо захисту національних інтересів, зокрема 

національного виробника в процесі адміністративно-правової регламентації 

митних режимів; 

- загальна низька ефективність функціонування митних режимів в 

Україні, обумовлена низьким рівнем їх автоматизації та інформатизації 

(цифровізації), відсутністю технічних можливостей для застосування 

роботизованого обладнання та інших інноваційних технологій з метою 
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мінімізації людського фактору; 

- відсутність довгострокової концепції розвитку митної справи в 

Україні та стратегії удосконалення організації та діяльності Державної 

митної служби України з урахуванням останніх досягнень юридичної науки 

та позитивного зарубіжного досвіду. 

11. До основних напрямів удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні віднесено: 

- завершення процесу адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин до норм та принципів права ЄС 

(прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» та інші невідкладні заходи); 

- внесення змін до чинного Митного кодексу України в частині 

процедури, критеріїв та методів визначенні митної вартості товарів (правова 

регламентація використання спеціального програмного забезпечення для 

визначення митної вартості товарів і транспортних засобів); 

- автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка 

покликана мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень в процесі 

реалізації митних режимів (прийняття владно-управлінських рішень), 

усунути корупційні ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності до дотримання норм Митного кодексу України та інших 

законодавчих актів; 

- розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; 

- використання технології штучного інтелекту, яка дозволить створити 

концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою 
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програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з 

аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та 

відповідність пред’явленій документації; 

- відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний 

режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що 

забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а 

також гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження 

дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку 

адміністративного судочинства (для реалізації даної пропозиції доцільно 

нормативно регламентувати та технічно забезпечити обов’язкову наявність 

нагрудних відеокамер у інспекторів митної служби та їх обов’язок 

здійснювати всі митні процедури тільки за умови здійснення відеофіксації 

означених дій; крім того, стаціонарні камери відеофіксації повинні 

забезпечувати відеозйомку всієї території митних постів, пунктів пропуску 

через державний кордон України, за виключенням місць для інтимної гігієни 

учасників митних відносин (вбиралень,  душових кімнат тощо)); 

- розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-порталу 

Державної митної служби України (створення інтерактивного сервісу щодо 

вибору митного режиму та поміщення в нього товарів з можливістю 

заповнення декларації он-лайн та виконання інших митних формальностей, 

спостереження в режимі он-лайн за переміщенням товарів через митний 

кордон тощо); 

- максимальне спрощення митних процедур (порядку митного 

оформлення (декларування) товарів і транспортних засобів та виконання 

інших митних формальностей) в рамках митного режиму експорту з метою 

стимулювання експорту вітчизняної продукції та застосування розширеної 

системи заходів тарифного і нетарифного регулювання в рамках митного 

режиму імпорту з метою захисту національного виробника в рамках 

національної програми протекціонізму. 

Наведений перелік напрямів удосконалення теоретико-методологічних 
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та правових засад митних режимів в Україні не є вичерпним через постійні 

зміни національного митного законодавства та нові виклики юридичної 

практики у сфері митної справи, що обґрунтовує перспективність 

подальшого наукового аналізу даної тематики. 

Всі перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні необхідно 

закріпити в Стратегії розвитку митної справи та Державної митної служби 

України до 2025 року із зазначенням конкретних правових засобів 

досягнення поставлених цілей те чіткими термінами виконання поставлених 

завдань. 

 

 



367 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Адабаш О.В. Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових 

режимів. Європейські перспективи. 2013. № 12. С. 36-40. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник; за 

ред. Т.О. Коломоєць. К.: Юрінком Інтер, 2011. 576 с. 

3. Адміністративне право України: академ. курс у 2-х томах / 

Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В.; 

відп. ред. В.Б. Авер’янов; НАН України; Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького. К. : Юридична думка, 2007. Т. 1: Загальна частина. К.: 

Юридична думка, 2007. 591 с. 

4. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 

2007. 544 с. 

5. Адміністративне право України: навчальний посібник у 2-х томах / 

Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін.; за заг. ред. В.В. Галунька.  

Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. Т.1: Загальне 

адміністративне право. 320 с. 

6. Артеменко А.В. Удосконалення нормативно-правового регулювання 

питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення 

водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через 

державний кордон України. Митна безпека. 2018. Вип. 2. С. 13-19. 

7.  Архірейська Н.В. Аналіз ефективності процедур митного контролю. 

Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. 2014. № 1. С. 160-

165. 

8.  Бабенко А.Ю. Правова характеристика фінансових санкцій за 

порушення митного законодавства. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2017. Вип. 1 (2). С. 8-11. 

9.  Бабенко А.Ю. Поняття та сутність процедури застосування 

фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101677
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.


368 

 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 

2017. Вип. 42. С. 155-158. 

10.  Бабенко Б.І., Миронов О.В. Особливості правового регулювання 

захисту об’єктів права інтелектуальної власності під час переміщення товарів 

через митний кордон України. Митна безпека. 2014. № 2. С. 66-71. 

11.  Баженов М. Актуальні особливості реалізації права на 

призупинення митних процедур у системі цивільно-правового захисту 

авторських прав. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2015. Vol. 2, Iss. 1. С. 312-

318. 

12.  Базилюк І.О. Поняття переміщення товарів через митний кордон 

та його правове забезпечення. Актуальні проблеми держави і права. 2011. 

Вип. 60. С. 516-522.   

13.  Бакуменко Д.О. Державне регулювання діяльності митних органів 

щодо надання адміністративних послуг. Вісник Академії митної служби 

України. Сер.: Державне управління. 2011. № 1. С. 50-55. 

14.  Батченко Л., Ковальова М. Європейський досвід управління 

митними ризиками. Науковий вісник Одеського національного економічного 

університету. 2015. № 6. С. 5-17. 

15.  Баязітов Л.Р., Кунєв Ю.Д., Кунєва З.Ю. Визначення сутності та 

змісту основних митно-правових понять / Сучасний стан та перспективи 

розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. 

ред. Д.В. Приймаченка. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 31-

51. 

16.  Безмитні тарифні квоти та їх використання. Євроінтеграційний 

портал. 27.09.2020 р. URL: http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli/bezmytni-taryfni-

kvoty-ta-yihnie-vykorystannia 

17.  Бережна К.В. Митно-правовий режим транзиту в Україні: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; 

адміністративне право і процес; фінансове право». Київ, 2003. 21 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100517
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж44068
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69995
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia
http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia


369 

 

18.  Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та 

міжнародні аcпекти: монографія / І.Г. Бережнюк. Держ. мит. служба України. 

Д., 2009. 543 c.  

19.  Бережнюк І.Г., Брендак А.І., Булана В.В., Войцещук А.Д., 

Демченко С.С. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та 

вітчизняна практика: монографія / І.Г. Бережнюк, А.І. Брендак, В.В. Булана, 

А.Д. Войцещук, С.С. Демченко; ред.: І.Г. Бережнюк; Держ. НДІ мит. справи. 

Хмельницький: Мельник А.А., 2014.  287 c.  

20.  Бережнюк І.Г., Булюк В.В., Войцещук А.Д., Галушко Н.П., Гоя 

О.В.  Регулювання митної справи: підруч. Хмельниц.: Інтрада, 2007. 311 с. 

21.  Бережнюк І.Г., Нагорічна О.С., Несторишен І.В. Дослідження 

теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних 

процедур: зб. тез II наук.-практ. Інтернет-конф. Держ. НДІ мит. справи. 

Хмельницький. 2015. 64 c. 

22.  Бережнюк І.Г., Пашко П.В., Войцещук А.Д., Булана В.В., 

Долобанько В.В. Актуальні питання теорії та практики митної справи: 

монографія. Держ. НДІ мит. справи. Хмельницький: Мельник А.А. 2013. 427 

c. 

23.  Берлач А.І., Лісогор Ю.Б. Правова природа та принципи митного 

оформлення в Україні / Сучасний стан та перспективи розвитку митних 

правовідносин в Україні: колективна монографія; за заг. ред. 

Д.В. Приймаченка. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 188-207. 

24.  Берлач Н.А., Филь С.П. Сутність митної діяльності, спрямованої 

на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Наука і 

правоохорона. 2017. № 1 (35). С. 20-27.  

25.  Бєлєвцева В.В. Митні режими та адміністративна відповідальність 

за порушення у сфері їх дії. Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Право. 2011. № 1. С. 48-52. 



370 

 

26.  Бидик А.Г. Основні умови використання інструментів митного 

регулювання в практичній діяльності митних органів. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7 (2). С. 294-300. 

27.  Биков І.О. Україна як суб’єкт правовідносин у сфері реалізації 

європейських митних стандартів. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 6 (2). С. 35-38. 

28.  Бізнес не бачить зрушень у реформуванні митниці / Європейська 

Бізнес Асоціація: офіційний веб-сайт. Дата оновлення: 02.09.2020 р. URL: 

https://eba.com.ua/biznes-ne-bachyt-zrushen-u-reformuvanni-mytnytsi/ 

29.  Білак Н.І. Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної 

власності через митний кордон України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». Міжнародний гуманітарний університет. Одеса, 2019. 

25 с. 

30.  Біленець Д.А. Процедури у пунктах пропуску як елемент 

реалізації правового режиму зони митного контролю. Митна справа. 2015. № 

3. С. 44-49.  

31.  Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Митний контроль: організація і 

методологія. Науковий вісник Національного університету ДПС України 

(економіка, право). 2014. № 1 (64). С. 181-187. 

32.  Благодарний А. Методологія дослідження правової регламентації 

адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. 

Підприємництво, господарство і право. № 6. 2018. С. 147-151. 

33.  Бобрижна Г.В. Аналіз зарубіжного досвіду управління митними 

ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави. Вісник 

Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2012. № 1 

(6). С. 138-145. 

34.  Бобрижна Г.В. Роль митного регулювання в процесі реалізації 

зовнішньоекономічної політики держави. Вісник Академії митної служби 

України. Сер.: Державне управління. 2011. № 2. С. 205-209. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.


371 

 

35.  Бобрижна Г.В. Формування інституційних умов удосконалення 

державної політики у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки 

та психології. 2013. Вип. 2. С. 19-25.  

36.  Бойко В.М, Багрій-Шахматов Л.В., Попов Г.В. Історія митної 

справи К.: Видавець В. Карпенко, 2002. 50 c.  

37.  Бойкова М.В. Зарубежный опыт таможенного 

администрирования: монография; под общ. ред. В.В. Макрусева. М.: РИО 

Российской таможенной академии, 2017. 130 с. 

38.  Бондаренко Є.П. Оцінка інструментів митного регулювання та їх 

вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі. Інноваційна економіка. 2014. 

№ 5. С. 230-235. 

39.  Бородін І., Шапенко Л. Еволюція адміністративного права 

України. European political and law discourse. 2016. Volume 3. Issue 2. C.122-

125. 

40.  Брачук А.О. Категорія «Митні процедури» в українському 

законодавстві: поняття та типологія. Актуальні проблеми політики. 

2016. Вип. 58. С. 241-250.  

41.  Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного 

регулювання та застосування його в Україні. Актуальні проблеми економіки. 

2006. № 9 (63). С. 7-13. 

42.  В ДФС функціонує сучасна автоматизована система митного 

контролю та оформлення. Офіційний портал Державної фіскальної служби 

України. URL: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-249074.html 

43.  Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. Здійснення митного контролю 

експортно-імпортних операцій. Економічний простір. 2012. № 67. С. 5-19. 

44.  Величко К.Ю., Носач Л.Л., Печенка О.І. Особливості митного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційного 

спрямування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 

та послуг. 2019. Вип. 1. С. 109-122. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73678
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73678
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25888
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73447
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72967
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72967


372 

 

45.  Верховний суд розмежував поняття «митний контроль» та «митне 

оформлення» / Офіційний портал «Судова влада України». URL: 

https://court.gov.ua/press/news/512072/ 

46.  Вишновецький В.М. Нормативно-правове забезпечення 

громадського контролю в державній митній справі. Юрид. вісник Повітр. і 

косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. 2015. № 1. С. 56-59. 

47.  Владіміров Д.В. Митний контроль у забезпеченні економічної 

безпеки держави. Економіка та митно-правові відносини. 2019. Вип. 11-12. 

С. 82-89. 

48.  Войтов С.Г., Черних С.Г. Розвиток митного постаудиту як 

складник модернізації системи митного контролю в Україні. Науковий 

погляд: економіка та управління. 2019. № 2. С. 17-27. 

49.  Войцещук А.Д. Інформаційні технології у забезпеченні безпеки 

митного простору України. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія: Економіка. 2017. № 5. С. 84-89.  

50.  Войцещук А.Д., Іващук І.О., Стопенчук С.М., Бережнюк І.Г., 

Галушко В.С. Митна справа: Навч. посіб.: У 3-х т. Т.1. К.: Мануфактура. 

2006. 412 с. 

51.  Гайдамака І.О. Правовий режим: поняття та види. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. № 15. С. 120-127. 

52.  Галько С.В. Модель аналізу ризиків під час митного контролю 

товарів і транспортних засобів. Вісник Академії митної служби України. 

Сер.: Економіка. 2011. № 2. С. 47-54. 

53.  Ганас Л.М., Дорош О.І., Мукан О.В., Ноджак Л.С., Трухан С.М. 

Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі 

«Імпорт». Електронне наукове фахове видання «Ефективна 

економіка». 2019. № 3. URL.: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/47.pdf 

54.  Ганзенко О.О. Правові засоби захисту прав і свобод людини в 

Україні: сучасний стан та напрями удосконалення. Вісник Запорізького 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Юридичний%20вісник.%20Повітряне%20і%20космічне%20право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Юридичний%20вісник.%20Повітряне%20і%20космічне%20право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101552
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/47.pdf


373 

 

національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2015. № 4.  Частина I. С. 8-13. 

55.  Ганзенко О.О. Теорія правових засобів у контексті 

інструментальної теорії права. Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя: 

Запорізький національний університет, 2016. № 3. С. 36-42. 

56.  Ганьба О.Б., Мірошніченко В.І. Особливості сучасної методології 

правових наукових досліджень. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 

№ 2 (13). 2016. С. 1-13. 

57.  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та 

значення адміністративних послуг у системі митних відносин. Наукові 

записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 6. С. 64-

67. 

58.  Генералізована система преференцій Японії / Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: офіційний 

веб-сайт. Міжнародна торгівля. URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f3e3391f-a19a-4fdf-

9e4d-

9e24708b6446&title=GeneralizovanaSistemaPreferentsiiYaponii&isSpecial=true 

59.  Герасимюк П.В. Ефект митної політики: поняття та класифікація. 

Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2018. № 3. С. 163-

170. 

60.  Герман О.О. Митний контроль та митне оформлення товарів за 

товарними позиціями 8701–8707, 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться 

громадянами на митну територію України для вільного обігу. Проблеми 

законності. 2016. Вип. 133. С. 111-125.   

61.  Гіжевський В.К., Бабенко В.В. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність. Вчені 

записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2019. Вип. 4.  С. 34-40.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100550
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Держава%20та%20регіони.%20Сер.%20Економіка%20та%20підприємництво
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69059
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69059
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72088:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72088:екон.


374 

 

62.  Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 20 

Частина 1. С. 159-163. 

63.  Годяк А., Ілюшик О., Павлович-Сенета Я. Митне право України. 

Львів: навчальний посібник, 2017. 308 с. 

64.  Голосніченко Д.І. Теорія Повноважень: вітчизняний та 

зарубіжний досвід їх формування: монографія. К.: Г.А.М., 2009. 356 с. 

65.  Горбенко Р.О., Заблодська І.В., Рогозян Ю.С., Дьякон Ю.Г. 

Перспективи розвитку вільних митних зон в Україні. Часопис економічних 

реформ. 2020. № 2 (38). С. 6-13. 

66.  Гостєв В.В. Поняття та використання адміністративно-правових 

режимів в сучасних умовах. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010. Вип. 1. С. 174-181. 

67.  Гребельник О. Митна справа: підручник. 4-те вид. оновл. та 

доповн. К.: Центр учбової літератури, 2014. 472 с. 

68. Гребельник О.П. Розвиток митної справи за часів Київської Русі. 

Науковий журнал «Митна безпека». Університет державної фіскальної 

служби України; редкол.: П.В. Пашко (голов. ред.) та ін. Ірпінь: Видавничо-

поліграфічний комплекс. 2017. № 1. С. 26-35.  

69.  Грянка Г.В. Правові засади адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил. Право і суспільство. 2012. № 6. С. 102-108. 

70.  Губіна І.С. Митний постаудит у системі митного контролю: 

проблеми нормативно-правового регулювання. Вісник Академії митної 

служби України. Сер.: Економіка. 2012. № 1. С. 38-43. 

71.  Гужевська Л.А., Басанець Т.Ю, Веронська Л.Т. Вибір митного 

режиму як одна із задач митної логістики. Вісник Національного 

транспортного університету. 2010. № 21(2). С. 111-114. 

72.  Гуменюк О.Г. До питання про основні принципи митного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Науковий вісник 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100579
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100579
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16283
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16283
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.


375 

 

Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 

16 (4). С. 113-116. 

73.  Гуменюк О.Г. Система оцінки ризиків митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Одеського національного 

університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 1. С. 185-190. 

74.  Гутченко К. Режим «митний транзит» та процедура «митний 

транзит»: сутність і зміст. Публічне право. 2018. № 3. С. 87-93. 

75.  Гутченко К.А. «Митний транзит»: сутність і зміст поняття. 

Правова позиція. 2017. № 2. С. 31-43. 

76.  Гуцу С.Ф. Проблеми митного регулювання в України в умовах 

євроінтеграції. Гуманітарний часопис. 2013. № 4. С. 105-109.  

77.  Гуцул І.А. Митна політика зарубіжних країн: навч. посіб. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 198 с. 

78.  Гуцул І.А. Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності. Наука молода. 2014. № 21. С. 117-119. 

79.  Давидовська Г.І. Історико-правові аспекти еволюції митних 

режимів Франції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 18 (1). С. 25-27. 

80.  Давидчук О. Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини. Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7591 

81.  Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс Європейської інтеграції; 

пер. з англійської. К.: «К.І.С.», 2006. 696 с. 

82.  Дем’янчук Ю.В. Концепція адміністративно-правових режимів. 

Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 305-309. 

83.  Дем`янюк О. Митний тариф як регулятор зовнішньої торгівлі 

держави. Економічний аналіз. 2012. Т. 10 (2). С. 210-214. 

84.  Демчук М.В. Митні правопорушення: запобігання та протидіяв 

контексті зарубіжного досвіду. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Т. 30 

(69). № 4. С. 160-165. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69659:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69659:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100594
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69995
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70845
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Юр.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Юр.н.


376 

 

85.  Дем’янюк О., Кекіш І. Митні режими у стимулюванні 

зовнішньоекономічної діяльності України. Світ фінансів. 2016. Вип. 2 С. 75-

87.  

86.  Денисенко В.В. Правове забезпечення митної політики: 

міжнародно-правові стандарти та українське законодавство: навч. посіб. 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 326 с. 

87.  Денисенко С.І. Міжнародно-правові стандарти спрощення та 

гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі: дис. … канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.11 «міжнародне право». Український державний 

університет фінансів та міжнародної торгівлі. Одеса, 2015. 287 с. 

88.  Денисова А. Правові засоби: поняття та види. Право України. 

2010. № 7. С. 190-195. 

89.  Денисова А.М. Механізм і засоби правового впливу (теоретико-

правове дослідження): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 «теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень»; Національна академія 

внутрішніх справ МВС України. К., 2012. 230 с. 

90.  Держмитслужба запустила новий офіційний веб-портал / 

Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Дата 

оновлення:12.06.2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhmitsluzhba-

zapustila-novij-oficijnij-vebportal 

91.  Дерманська Л.В. Оптимізація процедур митного контролю щодо 

забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Інноваційна 

економіка. 2018. № 1-2. С. 5-10. 

92.  Деякі питання документування управлінської діяльності: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55. Дата 

оновлення: 15.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п 

93.  Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час 

здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 

фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного 

контролю: Постанова Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 р. 

https://www.kmu.gov.ua/news/derzhmitsluzhba-zapustila-novij-oficijnij-vebportal
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhmitsluzhba-zapustila-novij-oficijnij-vebportal
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25888
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25888
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п


377 

 

Дата оновлення: 02.02.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/364-

2016-п#Text 

94.  Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування 

системи органів, що реалізують державну митну політику: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 569-р. Дата оновлення: 

13.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2020-р#Text  

95.  Додін Є.В., Серафімов В.В. Міжнародне співробітництво з питань 

митної справи: навч. посіб. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса. 2012. 175 с. 

96.  Домбровська С.М. Механізми державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування. Теорія та 

практика державного управління і місцевого самоврядування. 2017. № 1. 

URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_14 

97.  Дорош М.М. Розвиток митної справи в УРСР (1917-1991 рр.). 

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2012. Том 14. № 2 (52). 

Частина 4. С. 184-188. 

98.  Драпайло В.В. Поняття правового режиму зберігання товарів під 

митним контролем як різновиду адміністративно-правового режиму. Право і 

суспільство. 2015. № 6 (2). С. 118-123.  

99.  Дрозд О.Ю. Види митного контролю в України. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. 

Вип. 11(1). С. 131-133. 

100.  Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 320 с. 

101.  Дуженко С.А. Принципи провадження у справах про порушення 

митних правил крізь призму їх реалізації. Теорія і практика правознавства. 

2014. Вип. 1 (5). С. 1-12. 

102.  Дукова Н.М. Облік товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України як форма 

митного контролю. Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія». 2016. Вип. 3. С. 37-50. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000013
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000013
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Юр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Юр.


378 

 

103.  Дьомін Ю. Митна справа в системі конституційних функцій 

української держави. Сучасний конституціоналізм та конституційна 

юстиція: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: 

Юридична література, 2001. С. 297-299. 

104.  Дьомін Ю. Поняття та місце митного контролю в системі функцій 

Української держави. Право України. 2003. № 8. С. 40-44. 

105.  Дьяченко О.В., Вишинська Т.Л., Литвин С.М. Митний контроль 

як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. 2016. № 2 (1). С. 218-227. 

106.  Дяченко Т.О. Особливості митно-тарифного регулювання 

України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Випуск 125 

(частина I). С. 128-137. 

107.  Енамура Н., Цукамото Х. Опыт послевоенной Японии в 

реформировании экономики. Вопросы экономики. 1992. № 11. С. 82-85. 

108.  Європейська бізнес Асоціація оприлюднила результати Митного 

індексу / Європейська Бізнес Асоціація: офіційний веб-сайт. Дата оновлення: 

28.08.2018 р. URL: https://eba.com.ua/yevropejska-biznes-asotsiatsiya-

oprylyudnyla-rezultaty-mytnogo-indeksu/ 

109.  Жаровська І.М. Публічні та приватні інтереси у механізмі 

сучасної державної влади Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2010. Випуск 

525. Правознавство. С. 33-37. 

110.  Жиромський В. Корисна монографія з питань митної справи / В. 

Жиромський. Право України. 2003. № 5. С. 154-155. 

111.  Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н., Правові засади митної справи України: 

навч. посіб. Міжгалуз. ін-т упр. К.: Магістр ХХІ ст., 2005. 384 c. 

112.  Завгородня В.М. Категорія «адміністративно-правовий режим» у 

понятійному апараті адміністративного права. Правовий вісник Української 

академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 31-35. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69410:Сер.2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69410:Сер.2
https://eba.com.ua/yevropejska-biznes-asotsiatsiya-oprylyudnyla-rezultaty-mytnogo-indeksu/
https://eba.com.ua/yevropejska-biznes-asotsiatsiya-oprylyudnyla-rezultaty-mytnogo-indeksu/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України


379 

 

113.  Загальна теорія держави і права: підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. 

Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. 

Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. Харків: 

Право, 2009. 584 с. 

114.  Задорожний О., Ярмак А. Нетарифні заходи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа. 2015. № 15 (15). URL: 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8217 

115.  Заморська Л.І. Нормативність права як засіб оптимізації 

правового режиму: теоретичний аналіз. Право і суспільство. 2011. № 4. С. 18-

21.  

116.  Запорожець О.Ф. Шляхи підвищення якості митних послуг. 

Інноваційна економіка. Науково виробничий журнал. 2018. № 3-4 (74). С. 12-

16. 

117.  Зельніченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа: 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. держ. торг.-екон. ун-т. К. 2000. 190 c. 

118.  Золотухіна Л.О. Адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації публічного інтересу. Jurnalul juridic national: teorie şi 

practică. 2019. № 4 (38). С. 61-64. 

119.  Золотухіна Л.О. Діалектика співвідношення публічних і 

приватних інтересів як адміністративно-правових категорій. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2019. № 1. С. 70-

77. 

120.  Золотухіна Л.О. Зміст публічного інтересу як адміністративно-

правової категорії. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 1. Т. 2. С. 94-

99. 

121.  Золотухіна Л.О. Історія розвитку національного законодавства в 

контексті реалізації «публічних інтересів». Право і суспільство. 2019. № 3. 

Частина 2. С. 41-46. 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8217


380 

 

122.  Іванов Є.І. Значення митного адміністрування й торговельної 

інфраструктури в системі зовнішньоторговельної політики держави. 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 1. С. 28-32. 

123.  Івашова Л.М., Кийда Л.І. Спрощений митний контроль у контексті 

економічної безпеки: проблеми та шляхи їх розв’язання. Вісник Академії 

митної служби України. Серія: Державне управління. 2012. № 1. С. 146-152. 

124.  Іващук І.О. Оцінка активності країн у митному просторі та її 

вплив на формування митного середовища. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. 2009. Вип. 11. С. 40-

50. 

125.  Ільков В.В. Методологія дослідження джерел права в 

адміністративному судочинстві. Форум права. № 5. 2016. С. 48-52. 

126.  Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: 

наукове видання / авт. кол.: К.М. Колесников (керівник авторського 

колективу), Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, О.В. Морозов, С.В. Шуляк та ін. 

Одеса: Пласко, 2010.  541 с.   

127.  Іщенко Ю.В., Чабан В.П., Дорогих В.М., Пастух І.Д., Горбач О.В., 

Столбовий В.М. Митне право України: навч. посіб. Київ. нац. ун-т внутр. 

справ. К.: Юрінком Інтер, 2010. 296 c. 

128.  Іщук І.О. Митні ініціативи в глобальному просторі: монографія. 

Тернопіль: підручники і посібники, 2007. 304 с.  

129.  Калантай С.В. Оскарження як передумова митного спору. 

Правова позиція. 2017. № 2. С. 53-61. 

130.  Камінський А. Митне оформлення товарів у режимі транзит. 

Митна справа. 29 липня 2016, №28 (885). URL: 

http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3207 

131.  Капітанець С. Деякі проблемні питання правового регулювання 

митного режиму безмитної торгівлі та діяльності магазинів безмитної 

торгівлі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69762
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право


381 

 

України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 3. URL.: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_3_10. 

132.  Капітанець С.В. Проблеми функціонування Митного союзу ЄС та 

його економічні ефекти в умовах євроінтеграції. Інноваційна економіка. 2016. 

№ 1-2 (61). С. 21-25. 

133.  Карамбович І.М. Митна система та її роль в регулюванні 

зовнішньої торгівлі України: монографія. Держ. мит. служба України, Акад. 

мит. служби України. Д., 2009. 281 c. 

134. Карбау Р. Міжнародна економіка. Європейський Союз. Суми: 

Козацький вал, 2004. С. 577-583. 

135.  Квєліашвілі І. Гармонізація національної митної політики з 

міжнародними нормами і стандартами в митній сфері. Державне управління 

та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 1 (28). С. 74-80.  

136.  Кекіш І.П. Економічний зміст митних режимів. Наука молода. 

2014. № 21. С. 140-147.  

137.  Кекіш І.П. Шляхи покращення застосування митного режиму 

тимчасового ввезення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. 2015. № 10. С. 243-246. 

138.  Кельман М. Методологія сучасного правознавства: становлення та 

основні напрями розвитку. Психологія і суспільство. 2015. № 4. С. 33-46. 

139.  Кийда Л.І. Удосконалення системи митного контролю товарів і 

особистих речей під час перетину громадянами митного кордону. Публічне 

управління та митне адміністрування. 2017. № 2. С. 195-204. 

140.  Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митне право: система та динаміка 

розвитку. Митна справа. 2002. № 1. С. 3-7. 

141.  Ківалова Т.С., Смелянець Г.Є. До питання про поняття і складові 

методу правового регулювання. Актуальні проблеми держави і права. 2003. 

Вип. 21. С. 33-38.  

142.  Коваленко Н. Поняття та ознаки адміністративно-правового 

режиму. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 106-110. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.


382 

 

143.  Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року № 2747-IV. Дата оновлення: 15.08.2020 р. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10971 

144.  Колесников К.М., Архірейський Д.В., Дячок О.О., Морозов О.В., 

Шуляк С.В., Бочаров Д.О., Дук Н.М. Історія митної діяльності: Україна в 

європейському контексті: монографія. Держ. мит. служба України, Держ. 

НДІ мит. справи. К.: Пласке, 2010. 544 c. 

145.  Колесников К.М., Морозов О.В., Виноградов Г.М., Дячок О.О. 

Архірейський Д.В. Історія митної справи в Україні: монографія. К.: Знання, 

2006. 606 c. 

146.  Коломоєць О.В. Сучасний стан митної політики та митного права 

в Україні. Бізнес-навігатор. 2014. № 2. С. 131-136. 

147.  Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві 

України: теорія, досвід та практика реалізації: монографія / за заг. ред. 

В.К. Шкарупи, Запоріжжя: «Поліграф», 2004. 404 с. 

148.  Коляда С.П., Алмаз Л.О., Гребенок О.О. Митні служби Китаю та 

Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності. Вісник Академії 

митної служби України. Серія: «Економіка». 2013, № 1 (49). С. 110-117. 

149.  Коляда С.П. Економічна складова діяльності митних органів у 

системі забезпечення державних пріоритетів України: монографія. 

Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. 238 с. 

150.  Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в 

умовах державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 

2019. № 15. С. 27-34. 

151.  Комаров О.В. Експлікація митного ризику в контексті державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Академії митної 

служби України. Серія: Державне управління. 2014. № 2. С. 57-68. 

152.  Комаров О.В. Механізми забезпечення вибірковості митного 

контролю: суб’єктний підхід при управлінні ризиками. Актуальні проблеми 

забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10971
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24319
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.


383 

 

торгівлі: збірник тез III науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь 

- м. Хмельницький, 17-24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-

дослідний центр митної справи, 2019. С. 48-52. 

153.  Комаров О.В. Митне регулювання та правове забезпечення 

адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної 

безпеки: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 

114-121. 

154.  Комаров О.В. Удосконалення фіскальної політики в галузі 

державної митної справи. Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. Сер. Держ. управління. 2017. № 4. С. 62-67. 

155.  Комаров О.В. Юридичний статус та повноваження суб’єктів 

митних правовідносин. Lex portus. 2017. № 6. С. 75-84.  

156.  Комзюк В. Митні органи як суб`єкти адміністративного права. 

Юридичні науки. 2012. № 90. С. 17-19. 

157.  Комзюк В.Т. Місце митного права в правовій системі України. 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 

36. С. 241-247. 

158.  Коніна М.О., Нацменко О.Д. Роль митного контролю в 

забезпеченні фіскальної функції митних органів. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 133-136. 

159.  Коновалов Ю.О., Романюк У.В. Сучасний стан автоматизації 

процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних 

засобів та товарів, що переміщуються ними. Наукові праці Кіровоградського 

національного технічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 32. С. 

194-202. 

160.  Конопльов В.В. Категорія «адміністративно-правових режимів» в 

юридичній науці та законодавстві України. Форум права. 2010. № 1. С. 170-

174. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23721
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Нац.%20акад.%20держ.%20упр.%20при%20Президентові%20України.%20Сер.%20Держ.%20упр
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Нац.%20акад.%20держ.%20упр.%20при%20Президентові%20України.%20Сер.%20Держ.%20упр
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101436
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Екон.менедж.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Екон.менедж.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Екон.менедж.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026


384 

 

161.  Константий О. Щодо проблеми місця митного права в системі 

права України, його предмета та метода правового регулювання. 

Підприємство, господарство і ПРАВО. 2007. № 1. С. 59-62. 

162.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата 

оновлення: 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

163. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-

р. Дата оновлення: 02.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

2020-р#Text 

164.  Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: 

періодизація та основні тенденції. LEX PORTUS. 2016. № 1. С. 51-63. 

165.  Кормич Б.А. Митні режими як інститут митного права. Митна 

справа. 2013. № 6. С. 86–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6_13 

166.  Кормич Б.А., Біленець Д.А. Режим зони митного контролю: 

адміністративно-правові основи: монографія. Чернівці: Технодрук, 2017. 180 

с. 

167.  Корнєва Т.В. Деякі проблеми митного контролю в Україні. 

Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. 2001. Вип. 11. С. 227-

230. 

168.  Корнійчук О.О. Тенденції вдосконалення порядку здійснення 

аналізу та оцінки ризиків в митній системі України. Актуальні проблеми 

забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної 

торгівлі: збірник тез III науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь 

- м. Хмельницький, 17-24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-

дослідний центр митної справи, 2019. С. 105-109. 

169.  Коробкова О.М. Сутність та класифікація митних послуг. 

Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2016. № 1-2 (61). С. 225-

229. 

170.  Короп О.В. Перевірка правильності класифікації товарів під час 

здійснення митного контролю після завершення процедур пропуску та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Держава%20і%20право.%20Юридичні%20і%20політичні%20науки


385 

 

митного оформлення. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. 

Вип. 61. С. 246-257. 

171.  Короп О.В. Сутність і призначення митного контролю після 

пропуску товарів через митний контроль. Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2012. № 12. С. 132-138.  

172.  Короп О.В. Сутність і призначення митного контролю після 

пропуску товарів через митний кордон. Вісник Академії праці і соціальних 

відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне 

управління. 2013. № 1. С. 104-110. 

173.  Котиш О.М., Куценко І.К. Розвиток експортної діяльності 

підприємства з урахуванням митного регулювання. Бізнес Інформ. 2018. № 

11. С. 72-77. 

174.  Котляров Є.І., Карпова В.В., Єніна А.О. Проблемні аспекти 

оцінювання товарів для цілей оподаткування, митного оформлення та 

складання фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 351-358. 

175.  Кравець М.О. Особливості адміністративно-правової кваліфікації 

порушень митних правил, що посягають на порядок проходження в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю. Право та державне управління. 

2014. № 4. С. 38-42. 

176.  Крестьянінов О. О. Правове регулювання митних режимів: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2002. 13 с. 

177.  Кривіцький В. Оцінка результативності митного контролю в 

умовах спрощення митних формальностей. Проблеми і перспективи 

економіки та управління. 2018. № 4. С. 246-253. 

178.  Кривіцький В.Б. Вектори вдосконалення митного контролю в 

Україні у контексті забезпечення фіскальної безпеки держави. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія». Серія: 

Економіка. 2018. № 11. С. 135-142. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69395
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69880:Пр.д.у.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69880:Пр.д.у.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69880:Пр.д.у.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж14572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж14572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100549
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101286
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101286
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69992:Екон.


386 

 

179.  Кривонос М.А. Організація взаємодії митних органів щодо 

надання взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного 

законодавства. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2012. 

№ 1. С. 25-29.  

180.  Крижанівська А.О. Інформатизація митних процедур в рамках 

Угоди зі спрощення процедур торгівлі. Митна справа. 2015. № 4 (100). С. 18-

23. 

181.  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року № 4651-VI. Дата оновлення: 11.09.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

182.  Крисовата К.В. Фінансові ризики в системі митного контролю та 

митного оформлення товарів. Вісник соціально-економічних досліджень. 

2013. Вип. 2 (2). С. 47-52. 

183.  Крисоватий А.І., Герчаківський С.Д., Дем`янюк О.Б., Бречко О.В., 

Годованець О.В. Митна справа: підручник. Терноп. нац. екон. ун-т. 

Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2014. 539 c. 

184.  Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор'єв О.Ю., Босак А.О., 

Дорошкевич К.О. Митна справа: навч. посіб. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». 

Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. 230 c. 

185.  Кунєв Ю.Д. Митне оформлення і митний контроль: системно-

правова модель. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2009. 

№ 2. С. 78-85. 

186.  Кунєв Ю.Д., Кунєва З.Ю. Правоохоронна діяльність митної 

служби: теоретичні аспекти. Вісник Академії митної служби України. Серія: 

«Право». 2012. № 2 (9). С. 72-77. 

187.  Кушакова-Костицька Н.В. Методологічні проблеми сучасних 

правових досліджень: об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність. 

Філософські та методологічні проблеми права. 2013. № 1-2. С. 23-31.  

188.  Лазарчук К.Р. Митне оформлення переміщення через митний 

кордон України рибної продукції. Митна справа. 2013. № 4 (2). С. 324-330. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69469
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417


387 

 

189.  Лебедєва Є.О. Інформаційне забезпечення митного оформлення 

товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн. Митна 

справа. 2014. № 6. С. 48-53. 

190.  Левко М.М. Деякі аспекти митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах асоціації з ЄС. Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 

2014. Вип. 2. С. 60-73. 

191.  Лепеха М.О., Мельник Л.О. Аналіз порушень митного 

законодавства в Україні. Митна безпека. 2018. Вип. 2. С. 114-122. 

192.  Лепеха М.О., Смоляр М.М. Здійснення митної політики в Україні 

на сучасному етапі. Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, 

оподаткування. 2019. Вип. 3. С. 118-123. 

193.  Лисенко І.В., Авраменко І. Сучасний стан автоматизації митного 

оформлення вантажів. Вісник Національного транспортного університету. 

2011. № 24 (2). С. 181-183. 

194.  Лисенко О.М. Методологія виявлення та припинення порушень 

митного законодавства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Юриспруденція. 2013. Вип. 6-2 (1). С. 125-128. 

195.  Лисенко О.М. Митний контроль в механізмі адміністративно-

правових заходів забезпечення правоохоронної діяльності митних органів. 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ.  2012. № 4. С. 272-279.  

196.  Литвинюк А.Ю. Україна і митний союз: ризики співробітництва. 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 113(2). С. 318-321. 

197.  Ліпинський В.В. Правові аспекти протидії переміщенню товарів 

через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вісник 

Академії митної служби України. Серія: Право. 2015. № 1. С. 58-63. 

198.  Ломейко Ю.А. Митне регулювання і контроль у контексті 

розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні. Актуальні проблеми 

економіки. 2015. № 4. С. 75-93. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70364:Ек.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70364:Ек.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101677
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74707:Ф.О.О.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74707:Ф.О.О.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69842
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Юр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74042:Юр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68200
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23291
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23291


388 

 

199.  Ломейко Ю.А. Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин 

між суб’єктами митного контролю. Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 58-67. 

200.  Ломейко Ю.А. Ефективність митного законодавства в Україні та 

напрями його вдосконалення. Бізнес Інформ. 2014. № 12. С. 30-47. 

201.  Ломейко Ю.А. Напрями вдосконалення видів і форм митного 

контролю в Україні та необхідність їх реалізації. Бізнес Інформ. 2016. № 10. 

С. 313-324. 

202.  Лук’янова Г.Ю.  Методологічні основи дослідження права у 

сучасній юридичній науці. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 33-43. 

203.  Луцик А.І., Гуцул І.А. Прагматика використання митного 

інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

участі економіки України в світовому господарстві. Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 2 (5). С. 182-

185. 

204.  Ляшевська В.І., Сіладі К.Б., Подлипян І.В. Особливості митного 

регулювання в Україні та країнах ЄС. Держава та регіони. Серія: Економіка 

та підприємництво. 2019. № 5. С. 18-22. 

205.  Ляшенко В.І., Осадча Н.В. Митний режим ввезення для 

переробки: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення. Економіка 

промисловості. 2012. № 3-4. С. 372-379. 

206.  Мазур А., Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., 

Ропотан О. Митне регулювання в ЄС та України: порівняльно-правове 

дослідження. Центр європейського та порівняльного права. Київ, 2005. 832 с. 

207.  Мазур А.В. Економічна безпека держави: погляд крізь призму 

митного контролю. Lex Portus. 2016. № 2. С. 87-100. 

208.  Мазур А.В. Організаційно-правові основи митного контролю в 

Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» Х., 2004. 19 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Бізнес%20Інформ
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж14572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж14572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69659:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69659:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23244:екон.%20та%20підпр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23244:екон.%20та%20підпр.


389 

 

209.  Мазур А.В., Колюбаєв Я.Є. «Переміщення товарів через митний 

кордон України»: різноманітність наукових поглядів на митно-правове 

поняття. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2009. № 1. С. 

64-70. 

210.  Макаренко А.В. Процедура прийняття попередніх рішень на 

поміщення товарів в окремі митні режими. Актуальні проблеми забезпечення 

національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі: збірник 

тез III науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь - м. 

Хмельницький, 17-24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-дослідний 

центр митної справи, 2019. С. 85-87. 

211.  Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан 

О. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: 

науково-практичний посібник / за науковою редакцією А.В. Мазура. К.: ТОВ 

«Ніка-Прінт», 2005. 832 с. 

212.  Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: 

теорія і методологія: монографія. Тернопіль: Астон, 2010. 256 с. 

213.  Медвідь Ю.О. Митні аспекти застосування попередньої 

інформації при переміщенні товарів, транспортних засобів через митний 

кордон. Митна безпека. 2017. № 1. С. 73-78. 

214.  Мельник В.М., Бережнюк І.Г., Балан І.В., Бережнюк І.І., Білак Н.І. 

Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та 

вектори розвитку: колект. монографія. Держ. фіск. служба України, Ун-т 

держ. фіск. служби України, НДІ фіск. політики, НДЦ мит. справи. 

Хмельницький: Мельник А.А., 2017. 429 c. 

215.  Мельник М.В. Митний контроль та митне оформлення при 

застосуванні митних режимів. Наукові записки Львівського університету 

бізнесу та права. 2011. Вип. 7. С. 269-273. 

216.  Мельник М.В. Інститут митних режимів в митному праві України: 

дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101677
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73541


390 

 

фінансове право; інформаційне право». Міжрегіональна академія управління 

персоналом. Київ, 2016. 251 с. 

217.  Мельник М.В. Особливості митних режимів за законодавством 

Європейського Союзу. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 1 (3). С. 41-44.   

218.  Мельник М.В. Правове регулювання митного режиму транзиту в 

Україні. Наука і правоохорона. 2015. № 4. С. 240-246. 

219.  Мельник О.Г., Адамів М.Є., Тодощук А.В. Історія розвитку 

митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах 

європейської інтеграції. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 4-9. URL.: 

http://www.economy.in.ua/pdf/10_2018/3.pdf 

220.  Мельник О.Г., Мукан О.В., Яцишин О.І. Особливості 

застосування митного режиму «Митний склад» під час імпорту 

нафтопродуктів. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку. 2016. № 851. С. 42-47. 

221.  Мельник О.М. Характеристика транзиту як виду митного режиму. 

Європейські перспективи. 2013. № 12. С. 140-144. 

222.  Мельник Т., Дьяченко О. Інституціональне забезпечення митного 

регулювання України в умовах євроінтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2017. Вип. 4. С. 5-15. 

223.  Мельник М.В. Інститут митних режимів в митному праві України: 

дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право». Міжрегіональна академія управління 

персоналом. Київ, 2016. 251 с. 

224.  Менліосманов З.Т. Митний контроль в Україні: сутність, функції, 

принципи та місце в системі державного фінансового контролю. Науковий 

погляд: економіка та управління. 2016.  № 2. С. 144-154.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Юр.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29409:А:Менедж.підпр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29409:А:Менедж.підпр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29409:А:Менедж.підпр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100343
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Зовнішня%20торгівля:%20економіка,%20фінанси,%20право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Зовнішня%20торгівля:%20економіка,%20фінанси,%20право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.


391 

 

225.  Микитенко Т.В. Шляхи наближення митного постаудиту до 

європейських стандартів. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування. 2017. Вип. 1. С. 129-137. 

226.  Митна  енциклопедія: у трьох  томах:  редкол.:  І.Г. Бережнюк 

(відп. ред.) та ін. Хмельницький П.П., Мельник А.А., 2014. 592 с. (Митна 

справа в Україні. Т. 22). 

227.  Митна політика. Міністерство фінансів України: веб-сайт. Дата 

оновлення: 19.10.2020. URL: https://mof.gov.ua/uk/customs-policy  

228.  Митна справа: підручник / А. Крисоватий, С. Герчаківський, 

О. Дем’янюк та ін.; за ред. А. Крисоватого. Тернопіль: ВПЦ «Екон. думка 

ТНЕУ», 2014. 540 с. 

229.  Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. 

Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552. 

Дата оновлення: 19.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17#Text 

230.  Митниця в смартфоні – ДМС анонсувала додаток «e-Borders». 

10.12.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/10/654703/ 

231.  Митні питання та сприяння торгівлі. Євроінтеграційний портал. 

Дата оновлення: 31.01.2020. URL: http://eu-ua.org/yevrointehratsiia/mytni-

pytannia-ta-spryiannia-torhivli 

232.  Мишинська О.В., Мазур А.В. Спрощення зовнішньоекономічної 

діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і 

перспективи розвитку. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 

2012. № 1. С. 41-49. 

233.  Мінка Т.П. Особливості класифікації адміністративно-правових 

режимів. Форум права. 2012. № 3. С. 453-458. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 

234.  Мінка Т.П. Поняття правового режиму адміністративного права. 

Форум права. 2012. № 1. С. 639-643. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право


392 

 

235.  Мінка Т.П. Система адміністративно-правових. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. 

С. 290-297. 

236.  Міщенко І.В. Митний статус товарів як елемент митного режиму. 

Митна справа. 2014. № 5. С. 29-34. 

237.  Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті 

реформування митного законодавства. Адміністративне право і процес. 

2012. №2. С.73-77. 

238.  Моісеєнко А. Міжнародне митне співробітництво як складова 

зовнішньоекономічної політики держави. Митниця. 2007. № 4. С. 10-12. 

239.  Молдован Е.С. Зарубіжний досвід автоматизації здійснення 

процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами. 

Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 1. С. 124-134. 

240.  Молдован Е.С., Коновалов Ю.О. Функції митної вартості у 

здійсненні державної митної справи України. Науковий журна «Митна 

безпека». Університет державної фіскальної служби України; редкол.: П.В. 

Пашко (голов. ред.) та ін. Ірпінь: Видавничо-поліграфічний комплекс. 2017. 

№ 1. С. 89-96. 

241.  Мороз Б.І., Коноваленко С.М. Методи обробки інформації 

митного контролю. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Технічні 

науки. 2009. № 2. С. 102-105. 

242.  Мостовий А.С. Зміни в митному праві Європейського Союзу. 

Митна справа. 2006. № 5 (47). С. 33-38.  

243.  Мостовий А.С. Функції митних режимів: порівняльна 

характеристика з митним правом Європейського Союзу. Вісник Львівського 

національного університету. Серія юридична. 2008. Вип. 47. С. 90-95. 

244.  Мусис Н. Все про спільні політики Європейського Союзу; пер. з 

англійської. К.: «К.I.С.», 2005. 466 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.


393 

 

245.  Назарова Я.Б. Зміст митних режимів тимчасового ввезення та 

тимчасового вивезення. Митна справа. 2014. № 1. С. 48-54. 

246.  Назарова Я.Б. Правове регулювання митних режимів тимчасового 

ввезення та тимчасового вивезення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 

12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право». Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Харків, 2016. 200 с.  

247.  Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое 

пособие / Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. М.: Дело и сервис, 2008. 

368 с. 

248.  Нападистий О. Митний режим в Україні та його види. Право 

України. 2000. № 7. С. 70-73. 

249.  Настюк В.Я. Трансформація методів та принципів регулювання 

митних правовідносин / Сучасний стан та перспективи розвитку митних 

правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. 

Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 7-31. 

250.  Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Адміністративно-правові режими в 

Україні: монографія. Харків: Право, 2009. 128 с. 

251.  Настюк В.Я., Шульга М.Г. Митне право України: навч. посібник. 

Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. 114 с. 

252.  Науменко В.П. Мінімізація ризиків при митному оформленні: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: ЗАТ «Август», 2003. 222 c. 

253.  Науменко В.П. Применение таможенных режимов в Украине: 

теория, практика, рекомендации: практическое пособие. К.: Знання, 2005. 430 

с.  

254.  Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні: монографія. 2-е вид., переробл. і 

доповн. К.: Знання, 2006. 394 c. 

255.  Несторишен І.В., Туржанський В.А. Механізм формалізації та 

затвердження профілів митних ризиків. Актуальні проблеми забезпечення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України


394 

 

національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі: збірник 

тез III науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь - м. 

Хмельницький, 17-24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-дослідний 

центр митної справи, 2019. С. 95-98. 

256.  Ніканорова О.В. Особливості внутрішньо-організаційних 

правовідносин у митній сфері. Митна справа. 2015. № 2. С. 49-54. 

257.  Ніканорова О.В. Особливості правовідносин, що пов’язані зі 

здійсненням контролю. Митна справа. 2013. № 6. С. 132-139. 

258.  Новік О.І. Митний контроль та шляхи підвищення його 

ефективності. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5. С. 136-140. 

259.  Новікова К.І. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та 

можливості його застосування в Україні. Академія державної митної служби 

України. Економічні науки. Державне регулювання економіки. URL: 

http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/57999.doc.htm  

260.  Овчарук І.Г., Царенко В.І. Проблема реалізації основного методу 

визначення митної вартості товарів. Митна безпека. 2013. № 2. С. 88-93. 

261.  Огонь Ц.Г., Ломейко Ю.А. Основні засади, ризики та напрями 

вдосконалення митного регулювання в Україні. Наукові праці НДФІ. 2018. 

Вип. 2. С. 95-116. 

262.  Огонь Ц.Г., Ломейко Ю.А. Оцінка ризиків та завдання митного 

контролю в Україні. Економічний вісник ун-ту. Переяслав-Хмельницький 

держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. 2017. Вип. 33/1. С. 428-439. 

263.  Олійник Д.О. Обмеження та усунення ризиків вчинення 

корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур. Журнал 

східноєвропейського права. 2018. № 51. С. 250-256. 

264.  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні: 

фінансово-правовий аспект. Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Право. 2012. № 1. С. 50-54. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68965
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Екон.%20вісн.%20ун-ту/Переяслав-Хмельниц.%20держ.%20пед.%20ун-т%20ім.%20Г.%20Сковороди
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Екон.%20вісн.%20ун-ту/Переяслав-Хмельниц.%20держ.%20пед.%20ун-т%20ім.%20Г.%20Сковороди
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000122
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право


395 

 

265.  Оніщік Ю. Фінансова відповідальність за порушення митного 

законодавства України: сутність та проблемні моменти. Вісник Академії 

праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 2. С. 19-25. 

266.  Онуфрієнко О.В. Правові засоби у контексті інструментальної 

теорії права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 «теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень»; Національний ун-т 

внутрішніх справ. Х., 2004. 18 с. 

267.  Осадча Н.В. Митний режим експорт: алгоритм реалізації та 

напрями вдосконалення. Економіка промисловості. 2011. № 1. С. 41-56. 

268.  Осадча Н.В. Митні режими та підходи до їх класифікації. 

Управління економікою: теорія та практика: Збірник наукових праць. 

Донецьк: ІЕП НАНУ, 2009. С. 247-276. Наукова електронна бібліотека 

періодичних видань НАН України. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39765/16-

Osadcha.pdf?sequence=1 

269.  Осадча Н.В. Процес забезпечення митного інтересу. Управління 

економікою: теорія та практика. 2012. С. 128-150. 

270.  Осадча Н.В. Режим митного складу: алгоритм його використання 

та шляхи вдосконалення. Економіка промисловості. 2010. № 4. С. 26-38. 

271.  Осадча Н.В. Формування глобальних інститутів регулювання 

митної справи: монографія. Дніпропетровськ: Нова Ідеологія, 2013. 314 c. 

272.  Осадча Н.В., Ляшенко В.І. Митний режим тимчасового ввезення 

(вивезення): алгоритм реалізації та напрями вдосконалення. Вісник 

економічної науки України. 2010. № 2. С. 85-96.  

273.  Основні аспекти становлення та розвитку митної справи України. 

Науковий вісник Миколаївського національного університету 

ім. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. 

Випуск 23.  С. 506-511. URL.: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/98.pdf 

274.  Павленко Є.Б. Правові механізми державного регулювання 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69880
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69880
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16378
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73997
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73997
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16378


396 

 

за Конвенцією МДП 1975 р. Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Державне управління. 2014. № 1. С. 42-45. 

275.  Павленко Є.Б. Пріоритетні напрямки адаптації національного 

митного законодавства з профілактики порушень митних правил до 

міжнародних стандартів. Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Право. 2010. № 1. С. 61-64. 

276.  Панасюк Р.П. Камералістика в системі регулювання 

господарських відносин. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. 

С. 95-98. 

277.  Панов І.О. Митні правовідносини як вид правових відносин. 

Право і Безпека. 2009. № 2. С. 11-16.  

278.  Параниця С.П., Ветрова С.М. Адміністративно-правове 

регулювання здійснення митного контролю в Україні. Міжнародний 

юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 

2018. Вип. 1-2 (10-11). С. 95-101.  

279.  Параниця С.П., Починюк В.Ю. Митний інтерес як метод 

забезпечення митної політики держави. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2019. № 4. С. 143-146. URL.: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4391/1/4224_IR.pdf 

280.  Паркулаб А. Верховний суд ламає усталену практику у справах 

про коригування митної вартості? / Протокол: юридичний інтернет-ресурс. 

Юридичний портал Протокол. Юридична дискусія. Статті. URL: 

https://protocol.ua/ua/verhovniy_sud_lamae_ustalenu_praktiku_u_spravah_pro_ko

riguvannya_mitnoi_vartosti/ 

281.  Пасіка С.П. Запобігання корупції під час застосування митного 

режиму до ввезення продукції оборонного призначення в Україну. Право і 

суспільство. 2015. № 4 (2). С. 126-131. 

282.  Пашинський В.Й. Методологічний інструментарій дослідження 

проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави. Вісник 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:держ.%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24082
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25400
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25400


397 

 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 3-4. С. 98-102. 

283.  Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні 

рекомендації): монографія. Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2009. 628 с.  

284.  Пашко П.В. Основи митної справи в України: підручник. Київ: 

«Знання», 2008. 651 с. 

285.  Пашко П.В. Щодо окремих питань забезпечення ефективності 

митного контролю. Митна безпека. 2010. № 1. С. 6-13. URL.: 

http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/537/1/493_IR.pdf 

286.  Пашко П.В., Бережнюк І.Г., Гребельник О.П., Калєтнік І.Г., 

Коновалов Ю.О. Митна політика та митна безпека: концептуальне 

визначення і шляхи забезпечення: монографія; ред.: П.В. Пашко. К.: Знання, 

2012. 215 c. 

287.  Перепьолкін С.М. Міжнародне співробітництво України та 

Європейського Союзу в галузі митної справи. Митна справа. 2006. № 6 (48). 

С. 23-26. 

288.  Перепьолкін С.М. Міжнародно-правове забезпечення надання 

взаємної адміністративної допомоги з митних питань. Вісник Академії 

митної служби України. Сер.: Право. 2010. № 1. С. 65-68. 

289.  Пересоляк В.І. Адміністративно-правове регулювання 

інформаційних відносин у митній сфері. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 29 (2.2). С. 80-83. 

290.  Пересоляк В.І. Правовий механізм удосконалення врегулювання 

інформаційних відносин у митній сфері. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 33 (2). С. 65-69. 

291.  Петруня Ю.Є., Єдинак В.Ю., Бугай Я.В. Особливості регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу. 

Економіка та держава. 2015. № 1. С. 76-78. URL.: 

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2015/20.pdf 

http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/537/1/493_IR.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2015/20.pdf


398 

 

292.  Петруня Ю.Є., Туржанський А.А. Митні процедури в контексті 

здійснення митного постаудиту. Вісник Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 

2014. № 797. С. 117-125. 

293.  Пєтков С.В. Відповідальність за порушення норм митного 

законодавства в контексті реформування та кодифікації адміністративного 

законодавства України. Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Право. 2009. № 1. С. 104-109. 

294.  Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і 

приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства. 

Вісник Академії правових наук України. 2002. №. 4. С. 77-87. 

295.  Пісьмаченко Л.М. Розвиток транзитного потенціалу та митний 

контроль за переміщенням вантажів територією України: сучасний стан, 

проблеми, перспективи. Вісник Академії митної служби України. Серія: 

Економіка. 2010. № 1. С. 46-54. 

296.  Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Перхач О.Л. Публічне управління 

митними ризиками у діяльності митних підрозділів. Економіка: реалії часу. 

2015. № 4. С. 279-284. 

297.  Положення про митні декларації, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450. Дата оновлення: 

07.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-

%D0%BF#Text 

298.  Пономарьова Н.В., Столяр Т.В., Павленко О.В., Нефьодов В.М., 

Шептура О.М. Митно-тарифне регулювання: навч. посіб. Харк. нац. 

автомоб.-дор. ун-т. Х.: ХНАДУ, 2010. 199 c. 

299.  Попівняк О.І. Характеристика правоохоронних та митних органів 

України як суб'єктів адміністративно-правового забезпечення митної 

безпеки. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 

Юридичні науки. 2018. Вип. 7. С. 100-111. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000068
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69765:Юрид.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69765:Юрид.


399 

 

300.  Послання Всесвітньої митної організації до Міжнародного дня 

митника 2019 року. Дата оновлення: 25.01.2019 р. URL: 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/365505.html 

301.  Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства 

Київської Русі: навч. посіб.; НЮУ ім. Я. Мудрого. Харків: Право, 2014. 344 с. 

302.  Приймаченко Д.В. Федотова І.О. Сучасний стан та перспективи 

розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія. Дніпро, 

2018. 273 с. 

303.  Про Державну митну службу України: Указ Президента України 

від 29 листопада 1996 року №1145/96. Дата оновлення: 30.04.2011 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145/96#Text 

304.  Про деякі питання перебування товарів у митному режимі 

переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо 

поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 295. Дата оновлення: 

08.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2013-

%D0%BF#Text 

305.  Про діяльність митних брокерів: наказ Міністерства фінансів 

України від 04.08.2015 № 693. Дата оновлення: 22.02.2019 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-15#Text 

306.  Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 

1700-VII. Дата оновлення: 23.07.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

307.  Про запровадження рекомендаційно-технічного пілотного 

проекту виконання митних формальностей в автоматичному режимі: Наказ 

Державної митної служби України від 07.05.2020 № 167. Дата оновлення: 

26.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167913-20#n31 

308.  Про затвердження положень про Державну податкову службу 

України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів 



400 

 

України від 06 березня 2019 р. № 227. Дата оновлення: 29.07.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text 

309.  Про затвердження Правил митного контролю та митного 

оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через 

митний кордон України: наказ Державної митної служби України від 

17.11.2005 № 1118. Дата оновлення: 18.09.2009 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1428-05#Text 

310.  Про митну справу: Закон України від 25.06.1991 № 1262-XII. 

Втрата чинності: 01.01.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-

12#Text 

311.  Проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки / 

Національне агентство з питань запобігання корупції: офіційний веб-сайт. 

Дата оновлення: 11.11.2020 р. URL: https://nazk.gov.ua/uk/departament-

koordynatsiyi-antykoruptsijnoyi-polityky/antykoruptsijna-strategiya/ 

312.  Прокопенко В.В. Виконання митних формальностей при 

переміщенні товарів через митний кордон України різними видами 

транспорту: монографія / В.В. Прокопенко; ред.: Т.П. Дерев'янко, Л.І. 

Малигіна, В.В. Малашевич, А.П. Самойленко, О.О. Смирнова, І.В. Орищій; 

Ун-т мит. справи та фінансів. Дніпро: Ун-т мит. справи та фінансів, 2018. 

335 c. 

313.  Прокопенко В.В. Митні формальності на транспорті в України та 

їх адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів: дис. … 

доктора. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право». Дніпро-Запоріжжя, 2018. 423 с. 

314.  Прокопенко В.В. Реалізація права митних органів щодо 

забезпечення режиму зони митного контролю. Актуальні проблеми 

забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної 

торгівлі: збірник тез III науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь 

- м. Хмельницький, 17-24 травня 2019 року). Хмельницький: Науково-

дослідний центр митної справи, 2019. С. 109-112. 



401 

 

315.  Прусс В.М, Пітерська В.М. Організація митної справи в Україні: 

навч. посіб. Фенікс, 2009. 251 c. 

316.  Рабінович П.М. Методологія юридичної науки. Юридична 

енциклопедія: в 6 т. / голова редкол. Ю.С. Шемшученко. К.: Вид-во 

Українська енциклопедія імені М.П Бажана, 1998-2004. Т. 3: К-М. 2001. 789 

с. 

317.  Разумей М.М. Митний кодекс України як нормативний 

інструмент управління зовнішньоторговельною безпекою держави. Теорія та 

практика державного управління. 2013. Вип. 1. С. 506-513. 

318.  Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 

9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу. Дата 

оновлення: 09.10.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-

13#Text 

319.  Резнік І.М. Співвідношення категорій «адміністративно-правовий 

режим» та «митний режим». Вісник Академії митної служби України. Сер.: 

Право. 2009. № 1. С. 110-113. 

320.  Резнік І.М. Характеристика переміщення через митний кордон як 

юридичного факту. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 

2010. № 1. С. 68-72. 

321.  Рекун В.А. Проблемні питання визначення митної вартості 

товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митна справа. 

2013. № 5 (1). С. 87-92. 

322.  Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мякотін 

проти України» (Заява № 29389/09) від 17 грудня 2019 р. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e79 

323.  Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Садоха 

проти України» (Заява № 77508/11) від 11.07.2019 (набуло статус 

остаточного 11.10.2019). URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e50 

324.  Романюк Л.В. Проблеми удосконалення окремих форм митного 

контролю як необхідної складової митної політики України. Ученые записки 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72481
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72481
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417


402 

 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Юридические науки». 2013. Том 26 (65). № 2-1 (Ч. 2). С. 100-105. 

325.  Ростовська К.В. Проблемні питання класифікації адміністративно-

правових режимів. Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія: Право. 2013. № 1062, вип. 14. С. 84-87. 

326.  Руда Т.В., Артеменко А.В. Нормативно-правове регулювання 

питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення 

водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними. Наукові 

праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні 

науки. 2017. Вип. 32. С. 181-193. 

327.  Рудніченко Є.М. Адаптація системи економічної безпеки 

підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання: сутність та рівні. 

Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 308-312. 

328.  Рудніченко Є.М. Трансформація діяльності суб’єктів митного 

регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб’єктів 

господарювання. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 

3. С. 105-117. 

329.  Руська правда – податковий кодекс Київської Русі. Вісник: 

офіційно про податки.  URL.: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/1787 

330.  Рябченко О.П. Про особливості провадження у справах про 

порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання. Часопис 

Київського університету права. 2016. № 2. С. 90-93. 

331.  Саварець А. Український та зарубіжний досвід побудови митних 

органів: рекомендації для сучасної України. Консультативна робота. Київ, 

2017. 22 с. 

332.  Савченко С.В. Співвідношення приватних і публічних інтересів: 

досвід України. Форум права. 2013. № 3. С. 520-527. 

333.  Сайченко В.О. Вдосконалення системи управління митними 

ризиками у сфері митного контролю з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 141-144. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29137:Право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29137:Право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж14572
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70597
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23721


403 

 

334.  Салаєв Тургут. Питання і суть взаємодії між суб’єктами щодо 

адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки у митній 

сфері. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2019. № 4. С. 92-98. 

335.  Сидор Г.В., Андрусів У.Я. Економічна безпека держави: погляд 

крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів. Науковий вісник 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 

2. С. 133-141. 

336.  Сидоренко О.В. Адміністративно-правові засади взаємодії митних 

постів з державними органами і громадянами України. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 2019. № 4. С. 152-161. 

337.  Ситник Н.С., Бурзак О.П. Аналіз ефективності процедур митного 

контролю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: 

Економічні науки. 2017. Вип. 23 (3). С. 115-118. 

338.  Сластьоненко О.О., Брик А.С., Дробіняк Р.С. Удосконалення 

митного регулювання ввезення транспортних засобів на митну територію 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 257-260. 

URL.: http://www.lsej.org.ua/6_2018/71.pdf 

339.  Сливка О. Постаудит як форма митного контролю в Україні та 

його перспективи. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 201-

203. URL.: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/37.pdf 

340.  Смарченко І.М., Рамусь І.П., Кравчук В.М., Вечер В.Г., Войцещук 

А.Д. Особливості митної класифікації товарів. Держ. мит. служба України. 

О.: Пласке, 2011. 308 c. 

341.  Смирнов В.В., Мельник О.М. Актуальні проблеми митного 

законодавства України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг. 2010. Вип. 1. С. 452-460. 

342.  Смолій А.В. Розвиток та функціонування митних союзів на 

європейському континенті. Проблеми міжнародних відносин: збірник 

наукових праць. Сер.: Політичні науки. 2017. Вип. 12. С. 81-101. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24005:%20Екон.,%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24005:%20Екон.,%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24005:%20Екон.,%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.lsej.org.ua/6_2018/71.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/37.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72967
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72967
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73907


404 

 

343.  Соколенко О.Л. Проблемні аспекти вдосконалення здійснення 

митного контролю. Держава і право. Юрид. і політ. науки: збірник наук. 

праць. 2001. Вип. 13. С. 194-197. 

344.  Сотніченко О.А. Митне регулювання товарообігу в контексті 

міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць Національного університету 

державної податкової служби України. 2013. № 2. С. 165-176. 

345.  Співак І.В. Митний контроль: порівняльний аналіз. Вісник 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2016. № 3-4. С. 216-220. 

346.  Співак І.В. Митний режим транзиту. Часопис Київського 

університету права. 2010. № 3. С. 105-110. 

347.  Сторожчук В.М. Трансформація функцій митного тарифу в 

умовах лібералізації митно-тарифного регулювання. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 

23(1). С. 30-34. 

348.  Суворов В.В. Глобальний вимір інституціонального забезпечення 

організації митної справи. Вісник Академії митної служби України. Серія: 

Економіка. 2010. № 2. С. 45-51. 

349.  Сунєгін С.О. Основоположні принципи права: загальна 

характеристика та деякі аспекти реалізації. Науково-практичний юридичний 

журнал «Альманах права». 2012. Вип. 3. С. 275-279. 

350.  Сурай І.Г. Доброчесність – сутнісна ознака еліти державного 

управління. Суспільство. Держава. Управління. Право. 2011. № 2. С. 43-52. 

351.  Таможенная политика и таможенные службы зарубежных стран: 

информационно-справочное пособие; под общ. ред. Т.Ф. Цеханович, 

Н.Г. Кудряшова. Минск: БГУ, 2012. 137 с. 

352.  Таможенный кодекс Грузии от 28.06.2019 № 4905-IIს. 

Контрольный текст по состоянию на 30.09.2019 № 7203. Законодательный 

Вестник Грузии. URL: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/4598501?publication=3 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Держава%20і%20право.%20Юридичні%20і%20політичні%20науки
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29126:П.С.Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29126:П.С.Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29126:П.С.Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73149:Екон.%20н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Суворов%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:екон.


405 

 

353.  Терещенко С., Галько С. Управління ризиками під час митного 

контролю товарів. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і 

ринки. 2011. № 1. С. 43-49. 

354.  Терещук Ю.В., Терещук Г.А. Менеджмент органів Державної 

фіскальної служби України у митній сфері: питання адміністративно-

правового забезпечення: монографія. Київ: АртЕк, 2017. 202 c. 

355.  Тильчик О.В., Романовська Л.А., Тильчик В.В. Публічно-правові 

спори, пов’язані з процедурами митного оформлення та сертифікації: 

розв’язання окремих проблем практики. Наукові записки 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Серія: Право. 2020. Вип. 8. С. 60-64. 

356. Тимошенко А.В. Стратегія розвитку митної служби України на 

2010-2015 рр. Планування та реалії. Вчені записки Університету «КРОК». 

2014. Випуск. 36. С. 224-229. 

357.  Титор В.Й. Митний контроль та митне оформлення транспортних 

засобів. Економіка та митно-правові відносини. 2019. Вип. 11-12. С. 58-66. 

358.  Тищик Б., Мицак А. Історія митної справи в Україні. Право 

України. 1999. № 10. С. 98-100. 

359.  Ткачик Ф.П., Баран Р.Б. Сучасні орієнтири вдосконалення 

митного контролю в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 67-72. 

360.  Ткачик Ф.П., Гуцул І.А. Митний контроль у забезпеченні 

економічної безпеки України. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 

30 (69), № 5 (2). С. 126-130. 

361.  Товт В.М. Правове забезпечення митного контролю в Україні. 

Ефективність державного управління. 2018. Вип. 4. С. 122-132. 

362.  Товт В.М. Сутність та особливості здійснення митного контролю. 

Ефективність державного управління. 2019. Вип. 1. С. 133-142. 

363. Трусов С., Гальський К. Скасування митної та податкової системи 

Гетьманщини й організація російських митниць в Україні. Вісник: офіційно 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68990:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68990:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68990:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101552
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Право%20України
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25888
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Экон.и%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Экон.и%20упр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72505
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72505


406 

 

про податки. Офіційне видання Державної фіскальної служби України. 20 

вересня 2013. № 36 (36). URL.: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5998 

364.  Трякіна О.О. Міжнародні процеси розробки уніфікованих 

професійних стандартів у галузі митної справи. Вісник Луганського нац. ун-

ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. 2012. № 4, ч. 1. С. 37-47. 

365.  Туржанський В.А. Функціонування постаудиту в системі митного 

контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід. Митна безпека. 2013. № 1. С. 

13-19.  

366.  Туржанський В.А., Несторишен І.В., Джумурат О.В. Система 

аналізу та управління ризиками в контексті забезпечення митної безпеки 

України. Центрально український науковий вісник. Економічні науки. 2019. 

Вип. 3. С. 69-80. 

367.  Тучак Т.В. Могильська М.О. Особливості застосування митних 

режимів України в умовах інтеграції до ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління. Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури. 2018. Вип. 6 (17). С. 52-55. URI: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3729 

368.  Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: 

загальнотеоретична характеристика: монографія. Харків: «Друкарня 

МАДРИД», 2012. 196 с. 

369.  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Верховною Радою 

України Законом № 1678-VII від 16 вересня 2014 р. Дата оновлення: 

30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#Text 

370.  Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, 

ратифікована Законом України № 1917-VIII від 14.03.2017. Дата оновлення: 

09.03.2018. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#Text 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Луган.%20нац.%20ун-ту%20ім.%20Т.%20Шевченка.%20Пед.%20науки
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Луган.%20нац.%20ун-ту%20ім.%20Т.%20Шевченка.%20Пед.%20науки
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.


407 

 

371.  Удод М.В., Данилова М.В. Митні режими, що застосовуються при 

переміщенні культурних цінностей через митний кордон України. 

Університетські наукові записки. 2013. № 1 (45). С. 217-225. 

372.  Урбанєц М. Міжнародний маркетинг міжнародної торгівлі та 

митної справи. Молодь і ринок. 2012. № 8. С. 19-25. 

373.  Федотов О.П. Концепція здійснення державної митної справи в 

площині організації митного оформлення за принципом «єдиного вікна». 

Митна справа. 2015. № 3. С. 28-44. 

374.  Федотова І.О. Фінансові гаранти як учасники митних відносин. 

Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2011. № 1. С. 97-102. 

375.  Филь С.П. Загальна характеристика порушення митних правил 

при переміщенні товарів, що порушують права інтелектуальної власності. 

Наука і правоохоронна. 2018. № 1. С. 215-220. 

376.  Філатов В.В. Імплементація міжнародних норм до митного 

законодавства України: монографія; Донец. ун-т економіки та права. 

Донецьк: ДонУЕП, 2013. 201 c. 

377.  Фомін І.С. Шляхи вдосконалення митного регулювання в Україні 

щодо впливу на розвиток економіки. Економіка і управління. 2012. № 3. С. 5-

10. 

378.  Хамзін Т.Р. Зупинення митного оформлення товарів чи предметів, 

що містять об'єкти інтелектуальної власності, як захід забезпечення позову. 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 147-153. 

379.  Харченко Н.П. Правовий режим: окремі загальнотеоретичні 

аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

Юридичні науки. 2016. Випуск 2. Том 1. С. 32-35. 

380.  Хачатуров Е.Б. Митне оформлення у суднобудівній галузі 

України: теоретико-методологічні засади та адміністративно-правове 

забезпечення: автореф. дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 

«адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

Київ, 2017. 47 с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23990
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Молодь%20і%20ринок
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16669
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73401


408 

 

381.  Хома В.О., Молдован Е.С. Сучасний стан національного 

правового забезпечення митного режиму безмитної торгівлі та напрями його 

вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 

104-108. URL.: http://www.lsej.org.ua/5_2019/25.pdf 

382.  Хомутянський В.В. Адміністративні процедури митної діяльності: 

окремі питання визначення сутності. Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 

2019. Т. 30 (69), № 6. С. 108-113. 

383.  Царенко В.І. Митний режим як вид правового режиму: поняття та 

зміст. Університетські наукові записки. 2013. № 1. С. 206-211. 

384.  Царенко В.І., Луценко Л.В. Митний режим як вид правового 

режиму: поняття, зміст та можливості використання. Митна безпека. 2013. № 

1. С. 86-91. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mb_2013_1_17 

385.  Царенко В.І., Яковенко О.В. Локальне регулювання відносин із 

визначення ефективності застосування технічних систем митного контролю. 

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 

Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 3. URL.: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_3_8 

386.  Чекмасова І.А., Міщенко В.А. Митна справа: навч. посіб. для 

студентів спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 

«Оподаткування». Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків, 2017. 

219 c. 

387.  Ченцов В.В. Митна служба в системі державного управління в 

зарубіжних країнах: компаративний аналіз. Університетські наукові записки. 

2009. № 1 (29). С. 333-339. 

388.  Ченцов В.В., Мазур А.В. Організаційно-правовий механізм 

розвитку митної справи в України. Правова позиція. 2017. № 1 (18). С. 84-98. 

URL.: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2017/1/10.pdf 

389.  Ченцов В.В., Мазур А.В. Правове регулювання інституційної 

реформи митної служби України: хронологія законодавчих змін та подальша 

http://www.lsej.org.ua/5_2019/25.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Юр.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70795:Юр.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mb_2013_1_17
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000153
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000153
http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2017/1/10.pdf


409 

 

перспектива / Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин 

в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. Дніпро: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 66-79. 

390.  Ченцов В.В., Приймаченко Д.В. Митне право України: навч. 

посібник. Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. 328 с. 

391. Чернявська О.М. Докази та доказування у справах про порушення 

митних правил: до питання вдосконалення правового забезпечення. Lex 

portus. 2019. № 3. С. 50-58. 

392.  Чуйков А.Ю. Адміністративно-правові аспекти становлення 

митного режиму в Україні. Науковий вісник Академії муніципального 

управління. Серія: Право. 2011. Вип. 2. С. 340-348. 

393.  Чуприна О.В. До питання нормативно-правового регулювання 

митних режимів переробки. Митна справа. 2015. № 2. С. 54-60. 

394.  Чуприна О.В. Класифікація митних режимів у юридичній науці та 

законодавстві. Сучасні правові дослідження. Право та інновації. 2015 № 

2 (10). С. 133-139.  

395.  Чуприна О.В. Правове регулювання митних режимів переробки: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право». Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 2015. 20 с. 

396.  Чуприна О.В. Теоретичний рівень наукового дослідження митних 

режимів переробки. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 

2013. № 2. С. 175-179. 

397.  Чуприна Ю.Ю. Правові основи адміністративно-правових 

режимів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Право. 2014. Вип. 29 (2). С. 116-119. 

398.  Шайхлісламов З.Р., Янушкевич Д.А. Актуальні питання розвитку 

інформаційних технологій під час митного оформлення товарів і 

транспортних засобів. Прогресивні техніка та технології харчових 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101436
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101436
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72914:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72914:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16417
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:право
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68850:Пр.


410 

 

виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2014. Вип. 1. С. 353-360. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_1_43 

399.  Шевчук С.В. Митні інтереси держави: принципи забезпечення та 

критерії деталізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 6. С. 

25-32.  

400.  Шевчук С.В. Стратегічні підходи та ключові напрями 

забезпечення митних інтересів держави. Економічний простір. 2019. № 142. 

С. 33-52.   

401.  Шевчук С.В., Мискін Ю.І., Цимбалюк Д.В. Еволюція регулювання 

впливу держави на генезу митних відносин у контексті забезпечення митних 

інтересів. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної 

служби України. 2019. № 1. С. 263-279. 

402.  Шемелін Д.А. Диспозитивність в адміністративному праві – нові 

ознаки методу правового регулювання. Форум права. 2008. № 1. С. 453-458. 

403.  Шершун А.А. Актуальні питання порядку здійснення митних 

процедур у застосуванні митного режиму «переробка на митній території 

України» та міжнародні стандарти. Вісник Академії митної служби України. 

Серія. «Економіка». 2011. № 1 (45). С. 86-91. 

404.  Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: навч. посібник.  

Харків: Еспада, 2002. 296 с. 

405.  Шраменко Н.Ю. Вплив тривалості митного оформлення на строк 

доставки вантажів у міжнародному сполученні. Вісник Академії митної 

служби України. Сер.: Технічні науки. 2012. № 1. С. 69-75. 

406.  Шульга М.Г. Митний режим транзиту. Теорія і практика 

правознавства. 2013. Вип. 2. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_43 

407.  Щербатюк Н.В. Заходи нетарифного регулювання митних 

відносин. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 3. С. 74-78. 

408.  Щур Б.В., Поповчук С.К. Сутність та особливості правових 

режимів. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2010. 

Вип. 4. С. 146-150. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73447
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:техн.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж16730:техн.н.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000011
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000011
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73541


411 

 

409.  Юровська В. Метод адміністративного права: теоретико-правовий 

аналіз. Підприємництво. господарство і право. 2017. № 12. С. 188-192. 

410.  Юровська В.В. Імперативний метод адміністративного права: 

окремі думки щодо подальших перспектив дослідження. Вісник НТУУ «КПІ». 

Політологія. Соціологія. Право. 2017. Випуск 3/4 (35/36). С. 151-154. 

411.  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у 

справах про порушення митного законодавства. Публічне право. 2015. № 2. С. 

230-236. 

412.  Яромій І.В. Адміністративно-правовий механізм запобігання та 

протидії порушенням митних правил в України: дис. … канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». Дніпровський державний університет внутрішніх 

справ. Дніпро, 2018. 197 с. 

413.  Яромій І.В. Історико-правове дослідження становлення інституту 

порушення митних правил в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 125-129. 

414.  Canada Border Services Agency. Official site. URL.: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html. 

415.  Dimitrakopoulos Dionyssis. Power norms and institutional change in 

the European Union: the protection of the free movement of goods. European 

Journal of Political Research. Marc 2003. V. 42. № 2. PP. 249-270. 

416.  E Customs – Safety and Security Amendment (2020) / Agenzia 

Dogane Monopoli. URL: https://www.adm.gov.it/portale/ee/trader/e-customs-

safety-security-amendment 

417.  European Commission. Taxation and Custom Union. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures_en 

418. Gras N.S.B. Tire Origin of the National Customs-Revenue of England. 

The Quarterly Journal of Economics. Vol. 27. No. 1 (Nov. 1912). P. 107-149. 

419.  Import, export and customs for business: detailed information (2020) / 

GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100594
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70666


412 

 

420.  Integration in an Expanding European Union: Reassessing the 

Fundamentals / Ed. by J.H. Weile. Oxford: Blackwell Publ., 2005. pр. 17-33. 

421. Lonnqvist K. The Tax Law of Palmyra and the Introduction of The 

Roman Monetary System to Syria - A Re-Evaluation. Bar International. Series 

1817. 2008. P. 73-88. 

422. Lyttkens C.H. Economic Analysis of Institutional Change in Ancient 

Greece: Politics. Taxation and Rational Behaviour. New York: Routledge. 2013. 

193 p. 

423.  Summaries of EU legislation. Decision № 253/2003/EC of the 

European Parliament and of the Council of 11 February 2003 adopting an action 

programme for customs in the Community (Customs 2007). URL.: 

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/U1039_en.htm 

424.  Summaries of EU legislation. Decision № 624/2007/EC of the 

European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing an action 

programme for customs in the Community (Customs 2013). URL.: 

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/111050_en.htm 

425.  U.S. Customs and Border Protection (2020) / U.S. Customs and Border 

Protection. URL: https://www.cbp.gov/  

 

  



413 

 

ДОДАТОК 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Лемеха Р.І. Теоретико-методологічні та правові засади митних 

режимів в Україні: монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. 355 с. 

2. Лемеха Р.І. Теоретико-методологічні засади митних режимів в 

Україні. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 76–83. 

3. Лемеха Р.І. Правові засади митних режимів в Україні: сучасний стан 

та напрями удосконалення. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 3. 

С. 43–48. 

4. Лемеха Р.І. Історія становлення та розвитку інституту митних 

режимів в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70) № 5. С. 57–

63. 

5. Лемеха Р.І. Практика Верховного Суду та Європейського суду з прав 

людини у сфері правового регулювання митних відносин. Юридичний 

бюлетень. 2020. № 14. С. 153–162. 

6. Лемеха Р.І. Правове регулювання митних режимів за Митним 

кодексом України та перспективи його удосконалення. Актуальні проблеми 

держави і права. 2020. № 87. С. 87–96. 

7. Лемеха Р.І. Класифікація митних режимів за національним та 

європейським законодавством: уніфікація підходів в контексті євроінтеграції. 

Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 118–124. 

8. Лемеха Р.І. Співвідношення приватного та публічного інтересів в 

процесі реалізації митних режимів в Україні. Юридичний вісник. 2020. № 5. 

С. 39–47. 



414 

 

9. Лемеха Р.І. Історіографія та методологія дослідження митних 

режимів в Україні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 5. 

С. 112–118. 

10. Лемеха Р.І. Система методів правового регулювання митних 

режимів в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 4. С. 49–55. 

11. Лемеха Р.І. Принципи правового регулювання митних режимів в 

Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 4. С.62–68. 

12. Лемеха Р.І. Правове регулювання митних режимів в європейському 

союзі: позитивний досвід для України. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). 2020. № 3(31). С. 258–263. 

13. Лемеха Р.І. Міжнародно-правові засади правового регулювання 

митних режимів. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. 

№ 4(32). С. 63–69. 

14. Лемеха Р.І. Зарубіжний досвід правового регулювання митних 

режимів та перспективи його впровадження в національне законодавство та 

юридичну практику. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. 

№ 5(33). С. 145–157. 

15. Лемеха Р.І. Актуальні напрями удосконалення правового 

регулювання та адміністрування митних режимів в Україні. Публічне право. 

2020. № 3. С. 94–103. 

16. Лемеха Р.І. Митний режим як різновид адміністративно-правового 

режиму: аспекти теорії. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 104–109. 

17. Лемеха Р.І. Автоматизація та інформатизація митних процедур як 

пріоритетні напрями удосконалення адміністрування митних режимів в 

Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 126–133. 

18. Лемеха Р.І. Реалізація антикорупційної стратегії в процесі 

функціонування митних режимів в Україні. Право та державне управління. 

2020. № 4. С. 85–92. 

19.  Лемеха Р.І. Методологія дослідження інституту митних режимів в 

Україні. Право і суспільство. 2020. № 6. С. 135–143. 



415 

 

20.  Лемеха Р.І. Функції митних режимів: теоретичні та практичні 

аспекти реалізації. Приватне та публічне право. 2020. № 4. С. 76–81. 

21. Лемеха Р.І. Правове регулювання та адміністрування  митних 

режимів в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз. KELM 

(Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 6(34). С. 86–97. 

22. Лемеха Р.І. Адміністративно-правове регулювання митних 

режимів в Японській Державі та Китайській Народній Республіці. 

Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 263–270. 

23. Лемеха Р.І. Адміністративно-правове регулювання митних 

режимів в Канаді: позитивний досвід для України. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. 

№ 47. С. 78–90. 

24. Лемеха. Р.І. Адміністративно-правове регулювання митних 

режимів у Республіці Польща та в Україні: порівняльне дослідження. Правові 

новели. 2019. № 7. Т. 3. С. 50–58. 

25. Лемеха. Р.І. Цифровізація митного режиму транзиту: 

адміністративно-правовий аспект. Юридичний бюлетень. 2020. № 16. С. 158–

167. 

 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

26. Лемеха Р.І. Актуальні питання правового регулювання митних 

режимів в Україні. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 4–5 грудня 2020 

року. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2020. С. 115–118. 

27. Лемеха Р.І. Застосування інноваційних технологій в процесі 

адміністрування митних режимів в Україні. Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Одеса, 11–12 грудня 2020 року. Одеса: 

Громадська організація «Причорноморська фундація права», 2020. С. 125–

128.  



416 

 

28. Лемеха Р.І. Перспективні напрями удосконалення правового 

регулювання інституту митних режимів в Україні. Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Львів, 18–19 грудня 2020 року. Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. Ч. 2. 

С. 74–78.  

29. Лемеха Р.І. Стратегія розвитку державної митної служби Україні в 

контексті удосконалення правового регулювання митних режимів. Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25–26 грудня 

2020 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина». 

2020. Ч. 2. С. 42–45.  

30. Лемеха Р.І. Історія становлення та розвитку інституту митних 

режимів. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 

6–7 грудня 2019 року. Харків : ГО «Східноукраїнська наукова юридична 

організація», 2019. Ч. 1. С. 101–104.  

31. Лемеха Р.І. Митний режим як різновид адміністративно-правового 

режиму: сутність та напрями удосконалення. Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Харків, 17–18 січня 2020 р. Харків : ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 51–54. 

32. Лемеха Р.І. Класифікація митних режимів в контексті 

євроінтеграційних процесів. Становлення громадянського суспільства в 

Україні: нормативно-правове підґрунтя : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., (м. Дніпро, 3–4 травня 2019 р.) Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. 

С. 91–93. 

33. Лемеха Р.І. Правове регулювання митних режимів у Китаї та 

Японії: позитивний досвід для України. Сучасні проблеми правової системи 

та державотворення в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 



417 

 

(м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2019 р.) Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2019. С. 69–72. 

34. Лемеха Р.І. Практика адміністрування та справляння митних 

платежів в рамках основних митних режимів у зарубіжних країнах. 

Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 12–13 квітня 2019 р. 

Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 100–102. 

35. Лемеха Р.І. Правове регулювання митних режимів в Україні та 

Грузії: порівняльне дослідження. Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

(м. Запоріжжя, 25-26 жовтня 2019 р.) Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2019. С. 84–87. 

 


