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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Запобігання та протидія контрабанді та порушенням 

митних правил є проблемою, яка має транскордонний характер. Усі країни 

світу докладають спільних зусиль у напрямі недопущення незаконного 

переміщення через їхні кордони зброї, наркотичних речовин, культурних 

цінностей, інших товарів та транспортних засобів комерційного призначення. З 

кожним роком удосконалюються способи контрабандних переміщень товарів. 

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил залишається 

одним із пріоритетних завдань, покладених на митні органи. Вжиття заходів, 

спрямованих на запобігання незаконним переміщенням через митний кордон 

України, дозволяє не лише створити сприятливі умови для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, але й забезпечити безпеку суспільства.  

Виявлення порушень митного законодавства є першим етапом складного 

процесу здійснення провадження у справах про порушення митних правил, 

який може вважатись успішно завершеним за умови встановлення особи 

правопорушника та доведення в установленому законом порядку його вини. 

Досягнення позитивного результату забезпечується доказуванням у справах про 

порушення митних правил, за допомогою якого митні органи та суди 

реалізують основні завдання щодо своєчасного, всебічного, повного та 

об’єктивного з’ясування обставин кожної справи; виявлення причин та умов, 

що сприяли порушенням митних правил; прийняття законних рішень про 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

Доказування у цивільному, адміністративному, господарському та 

кримінальному процесах урегульовано на законодавчому рівні у 

спеціалізованих кодифікованих актах. Цей процес постійно вдосконалюється, 

вносяться зміни, розширюються права суб’єктів правовідносин, 

використовується передовий світовий досвід, що, на жаль, не можна сказати 

про інститут доказування у справах про порушення митних правил. 

Попри одночасне врегулювання нормами Митного кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, процес доказування у 

справах про порушення митних правил є недосконалим та не досить 

урегульованим на законодавчому рівні. 

Важливість дослідження основних засад доказування у справах про 

порушення митних правил має важливе методологічне та практичне значення, 

оскільки встановлення складу митного правопорушення є підставою для 

притягнення винної особи до відповідальності. 

Правовий механізм регулювання процесу доказування у справах про 

порушення митних правил повинен бути максимально простим, прозорим, 

досконалим. Оскільки учасники зовнішньоекономічних відносин, як правило, є 

нерезидентами, які можуть бути потерпілою стороною або суб’єктом, який 

притягується до відповідальності, результати розгляду справ про порушення 

митних правил виступають ще й чинником, що формує імідж нашої держави на 

міжнародній арені. 
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Аналіз судової практики окремих категорій справ про порушення митних 

правил свідчить про неоднакове застосування судами норм матеріального та 

процесуального права. Така ситуація є зазвичай наслідком відсутності належної 

доказової бази, яка формується посадовою особою митного органу як під час 

здійснення митного розслідування, так і безпосередньо в суді. 

Актуальність вибраної теми дисертаційної роботи зумовлена відсутністю 

комплексного дослідження адміністративно-правових засад здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, необхідністю визначення 

кола суб’єктів доказування з огляду на реорганізаційні процеси, що відбулись у 

системі митних органів; окреслення предмета, меж та елементів доказування; 

виокремлення особливостей доказування у справах про порушення митних 

правил та критеріїв оцінки доказів; проведення аналізу причин закриття судом 

справ про порушення митних правил; 

Науково-теоретичною основою дослідження стали висновки, зроблені 

провідними вченими у сфері теорії держави і права, цивільного права, 

філософії, адміністративного права та процесу, митного права, кримінального 

права, такими як: В.Б. Авер’янов, В.І. Адамович, І.Г. Бережнюк, Р.С. Бєлкін, 

Л.Р. Біла-Тіунова, Н.І. Білак, І.В. Болокан, О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, 

Ш.Н. Гаджиєва, В.І. Галаган, Є.В. Гармаш, Є.В. Додін, В.В. Доненко, 

С.А. Дуженко, А.В. Дусик, Ю.М. Дьомін, В.Ф. Зверховська, О.Л. Калашникова, 

С.В. Ківалов, С.В. Князєв, Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, С.М. Кушнір, В.А. Ліпкан, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, А.В. Мазур, В.Т. Маляренко, Р.С. Мельник, 

О.М. Мердова, Р.В. Миронюк, О.М. Мінаєва, В.В. Нижникова, П.В. Пашко, 

Ю.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, О.О. Пунда, 

О.М. Сибіга, І.О. Сквірський, С.М. Стахівський, С.Г. Стеценко, О.В. Тильчик, 

В.В. Ченцов, О.П. Федотов, Я.В. Фурман та ін.  

Водночас, з огляду на реорганізаційні процеси в системі митних органів, 

значна кількість проблемних питань, пов’язаних з адміністративно-правовими 

засадами доказування у справах про порушення митних правил, залишається 

невирішеною, що свідчить про актуальність вибраної теми дослідження.  

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

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема 

дослідження відповідає основним положенням Стратегії реформування системи 

державної служби в Україні; Концепції реформування системи професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад; Концепції формування та розвитку вищого корпусу 

державної служби, а також Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 рр. Тема дисертації відповідає перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. 

№ 86/11.  
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Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити адміністративно-правові засади доказування у справах про 

порушення митних правил.  

Для досягнення вказаної мети в дисертації поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

 описати стан та напрями розвитку наукової думки щодо інституту 

доказування у справах про порушення митних правил;  

 охарактеризувати правові засади здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 визначити поняття та класифікацію доказів у справах про порушення 

митних правил; 

 визначити поняття, предмет та межі доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 охарактеризувати стадії процесу доказування у справах про порушення 

митних правил; 

 виокремити суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил; 

 окреслити принципи доказування у справах про порушення митних 

правил; 

 охарактеризувати право на доказування у справах про порушення митних 

правил;  

 описати методику доказування у справах про порушення митних правил. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з регулюванням 

доказування у справах про порушення митних правил. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади доказування у 

справах про порушення митних правил. 

Методи дослідження. Достовірність результатів наукового дослідження 

забезпечується використанням низки методів: історичного, діалектичного, 

формально-логічного, структурно-функціонального, класифікації та 

групування, порівняльно-правового. За допомогою історичного методу 

проведено правовий аналіз розвитку та сучасного стану наукової думки за 

темою дослідження; правових засад здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил (підрозділи 1.1, 1.2). Метод класифікації та 

групування використаний для характеристики суб’єктів доказування у справах 

про порушення митних правил, систематизації доказів у справах про 

порушення митних правил, окреслення принципів доказування у справах про 

порушення митних правил, виокремлення прав на доказування у справах про 

порушення митних правил (підрозділи 1.3, 2.3, 3.2). Використання 

діалектичного методу дало змогу розкрити зміст таких понять, як «доказування 

у справах про порушення митних правил» та «методика здійснення доказування 

у справах про порушення митних правил» (підрозділи 2.1, 3.3). Формально-

логічний метод дозволив обґрунтувати існування окремого інституту 

доказування у справах про порушення митних правил (підрозділи 1.2). За 

допомогою структурно-функціонального методу визначено функціональне 
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призначення та особливу роль кожного учасника правовідносин (підрозділи 2.3, 

3.2). Метод узагальнення дозволив дійти низки висновків щодо необхідності 

внесення змін до митного законодавства (підрозділ 3.3). Порівняльно-правовий 

метод застосовано для дослідження відмінностей у правовому регулюванні 

інституту доказування в митному, адміністративному, цивільному, 

кримінальному законодавстві (підрозділ 1.3, розділ 2).  

У процесі написання дисертації використано й інші методи наукового 

пізнання, які сприяли об’єктивності, повноті та всебічності дослідження та 

формуванню пропозицій. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу наукового дослідження становлять узагальнення практики 

розгляду справ про порушення митних правил, довідники, статистичні дані 

митних органів, судова практика тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням адміністративно-правових засад доказування у справах про 

порушення митних правил. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано ряд нових наукових положень, запропонованих особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – 

доказування у справах про порушення митних правил, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів зі 

збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливостями даного інституту є його 

міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які мають 

багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, які 

беруть участь у митних розслідуваннях;  

 запропоновано авторське визначення поняття «доказування у справах про 

порушення митних правил» як розумової, практичної діяльності суб’єктів 

митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, які мають значення для правильного та об’єктивного 

вирішення справи про порушення митних правил; 

 визначено стадію доказування у справах про порушення митних правил 

як сукупність дій посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів, 

спрямованих на формування предмета доказування, збирання, подання, 

дослідження доказів та їх правову оцінку; 
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 визначено зміст правовідносин, які виникають під час здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, як митних відносин, що 

складаються між суб’єктами в процесі реалізації прав, гарантій, компетенції 

щодо збору, подання, оцінки, дослідження доказів у справах про порушення 

митних правил; 

 запропоновано розробити Методичні рекомендації, спрямовані на 

покращення роботи посадових осіб під час здійснення провадження у справах 

про порушення митних правил, в яких окремий розділ буде присвячений 

процесу доказування; 

удосконалено: 

 критерії розмежування термінів «доказування» та «доведення»;  

 висновки щодо необхідності виділення в правовій доктрині відносно 

самостійного виду судочинства – «судочинства у справах про адміністративні 

правопорушення» – та його підвиду – «судочинства у справах про порушення 

митних правил»;  

 наукові положення щодо способів та методів доказування у справах про 

порушення митних правил; 

набули подальшого розвитку: 

 підходи щодо напрямів розвитку наукової думки про адміністративно-

правові засади доказування у справах про порушення митних правил; 

 пропозиції щодо здійснення класифікації доказів у справах про 

порушення митних правил; 

 підходи до визначення системи принципів доказування у справах про 

порушення митних правил, зокрема аналізу впливу основних засад на 

ефективність процесу доказування у справах про порушення митних правил; 

 науково-практичні пропозиції щодо здійснення організаційно-технічних 

заходів, які передбачають удосконалення інституту доказування у справах про 

порушення митних правил, зокрема, в частині створення Єдиного реєстру справ 

про порушення митних правил, до якого будуть внесені матеріали усіх справ та 

за допомогою використання сучасних ІТ-технологій акумульовані дані з усіх 

наявних програмно-інформаційних баз, що сприятиме швидкому збору доказів 

та дозволить обмінюватись досвідом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблемних питань, пов’язаних з удосконаленням правового 

регулювання доказування у справах про порушення митних правил; 

 у правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким урегульовано питання доказування у справах про 

порушення митних правил; 

 у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практичної 

діяльності митних органів під час здійсненні провадження у справах про 

порушення митних правил;  
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 у навчальному процесі – під час підготовки курсу лекцій, методичних та 

навчальних посібників, а також підручників для студентів вищих навчальних 

закладів юридичної освіти з дисциплін «Адміністративне право», «Митне 

право», «Доказове право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості 

товарів та інформування громадян про митні правила і митні 

формальності» (м. Хмельницький, 2017 р.); «Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «П’ятнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 2016 р.); «Innovative research of legal 

regulation of public administration» (Lublin, 2017). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення 

в 11 наукових публікаціях, з яких 2 колективні монографії, 5 статей 

опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 

2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 4 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 191 сторінку, у тому числі 

основного тексту – 153 сторінки. Список використаних джерел налічує 

191 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, окреслено зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами й темами, наведено відомості про апробацію 

результатів та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади доказування у справах про 

порушення митних правил» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

інституту доказування у справах про порушення митних правил» розкрито 

ґенезу наукової думки щодо інституту доказування у справах про порушення 

митних правил. Проаналізовано сучасний стан наукової думки за темою 

дослідження. Виокремлено етапи розвитку наукової думки щодо інституту 

доказування у справах про порушення митних правил, визначено характерні 

особливості, притаманні кожному із них. 

Обґрунтовано, що поява наукових розробок з проблематики доказування в 

митній сфері пов’язана насамперед із прийняттям нових редакцій Митного 

кодексу України.  

Встановлено, що, незважаючи на значну кількість наукових досліджень з 

питань здійснення доказування у справах про порушення митних правил, поза 

увагою науковців залишилися окремі аспекти, в тому числі пов’язані з 
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реорганізаційними перетвореннями в митній системі, методикою здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, що й зумовило 

необхідність їх висвітлення.  

У підрозділі 1.2 «Правові засади здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил» досліджено нормативно-правові акти, на підставі 

яких забезпечується здійснення доказування у справах про порушення митних 

правил. 

Визначено, що нормативно-правові акти, які регулюють здійснення 

доказування у справах про порушення митних правил, можна класифікувати на 

загальні та спеціальні.  

Вказано, що правове регулювання доказування у справах про порушення 

митних правил, які розглядаються митними органами, відрізняється від 

правового регулювання доказування у відповідних справах, що розглядаються у 

судовому порядку. При цьому процедура доказування у судовому процесі 

нерозривно пов’язана зі всіма нормами процесуального закону, який визначає 

завдання судочинства, регулює проведення адміністративно-процесуальних і 

судових дій, спрямованих на збирання та закріплення, перевірку та оцінку 

доказів, встановлює особливості дослідження та оцінки доказів у різних стадіях 

процесу і з певних категорій справ. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та класифікація доказів у справах про 

порушення митних правил» розкрито сутність поняття «докази у справах про 

порушення митних правил» та виокремлено критерії їх градації. 

Зазначено, що поняття «докази» використовується у різних процесуальних 

процесах, зокрема адміністративному, цивільному, господарському, 

кримінальному. 

Обґрунтовано, що для такої категорії, як докази у справах про порушення 

митних правил, характерна низка специфічних ознак, що зумовлені 

особливостями самого процесу доказування. 

Запропоновано декілька класифікацій доказів у справах про порушення 

митних правил, зокрема: залежно від: 1) суб’єкта, на якого покладено обов’язок 

надання доказу; 2) форми вираження доказу; 3) порядку фіксування; 4) порядку 

отримання тощо. Охарактеризовано кожний із видів доказів у справах про 

порушення митних правил. 

Відзначено, що перелік доказів у справах про порушення митних правил 

різниться залежно від категорії справи. В окремих випадках отримання доказів 

є складною та тривалою процедурою, що пов’язано з рядом обставин, зокрема 

відсутністю міжнародних договорів України з деякими країнами про 

співробітництво. 

Обґрунтовано необхідність розширення повноважень митних органів у 

частині проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Зазначено, що сукупність зібраних доказів у справі про порушення митних 

правил є підставою для доведення в установленому законом порядку факту 

порушення митних правил та винуватості особи, яка його вчинила. 
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Розділ 2 «Доказування у справах про порушення митних правил» 

складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, предмет та межі доказування у справах про 

порушення митних правил» досліджено поняття, предмет та межі доказування у 

справах про порушення митних правил.  

Запропоновано під терміном «предмет доказування у справах про 

порушення митних правил» розуміти коло закріплених у законі обставин, які 

повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі про порушення 

митних правил. 

Доведено, що під час провадження у справі про порушення митних правил 

доказуванню підлягають: подія порушення митних правил (час, місце, спосіб та 

інші обставини вчинення правопорушення); наявність у діях правопорушника 

вини у формі умислу або необережності, мотив учинення порушення митних 

правил; обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; наслідки 

правопорушення, характер і розмір заподіяної шкоди; інші обставини, що 

мають значення для прийняття правильного рішення у справі.  

Визначено, що специфікою доказування у справах про порушення митних 

правил є те, що цей процес може відбуватись як на етапі складення протоколу 

про порушення митних правил, так і під час здійснення подальшого 

провадження, а по деяким категоріям справ – і в суді (санкція яких передбачає 

конфіскацію).  

У підрозділі 2.2 «Стадії доказування у справах про порушення митних 

правил» охарактеризовано стадії доказування у справах про порушення митних 

правил.  

Визначено, що доказування у справах про порушення митних правил як 

процесуальна діяльність має складну структуру, що передбачає послідовні 

стадії. Наголошено на відсутності серед вчених єдиного підходу до визначення 

структурних елементів доказування у справах про порушення митних правил. 

Обґрунтовано виділення в структурі доказування у справах про порушення 

митних правил п’яти основних стадій: 1) безпосереднє виявлення порушення 

митних правил або наявність інформації про можливе вчинення порушення 

митних правил; 2) фіксація (документування) порушення митних правил 

шляхом складення протоколу або наявності інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил, підготовка відповідних запитів до компетентних 

органів (в тому числі, до іноземних); 3) зберігання доказів; 4) дослідження; 

5) перевірка та оцінка доказів. 

Додатковими стадіями доказування у справах про порушення митних 

правил можна також вважати збір доказів; отримання свідчень, їх 

використання; направлення матеріалів справи про порушення митних правил 

(за окремими статтями) до суду; розгляд справи про порушення митних правил; 

винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням. 

У підрозділі 2.3 «Суб’єкти доказування у справах про порушення митних 

правил» окреслено коло суб’єктів доказування у справах про порушення 

митних правил. 
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Запропоновано суб’єктів доказування у справах про порушення митних 

правил класифікувати на види, а саме суб’єктів: 1) наділених владними 

повноваженнями, які безпосередньо беруть участь у процесі доказування 

(зокрема, суд, представники митного органу); 2) які безпосередньо беруть 

участь у процесі доказування та особисто зацікавлені в результатах розгляду 

справи про порушення митних правил (зокрема, особи, які притягуються до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил або 

підозрюються у вчиненні порушень митного законодавства, заінтересовані 

особи (зокрема, власники товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення)); 3) які сприяють здійсненню доказування у справах про 

порушення митних правил (зокрема, свідки; експерти; перекладачі; поняті).  

Наголошено, що коло осіб, які беруть участь у провадженні у справах про 

порушення митних правил, є іншим, ніж в адміністративному, цивільному, 

господарському чи кримінальному судочинстві, де наявні треті особи, позивач, 

відповідач тощо. 

Розділ 3 «Гарантії забезпечення права на доказування у справах про 

порушення митних правил» містить три підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Принципи доказування у справах про порушення митних 

правил»» досліджено принципи доказування у справах про порушення митних 

правил. 

Акцентовано увагу на відсутності в митному законодавстві положень про 

основні засади, на підставі яких повинно здійснюватися провадження у справі 

про порушення митних правил, в тому числі й доказування.  

Запропоновано визначити перелік принципів, взявши за основу ст. 8 

(«Принципи здійснення державної митної справи»), ст. 318 («Загальні засади 

здійснення митного контролю»), ст. 466 («Забезпечення законності при 

застосуванні адміністративних стягнень до порушників митних правил») 

Митного кодексу України, ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 

України («Завдання і основні принципи адміністративного судочинства»). 

Наголошено, що дотримання принципів в процесі здійснення доказування є 

однією із гарантій забезпечення права на доказування у справах про порушення 

митних правил. 

У підрозділі 3.2 «Право на доказування у справах про порушення митних 

правил» охарактеризовано право на доказування у справах про порушення 

митних правил. 

Зазначено, що залежно від джерела закріплення права суб’єктів, які беруть 

участь у процесі доказування у справах про порушення митних правил, можна 

класифікувати на: 1) ті, що закріплені в Митному кодексі України; 2) ті, що 

передбачені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Обґрунтовано, що особи, які притягуються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, заінтересовані особи та їхні 

представники під час розгляду справи про порушення митних правил в суді 

наділені такими процесуальними правами, як: ознайомлення з матеріалами 

справи; участь у судових засіданнях; подання доказів, участь у їх дослідженні; 

подання клопотань; надання усних і письмових пояснень, своїх доводів, 
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міркувань та заперечень, та можуть користуватися іншими правами, наданими 

їм законом. 

У підрозділі 3.3 «Методика доказування у справах про порушення митних 

правил» досліджено методику доказування у справах про порушення митних 

правил. 

Вказано, що методика доказування є важливим теоретичним складником із 

безсумнівним прикладним значенням для об’єктивного та оперативного 

розгляду та вирішення справ про порушення митних правил. 

Визначено, що методикою здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил є сукупність дій уповноважених на здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил осіб, основні правила, 

способи, методи, алгоритм дій, за допомогою яких здійснюється збирання, 

перевірка та оцінка доказів та які проводяться для встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Окреслено основні правила збирання доказів у справі про порушення 

митних правил. 

Доведено, що від правильності вибору способу та методу доказування у 

справах про порушення митних правил залежить швидкість та всебічність 

розгляду справи. 

Визначено алгоритм дій учасників доказування у справах про порушення 

митних правил. 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо надання характеристики адміністративно-

правових засад доказування у справах про порушення митних правил. За 

результатами написання дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Проведено правовий аналіз дисертаційних досліджень, присвячених 

проблематиці доказування у справах про порушення митних правил, що 

дозволило дійти висновків про те, що частина із них були написані авторами 

близько десяти років тому, у зв’язку з чим виникла необхідність у проведенні 

комплексного дослідження з урахуванням усіх змін, які відбулись у сфері 

митних правовідносин за цей час, із виробленням ґрунтовних пропозицій про 

нові можливості удосконалення теоретичних та практичних питань інституту 

доказування в митній сфері.  

2. Встановлено, що правовідносини доказування у справах про порушення 

митних правил мають комплексний характер і врегульовані нормами Митного 

кодексу України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та в 

деяких випадках положеннями Кодексу адміністративного судочинства 

України, які по-різному регулюють одні й ті самі відносини. Така ситуація на 

практиці призводить до неоднозначного розуміння суб’єктами доказування 

своїх прав, гарантій і обов’язків, а в деяких випадках і до зловживань ними з 

боку зацікавлених осіб. Особливостями є правове регулювання одночасно 
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двома кодексами (Митним кодексом України та Кодексом України про 

адміністративні правопорушення), які містять норми як матеріального, так і 

процесуального права; розгляд справи в межах першої та другої інстанцій 

(касаційне оскарження не передбачено); звужене коло учасників судового 

процесу (відсутній позивач та відповідач, натомість є особа, яка притягується 

до адміністративної відповідальності, та особа, в присутності якої здійснюється 

розгляд справи, – представник митного органу). 

3. Обґрунтовано, що у справах про порушення митних правил доказове 

значення мають: протокол про порушення митних правил, протоколи 

процесуальних дій, додатки до зазначених протоколів; пояснення свідків; 

пояснення особи, яка притягується до відповідальності; висновок експерта; 

інші документи (належним чином завірені їх копії або витяги з них) та 

інформація, у тому числі та, що перебуває в електронному вигляді; товари – 

безпосередні предмети порушення митних правил, товари зі спеціально 

виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для 

приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного 

контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон 

України. 

4. Доведено, що інституту доказування у справах про порушення митних 

правил притаманні особливості, які можуть проявлятись залежно від стадії, 

категорії митної справи, суб’єкта, який виносить рішення у справі про 

порушення митних правил (суд, посадова особа митного органу), місця 

вчинення адміністративного проступку тощо.  

5. Визначено, що доказування у справах про порушення митних правил 

характеризується зміною послідовних етапів стадій, які призводять до зміни 

дійсності.  

6. Встановлено, що суб’єктами доказування у справах про порушення 

митних правил є особи, які уповноваженні виявляти порушення митних правил 

або фіксувати наявність інформації про можливе вчинення порушення митних 

правил; документувати порушення митних правил; збирати докази; надавати 

докази; зберігати докази; досліджувати докази, перевіряти та оцінювати докази 

та ін. 

7. Виокремлено систему принципів доказування у справах про порушення 

митних правил, яка складається з принципів: 1) верховенства права; 

2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і відкритості; 5) презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини; 6) диспозитивності та 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 7) свободи подання доказів і 

доведення в суді їх переконливості; 8) заохочення доброчесності; 

9) безпосередності дослідження доказів; 10) розумності строків розгляду справи 

судом; 11) неприпустимості зловживання процесуальними правами; 

12) обов’язковості судового рішення; 13) забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи; 14) відшкодування витрат та ін. 

8. Зазначено, що залежно від виду суб’єкта права на доказування у справах 

про порушення митних правил можна розділити на 4 групи: 1) права митного 
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органу; 2) права суду; 3) права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності; 4) права інших осіб, які можуть брати участь у здійсненні 

провадження та розгляді справ про порушення митних правил (серед них – 

свідки, експерти, зацікавлені особи і т. д.). При цьому слід зазначити, що 

наведений в Митному кодексі України та Кодексі України про адміністративні 

правопорушення обсяг прав конкретних суб’єктів значно відрізняється. 

9. Визначено шляхи удосконалення правового регулювання інституту 

доказування у справах про порушення митних правил, сформульовано 

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, а також 

необхідності розроблення нових актів законодавства. Зокрема, запропоновано: 

1) внести зміни і доповнення до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме: 

 ч. 5 ст. 213 доповнити вичерпним переліком усіх органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також окремою 

статтею під назвою «Митні органи», в якій передбачити перелік справ, які 

уповноважені розглядати митні органи, і визначити осіб, уповноважених 

виконувати цю функцію; 

2) внести зміни до Митного кодексу України, а саме: 

 доповнити ст. 4 визначенням «доказування у справах про порушення 

митних правил» виклавши його в такій редакції: «це розумова і практична 

діяльність суб’єктів митних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та 

оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для 

правильного вирішення справи про порушення митних правил»; 

 доповнити Розділ XІX «Провадження у справах про порушення митних 

правил» ще однією статтею під назвою «Принципи доказування у справах про 

порушення митних правил», зазначивши їх перелік, а саме: 1) верховенства 

права; 2) законності; 3) змагальності; 4) гласності і відкритості; 5) презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини; 6) диспозитивності та 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі; 7) свободи подання доказів і 

доведення в суді їх переконливості; 8) заохочення доброчесності; 

9) безпосередності дослідження доказів; 10) розумності строків розгляду 

справи судом; 11) неприпустимості зловживання процесуальними правами; 

12) обов’язковості судового рішення; 13) забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи; 14) відшкодування витрат та ін.»; 

3) на рівні Державної митної служби України розробити: 

 Методичні рекомендації, спрямовані на покращення роботи посадових 

осіб під час здійснення провадження у справах про порушення митних правил, 

в яких окремий розділ буде присвячений процесу доказування; 

 Методику доказування у справах про порушення митних правил; 

4) винести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт «Про Митно-

процесуальний кодекс України». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Чернявська О.М. Адміністративно-правові аспекти доказування у 

справах про порушення митних правил. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Робота присвячена дослідженню адміністративно-правових аспектів 

доказування у справах про порушення митних правил. 

У дисертації розкрито ґенезу наукової думки щодо здійснення доказування 

у справах про порушення митних правил. Виокремлено етапи розвитку 

наукової думки, визначено характерні особливості, притаманні кожному із них. 

Обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – 

доказування у справах про порушення митних правил, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які 

регулюють процесуальні дії посадових осіб митниці, суду та інших суб’єктів зі 

збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній 

адміністративно-правовий статус. Особливістю даного інституту є його 

міжгалузевий характер, що відображається в регулюванні відносин, які мають 

багатосторонній режим правового захисту нормами митного та 

адміністративного права. В основі даного інституту лежать, з одного боку, 

владні повноваження митного органу та суду, а з іншого – права учасників, які 

беруть участь у митних розслідуваннях. 

Вказано, що правове регулювання доказування у справах про порушення 

митних правил, які розглядаються митними органами, відрізняється від того, 

що розглядається у судовому порядку. При цьому процедура доказування у 

судовому процесі нерозривно пов’язана зі всіма нормами процесуального 

закону, який визначає завдання судочинства, регулює проведення 

адміністративно-процесуальних і судових дій, спрямованих на збирання та 

закріплення, перевірку та оцінку доказів, встановлює особливості дослідження 

та оцінки доказів у різних стадіях процесу і по певних категоріях справ. 

Запропоновано декілька класифікацій доказів у справах про порушення 

митних правил, зокрема, залежно від: 1) суб’єкта, на якого покладено обов’язок 

надання доказу; 2) форми вираження доказу; 3) порядку фіксування; 4) порядку 

отримання, ін. Охарактеризовано кожний із видів доказів у справах про 

порушення митних правил. 

Запропоновано під терміном «предмет доказування у справах про 

порушення митних правил» розуміти коло закріплених у законі обставин, які 
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повинні бути встановлені під час доказування у кожній справі про порушення 

митних правил. 

Обґрунтовано виділення в структурі доказування у справах про порушення 

митних правил п’яти основних стадій: 1) безпосереднє виявлення порушення 

митних правил або наявність інформації про можливе вчинення порушення 

митних правил; 2) фіксація (документування) порушення митних правил 

шляхом складення протоколу або наявності інформації про можливе вчинення 

порушення митних правил, підготовка відповідних запитів до компетентних 

органів (в тому числі до іноземних); 3) зберігання доказів; 4) дослідження; 

5) перевірка та оцінка доказів. 

Акцентовано увагу на відсутності в митному законодавстві положень про 

основні засади, на підставі яких повинно здійснюватися провадження у справі 

про порушення митних правил, в тому числі й доказування.  

Зазначено, що залежно від джерела закріплення, права суб’єктів, які беруть 

участь у процесі доказування у справах про порушення митних правил, можна 

класифікувати на: 1) ті, що закріплені в Митному кодексі України; 2) ті, що 

передбачені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.  

Визначено, що методикою здійснення доказування у справах про 

порушення митних правил є сукупність дій уповноважених на здійснення 

провадження у справах про порушення митних правил осіб, основні правила, 

способи, методи, алгоритм дій, за допомогою яких здійснюється збирання, 

перевірка та оцінка доказів та які проводяться для встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Визначено шляхи удосконалення правового регулювання інституту 

доказування у справах про порушення митних правил, сформульовано 

пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, а також 

необхідності у розробленні нових актів законодавства. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, вина, докази, 

доказування, дослідження, істина, митні органи, митні розслідування, 

перекладач, письмові докази, пояснення, провадження, протокол, свідок, справа 

про порушення митних правил, суд.  

 

Чернявская О.М. Административно-правовые аспекты доказывания по 

делам о нарушении таможенных правил. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Работа посвящена исследованию административно-правовых аспектов 

доказывания по делам о нарушении таможенных правил. 

В диссертации раскрыт генезис научной мысли об осуществлении 

доказывания по делам о нарушении таможенных правил. Выделены этапы 

развития научной мысли, определены характерные особенности, присущие 

каждому из них. 
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Обосновано существование в правовой доктрине отдельного института – 

доказывания по делам о нарушении таможенных правил, который является 

системой относительно обособленных от других и связанных между собой 

правовых норм, регулирующих процессуальные действия должностных лиц 

таможни, суда и других субъектов по сбору, фиксации, получению, хранению, 

оценке доказательств, а также их административно-правовой статус. 

Особенностью данного института является его межотраслевой характер, что 

отражается в регулировании отношений, имеющих многосторонний режим 

правовой защиты нормами таможенного и административного права. В основе 

данного института лежат, с одной стороны, властные полномочия таможенного 

органа и суда, а с другой – права участников, участвующих в таможенных 

расследованиях. 

Указано, что правовое регулирование доказывания по делам о нарушении 

таможенных правил, которые рассматриваются таможенными органами, 

отличается от того, что рассматривается в судебном порядке. При этом 

процедура доказывания в судебном процессе неразрывно связана со всеми 

нормами процессуального закона, определяющего задачи судопроизводства, 

регулирует проведение административно-процессуальных и судебных 

действий, направленных на сбор и фиксацию, проверку и оценку доказательств, 

устанавливает особенности исследования и оценки доказательств в различных 

стадиях процесса и по определенным категориям дел. 

Предложено несколько классификаций доказательств по делам о нарушении 

таможенных правил, в частности, в зависимости от: 1) субъекта, на которого 

возложена обязанность предоставления доказательств; 2) формы выражения 

доказательства; 3) порядка фиксирования; 4) порядка получения, др. 

Охарактеризован каждый из видов доказательств по делам о нарушении 

таможенных правил. 

Предложено под термином «предмет доказывания по делам о нарушении 

таможенных правил» понимать круг закрепленных в законе обстоятельств, 

которые должны быть установлены во время доказывания по каждому делу о 

нарушении таможенных правил. 

Обосновано выделение в структуре доказывания по делам о нарушении 

таможенных правил пяти основных стадий: 1) непосредственное обнаружение 

нарушения таможенных правил или наличие информации о возможном 

совершении нарушения таможенных правил; 2) фиксация (документирование) 

нарушения таможенных правил путем составления протокола или наличия 

информации о возможном совершении нарушения таможенных правил, 

подготовка соответствующих запросов в компетентные органы (в том числе 

иностранные); 3) хранение доказательств; 4) исследование; 5) проверка и 

оценка доказательств. 

Акцентировано внимание на отсутствии в таможенном законодательстве 

положений об основных принципах, на основании которых должно 

осуществляться производство по делу о нарушении таможенных правил, в том 

числе и доказывание. 
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Отмечено, что в зависимости от источника закрепления права субъектов, 

участвующих в процессе доказывания по делам о нарушении таможенных 

правил, можно классифицировать на: 1) те, которые закреплены в Таможенном 

кодексе Украины; 2) те, которые предусмотрены в Кодексе Украины об 

административных правонарушениях. 

Определено, что методикой осуществления доказывания по делам о 

нарушении таможенных правил является совокупность действий 

уполномоченных на осуществление производства по делам о нарушении 

таможенных правил лиц, основные правила, способы, методы, алгоритм 

действий, с помощью которых осуществляется сбор, проверка и оценка 

доказательств и которые проводятся для установления обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. 

Определены пути совершенствования правового регулирования института 

доказывания по делам о нарушении таможенных правил, сформулированы 

предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 

законодательство, а также о необходимости разработки новых актов 

законодательства. 

Ключевые слова: административная ответственность, вина, дело о 

нарушении таможенных правил, доказательства, доказывание, исследование, 

истина, объяснения, переводчик, письменные доказательства, производство, 

протокол, свидетель, суд, таможенные органы, таможенные расследования. 

  

Chernyavska O.M. Administrative and legal aspects of proving in cases of 

violation of customs rules. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

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

Zaporizhzhia, 2021. 

The work is devoted to the study of administrative and legal aspects of proving in 

cases of violation of customs rules. 

The dissertation covers the genesis of scientific thought on the implementation of 

proving in cases of violation of customs regulations. The development stages of 

scientific thought are singled out, and the characteristic features inherent in each of 

them are determined. 

The research substantiates the existence of a separate institution in the legal 

doctrine – proving in cases of violation of customs rules, which is a system of 

relatively separate from other and related legal norms governing the procedural 

actions of customs officials, courts and other entities to collect, fix, receipt, storage, 

evaluation of evidence, as well as their administrative and legal status. The 

peculiarity of this institute is its intersectoral nature which is manifested in the 

regulation of relations that have a multilateral regime of legal protection by customs 

and administrative law. This institution is based, on the one hand, on the powers of 

the customs authority and the court, and on the other ¬ the rights of participants who 

take the part in customs investigations. 

It is stated that the legal regulation of proving in cases of violation of customs 

rules, which are considered by the customs authorities, differs from one that is 
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considered in court. At the same time, the procedure of proving in court is 

inextricably linked with all the rules of procedural law, which recognizes the tasks of 

justice, regulates administrative and procedural and judicial actions aimed at 

collecting and consolidating, verifying and evaluating evidence, establishes features 

of research and evaluation of evidence. different stages of the process and in certain 

categories of cases. 

Several classifications of proving in cases of violation of customs rules are 

proposed, in particular: depending on: 1) the subject who is obliged to provide 

evidence; 2) the form of evidence expression; 3) the order of fixing; 4) the order of 

receipt, etc. Each of the types of proving in cases of violation of customs rules is 

described. 

It is proposed to regard the term “subject of proving in cases of violation of 

customs rules” as the range of circumstances established by law, which must be 

established while proving in each case of violation of customs rules. 

The determination of five main stages in the structure of proving in cases of 

violation of customs rules is substantiated: 1) a direct identification of violation of 

customs rules, or the availability of information about possible violations of customs 

rules; 2) fixation (documentation) of violation of customs rules by drawing up a 

report, or in case of the availability of information on possible commission of 

violation of customs rules, preparation of relevant inquiries to the competent 

authorities (including foreign ones); 3) storage of evidence; 4) research; 

5) verification and evaluation of evidence. 

Emphasis is placed on the lack in the customs legislation of provisions on the 

fundamental principles on the basis of which proceedings should be conducted in the 

case of violation of customs rules, including evidence. 

It is noted that depending on the source of consolidation, the rights of entities 

involved in the process of proving in cases of violation of customs rules can be 

classified into: 1) ones enshrined in the Customs Code of Ukraine; 2) ones provided 

for in the Code of Ukraine on Administrative Offenses. 

It is determined that the method of proving in cases of violation of customs rules 

is a set of actions of persons authorized to conduct proceedings in cases of violation 

of customs rules, basic rules, methods, techniques, algorithm by which the collection, 

verification and evaluation of evidence establishing the circumstances that are 

important for the proper resolution of the case. 

Ways to improve the legal regulation of the institution of proving in cases of 

violation of customs rules are established, and the proposals for amendments to 

current legislation, as well as the need to develop new legislation, are made. 

Key words: administrative liability, case of violation of customs rules, court, 

customs authorities, customs investigations, evidence, explanation, guilt, interpreter, 

investigation, proceedings, protocol, proving, truth, witness, written evidence. 
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