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В. Я. На стюк, кан ди дат юри дич них на ук,
до цент ка фе д ри адміністра тив но го пра ва
Національ ної юри дич ної ака демії Ук раїни 
імені Яро сла ва Му д ро го 

Зна чен ня мит но го пра ва в умо вах 
де мо кра ти зації суспільства

Роз бу до ва і де мо кра ти зація Ук раїнсько го суспільства су -
про во д жується ре фор му ван ням мит но го пра ва. Са ме в нор -
мах цієї га лузі пра ва вста нов лю ють ся де мо кра тичні за са ди
що до роз вит ку дер жав ної мит ної си с те ми, за хи с ту прав і сво -
бод гро ма дян і лю дей, а та кож еко номічних інте ресів юри дич -
них осіб. У зв’яз ку з цим по тре бує пе ре гля ду пред мет мит -
но<пра во во го ре гу лю ван ня. Об’єктив ни ми пе ре ду мо ва ми ви -
роб лен ня но во го підхо ду до пред ме та мит но го пра ва є прий -
нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни Мит но го ко дек су Ук раїни
в но вій ре дакції, який  на буває чин ності з 1 січня 2003 року1.

Як га лузь публічно го пра ва, мит не пра во по кли ка но ре -
гу лю ва ти на сам пе ред відно си ни у сфері публічної вла ди. От -
же, не обхідно виз на чи ти ви ди мит них відно син, пов’яза них з
ре алізацією публічної вла ди що до мит ної спра ви. На су час -
но му етапі в Ук раїні мит на спра ва здійснюється як дер жав -
ни ми мит ни ми ор га на ми, так і суб’єкта ми підприємниць кої
діяль ності, що ма ють спеціаль ну ак ре ди тацію (ліцензію,
посвідчен ня) у сфері на дан ня мит них по слуг. При чо му як пер -
шим, так і дру гим при та манні такі оз на ки, як публічність, виз -

ня за оща д жень че рез інве с тиційних по се ред ників шля хом ре -
алізації спеціаль них за ходів для га ран ту ван ня внесків гро ма -
дян. Ство рен ня пра во вої фор ми функціону ван ня інве с -
тиційних по се ред ників (ко мерційних банків, інсти тутів
спільно го інве с ту ван ня, кре дит них спілок і т. д.), а та кож вста -
нов лен ня ефек тив но го дер жав но го ре гу лю ван ня і кон тро лю
їхньої діяль ності на ле жить до цієї ж ка те горії.

Самі пра вові за со би, по кли кані за без пе чу ва ти публічні
інте ре си, мо жуть по ля га ти, з од но го бо ку, в на данні пре фе -
ренцій (по дат ко вих чи мит них пільг), форм пря мої дер жав -
ної підтрим ки, до дат ко вих га рантій, що за без пе чу ють інте ре -
си учас ників інве с тиційних відно син, а з іншого — у не -
обхідності ви ко нан ня та ки ми учас ни ка ми зустрічних що до
ор га ну публічної вла ди зо бов’язань. (На при клад, за без пе чи -
ти зай нятість виз на че ної кількості працівників або ви роб -
ництво то варів і по слуг у рам ках виз на че них па ра метрів то -
що). Пе ре ра хо вані за со би пра во вої сти му ляції, за сто со ву вані
ком плекс но, ут во рять так звані спеціальні ре жи ми інве с -
тиційної діяль ності. Найбільш ча с то во ни за сто со ву ють ся дер -
жа вою за до по мо гою відповідно го за ко но дав ст ва в га лу зях
еко номіки і на виз на че них те ри торіях, об ме же них рам ка ми
СЭЗ чи ТПР. (У ви пад ках з тех но логічни ми пар ка ми та кий
ре жим по ши рюється на інве с тиційну діяльність юри дич них
осіб, що вхо дять до їхнього складу.)

По зи тив ним мо мен том об’єднан ня при ват но пра во во го і
публічно<пра во во го ком по нентів у рам ках за галь них для них
нор ма тив но<пра во вих ак тах є мож ливість ма ти єди ну терміно -
логічну ба зу, за ра ху нок якої мо же за без пе чу ва ти ся більш<менш
по го д же не їхнє пра во за с то су ван ня. (Чо го не має, на при клад,
на міжга лу зе во му рівні. До сить порівня ти між со бою дефініції
інве с тицій, що містять ся в За коні Ук раїни від 22 трав ня 1997
ро ку «Про опо дат ку ван ня при бут ку підприємств» і в Законі
України «Про інве с тиційну діяльність».)

Як уже за зна ча ло ся раніше, стан, об сяг і струк ту ра су час -
но го інве с тиційно го за ко но дав ст ва Ук раїни доз во ляє го во ри -
ти про не обхідність йо го си с те ма ти зації. Кінце вим варіан том
та ких си с те ма ти заційних зу силь по ви нен ста ти Інве с тиційний
ко декс Ук раїни. 
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за про ва д жен ня адміністра тив ної юс тиції сьо годні зро зуміла
всім. Обґрун то ваність роз поділу юри с дикційних по вно ва жень
суддів вип ли ває із ста тей 125–127 Кон сти туції Ук раїни, які пе -
ред ба ча ють ство рен ня спеціалізо ва них судів. Нині це кон сти -
туційне по ло жен ня от ри ма ло роз ви ток і в ст. 568 но во го Мит -
но го ко дек су Ук раїни, згідно з якою по дан ня до су ду адміністра -
тив ної спра ви про по ру шен ня мит них пра вил пе ред ба че но у разі
на яв ності пись мо во го вис нов ку мит но го ор га ну.

Відповідно го до цьо го слід роз ши ри ти сфе ру відно син
адміністра тив ної відповідаль ності і в онов ле но му Ко дексі
України про адміністра тивні пра во по ру шен ня, йдеть ся на -
сам пе ред про відповідальність юри дич них осіб, оскільки во -
ни по ру шу ють митні пра ви ла по ряд з фізич ни ми осо ба ми.
Адміністра тив на відповідальність юри дич них осіб з цьо го бо -
ку мож на розціню ва ти як ва го мий інстру мент бо роть би з по -
ру шен ня ми норм мит но го за ко но дав ст ва.

Ви кла де не дає підста ви оно ви ти на уко ве уяв лен ня про
пред мет мит но го пра ва, роз ши ри ти сфе ру суспільних відно -
син, що підля га ють йо го ре гу лю ван ню. Мит не пра во Ук раїни
є важ ли вою га луз зю пра ва, яка ре гу лює відно си ни у сфері за -
хи с ту еко номічних інте ресів дер жа ви, прав лю ди ни і гро ма дя -
ни на. Вив чен ня норм цієї га лузі пра ва є не обхідним в юри -
дич них ви щих уч бо вих за кла дах для підго тов ки кваліфіко ва -
них пра во знавців.

Од нак з то го ча су, ко ли Ук раїна про го ло си ла не за лежність
і взя ла курс на роз бу до ву де мо кра тич ної пра во вої і соціаль -
ної дер жа ви, ви кла дан ня на вчаль ної дис ципліни «Мит не пра -
во Ук раїни» кар ди наль них змін не за зна ло. І це не зва жа ю чи
на те, що мит не пра во в су час них умо вах пе ре тво рюється із
си с те ми норм, які об слу го ву ва ли то талітар ний ре жим СРСР,
на пра во, ко т ре вста нов лює ком пе тенцію ор ганів Держ мит -
служ би Ук раїни і од но час но стоїть на за хисті інте ресів
суспільства, прав і сво бод лю ди ни та гро ма дя ни на.

Пе рехід до ви кла ден ня цієї дис ципліни на ос нові онов ле -
но го Мит но го ко дек су Ук раїни є не мож ли вим без виз на чен -
ня кон цеп ту аль них за сад на уки мит но го пра ва, що діста ли
відо б ра жен ня в кон цепції мо дернізації мит ної си с те ми як
скла до вої адміністра тив ної ре фор ми в Ук раїні.

на ченість у за коні меж мит ної діяль ності. Ці ви ди мит ної діяль -
ності відрізня ють ся один від од но го ли ше за суб’єкта ми та ха -
рак те ром дже рел їх ре гу лю ван ня. У той же час во ни сто су ють -
ся інте ресів гро ма дян, спря мо ва них на ре алізацію та за хист їх
прав і сво бод, ство рен ня умов для ви ко нан ня ни ми своїх
обов’язків при пе реміщенні че рез мит ний кор дон Ук раїни то -
варів, транс порт них за собів, по слуг то що.

У зв’яз ку з по ши рен ням і ди намізмом цих про цесів по -
даль шої мо дернізації по тре бує адміністра тив но<пра во вий за -
хист прав гро ма дя ни на і лю ди ни в митній сфері, зо к ре ма, че -
рез за про ва д жен ня в ній інсти ту ту адміністра тив ної юс тиції.
Спе цифіка роз гля ду адміністра тив них справ, що вип ли ва ють
з мит но<пра во вих відно син, ви ма гає ство рен ня но вих ор -
ганізаційних форм і на яв ності особ ли вої суддівської ком пе -
тенції в даній сфері. Ство рен ня де мо кра тич ної мит ної си с те -
ми не мож ли ве без адміністра тив ної юс тиції. Цей інсти тут є
кон че не обхідним, оскільки він до по мо же поз бу ти ся
дозвільно<за бо рон ної си с те ми мит но го ре гу лю ван ня, свавілля
ор ганів дер жав ної мит ної служ би, мит них бро керів, пе -
ревізників інших упов но ва же них учас ників мит них про цесів.

Адміністра тив на юс тиція, як свідчить світо вий досвід,
посідає знач не місце та кож у бо ротьбі з ко рупцією в митній
сфері. Са ме адміністра тивні су ди змо жуть по до ла ти ма со вий
ха рак тер ко рупційних діянь мит них по са довців у на шо му
суспільстві. Гро ма дя нин, який має пра во на мит ну по слу гу від
ор га ну дер жав ної мит ної служ би, в разі по ру шен ня йо го пра ва
не шу ка ти ме про ти прав них шляхів для впли ву на мит ни ка, від
яко го він че кає на та ку по слу гу. У разі відмо ви в за до во ленні
мит ної по слу ги гро ма дя нин змо же звер ну ти ся до адміністра -
тив но го су ду, який вирішить спра ву відповідно до чин но го за -
ко но дав ст ва та існу ю чої прак ти ки йо го за сто су ван ня.

Се ред та ких за ко но дав чих актів по винні бу ти Адміністра -
тив ний про це су аль ний ко декс Ук раїни, а та кож онов ле ний Ко -
декс Ук раїни «Про адміністра тивні пра во по ру шен ня» і За кон
Ук раїни «Про су до устрій». Са ме ни ми має бу ти оформ ле но вве -
ден ня в Ук раїні адміністра тив них судів і виз на че но їх ком пе -
тенцію що до за без пе чен ня за кон ності в діяль ності всіх ор ганів
дер жав ної ви ко нав чої вла ди, вклю ча ю чи й митні. Не обхідність
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У кра що му разі до дається, що ця га лузь ре гу лює відно си ни
відповідаль ності, тоб то підкрес люється її «ка раль на» функція.

Слід за зна чи ти, що це ду же стійка тен денція, яка при та ман -
на вза галі по ст ра дянській юри дичній на уці, вклю ча ю чи й ук -
раїнську. То му тре ба рішу че усу ва ти подібні за старілі сте рео ти -
пи з на уко во го тлу ма чен ня су час но го по нят тя мит но го пра ва.

Відповідно до змісту прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва клю -
чо ви ми ха рак те ри с ти ка ми у виз на ченні мит но го пра ва ма ють
ста ти не «кон тро лю ю ча», а тим більше «ка раль на» йо го
функція, а дві нові функції — «пра во за без пе чу валь на», пов’яза -
на із за без пе чен ням ре алізації прав та сво бод лю ди ни, і «пра -
во за хис на», пов’яза на із за хи с том еко номічних інте ресів дер -
жа ви і по ру ше них прав гро ма дя ни на і лю ди ни у сфері
здійснен ня мит ної спра ви.

Зви чай но ж, го ло вне за вдан ня по ля гає не в то му, щоб це
тлу ма чен ня бу ло ре алізо ва не у но вих підхо дах до аналізу йо го
інсти тутів, а го ло вне — у їх закріпленні в онов ле но му мит но му
за ко но давстві. На при клад, з точ ки зо ру пра во за без пе чу валь ної
функції мит но го пра ва потрібна но ва ха рак те ри с ти ка го ло вно -
го об’єкта мит но<пра во во го ре гу лю ван ня, а са ме влад но<роз -
по ряд чої діяль ності мит них ор ганів. Зо к ре ма, в її змісті ма ють
бу ти виокремлені відно си ни, по бу до вані на за са дах, відмінних
від тра диційних — суб ор ди наційно<кон тро лю ю чих відно син.
Ці нові відно си ни скла да ють ся в про цесі на дан ня мит ни ми ор -
га на ми так зва них «мит них по слуг» гро ма дя нам і юри дич ним
осо бам. Але що до по нят тя «мит них по слуг» мит но<пра во ва й
уп равлінська на ука за галь но прий ня ту по зицію ще не ви ро би ла.

Знач на ча с ти на фахівців схиль на до то го, щоб вва жа ти мит -
ни ми по слу га ми різно го ро ду дозвільно<реєстраційні дії дер -
жав них мит них ор ганів за відповідни ми звер нен ня ми фізич них
та юри дич них осіб. На наш по гляд, не всі такі дії по винні виз -
на ча ти ся са ме як митні по слу ги. Га даю, що про на дан ня мит -
них по слуг мож на го во ри ти ли ше тоді, ко ли мит ний ор ган чи
йо го по са до ва осо ба, ре а гу ю чи на звер нен ня то го чи іншо го
суб’єкта, має пра во на пев ну сво бо ду вільно го про фесійно го
роз су ду і відповідну аль тер на тивність дій у прий нятті мит -
но<пра во во го ак ту. На при клад, на вряд чи слід вва жа ти мит -
ною по слу гою взят тя на облік суб’єкта зовнішньо е ко номічної

Підґрун тям підго тов ки на новій ос нові про гра ми на вчаль -
ної дис ципліни «Мит не пра во Ук раїни», а та кож підруч ни ка є
по ло жен ня но во го Мит но го ко дек су Ук раїни, в яких закріплені
про гре сивні підхо ди не тільки що до мит но<пра во во го ре гу лю -
ван ня суспільних відно син, але й вза галі прин ци по во нові виз -
на чен ня що до при зна чен ня цієї га лузі пра ва, струк ту ри та
взаємодії ма теріаль них та про це су аль них мит но<пра во вих
норм, а та кож онов лені по нят тя ка те горії са мо го мит но го пра -
ва. Не обхідно роз ро би ти но ву про гра му на вчаль ної дис ципліни
«Мит не пра во Ук раїни» та си ла ми ав торсь ко го ко лек ти ву з
підго тов ки про ек ту кон цепції ви кла дан ня і вив чен ня мит но -
го пра ва із за лу чен ням інших провідних спеціалістів з цьо го
на пря му юри дич ної на уки підго ту ва ти прин ци по во но вий
підруч ник з мит но го пра ва Ук раїни.

У цьо му підруч ни ку, вва жаю, більше ува ги слід приділи ти
ок ре мим інсти ту там мит но го пра ва (по нят тю і струк турі мит -
ної спра ви, ме то дам і фор мам мит но го кон тро лю, мит ним ре -
жи мам, мит но<та риф но му ре гу лю ван ню, відповідаль ності за
по ру шен ня мит них пра вил то що), а та кож ок ре мо виділи ти
такі інсти ту ти (підга лузі) мит но го пра ва, як міжна род не мит -
не пра во і порівняль не мит не пра во.

От же, Мит ний ко декс Ук раїни в новій ре дакції ство рює
но ву і більш якісну мо дель де мо кра тич но го ме ханізму ре -
алізації прав, сво бод та обов’язків лю ди ни і гро ма дя ни на. Од -
нак цей про цес не мож на вва жа ти за вер ше ним.

Вра хо ву ю чи це важ ли во підкрес ли ти ме то до логічне зна -
чен ня прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва для роз вит ку мит но<пра -
во вої на уки і прак ти ки мит ної діяль ності. Зо к ре ма, з ог ля ду на
цей прин цип по тре бує серй оз но го пе ре гля ду тра диційне виз -
на чен ня по нят тя га лузі мит но го пра ва.

Прак тич но в усіх за галь но по ши ре них варіан тах та ко го виз -
на чен ня цілком ігно рується вирішаль на спря мо ваність мит но -
го пра ва са ме на ре гу лю ван ня відно син лю ди ни з дер жа вою і на
за без пе чен ня в цих відно си нах на леж ної ре алізації та за хи с ту
прав і сво бод лю ди ни. Най частіше аб со лю ти зується ли ше од -
на функціональ на сто ро на — «кон тро лю ю ча», тоб то мит не пра -
во виз на чається пе ре важ но як пра во «мит но го кон тро лю».
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За ко ну, є їх участь у за хо дах При кор дон них військ Ук раїни,
спря мо ва них на профілак ти ку по ру шень дер жав но го кор до -
ну і ре жи му в пунк тах про пу с ку че рез дер жав ний кор дон ван -
тажів, то варів, ма теріалів та інших пред метів. Ство рен ня та -
ких гро мадсь ких фор му вань, що бра ти муть участь у профілак -
тиці по ру шень або спроб по ру шен ня мит но го кор до ну і ре -
жи му в пунк тах про пу с ку, ско ро тить кількість по ру шень мит -
них пра вил при пе ре ти нанні кор до ну на шої країни.

Не обхідно за зна чи ти, що відсутність спеціаль но го нор ма -
тив но го ак ту, який би ре гу лю вав участь на се лен ня у профілак -
тиці мит них пра во по ру шень, знач но ус клад нює цю ро бо ту. Са -
ме то му ви дається не обхідним роз ро би ти і прий ня ти ок ре мий
за ко но дав чий акт, спря мо ва ний на ор ганізацію і пра во ве за -
без пе чен ня ефек тив ної участі гро мадсь ких фор му вань і ор ганів
са мо вря ду ван ня у профілак тиці по ру шень мит них пра вил.

Слід підкрес ли ти, що особ ли во важ ли ви ми ви да ють ся по -
ло жен ня онов ле но го Мит но го ко дек су Ук раїни, які при свя чені
пи тан ню взаємодії мит них ор ганів з інши ми інсти туціями. Зо -
к ре ма, певні йо го статті де таль но рег ла мен ту ють взаємовідно -
си ни мит них ор ганів з пра во охо рон ни ми ор га на ми, при кор -
дон ни ми війська ми, інши ми ор га на ми, що здійсню ють кон -
троль но<на гля до ву діяльність при пе реміщенні то варів че рез
мит ний кор дон Ук раїни, в то му числі, з Національ ним бан ком
Ук раїни, фінан со ви ми ор га на ми, місце ви ми дер жав ни ми
адміністраціями і ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня.

В умо вах де мо кра ти зації суспільства потрібно підня ти на
якісно но вий рівень взаємодію ор ганів, що бе руть участь
у профілак тиці по ру шень мит них пра вил, і мак си маль но ефек -
тив но ви ко ри с та ти мож ли вості, які ма ють ор га ни місце во го
са мо вря ду ван ня у сфері здійснен ня мит ної спра ви. То му про -
по нується вне сти зміни до ст. 38 За ко ну Ук раїни від 21 трав -
ня 1997 ро ку «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні»1, пе ред -
ба чив ши пра во ви ко нав чих ор ганів місце вих рад бра ти участь
у бо ротьбі з по руш ни ка ми мит них пра вил з ме тою за хи с ту
інте ресів те ри торіаль них гро мад.

1Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1997. – № 24. – Ст. 170; 1998. –
№ 48. – Ст. 292; 1999. – № 41. – Ст. 372; 2000. – № 9. – Ст. 67; 2000. –
№ 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст. 149; 2001. –
№ 32 – Ст. 172; 2001. – № 33. – Ст. 175; 2001. – № 49. – Ст. 259.

діяль ності в мит них ор га нах, оскільки тут не має місця для роз -
су ду та аль тер на тив них дій упов но ва же но го ор га ну. У той же час
ви да ча ря ду доз волів, ліцензій, посвідчень то що аж ніяк не є ав -
то ма тич ним ре зуль та том звер нен ня зацікав ле ної осо би. Прий -
нят тя та ких рішень за ле жить від ви ко нан ня осо бою вста нов -
ле них ви мог і пе ред ба чає аль тер на тивні варіан ти ви ко ри с тан -
ня відповідним мит ним ор га ном йо го дис креційних по вно ва -
жень. То му такі дії доцільно відне с ти до мит них по слуг.

У ціло му ж мож на за про по ну ва ти та ке виз на чен ня мит -
них по слуг. Митні по слу ги — це ви ко нан ня ор га на ми Держ мит -
служ би Ук раїни за звер нен ням фізич ної чи юри дич ної осо би
обов’язків, спря мо ва них на юри дич не оформ лен ня умов для на -
леж ної ре алізації за зна че ни ми осо ба ми прав і інте ресів мит но -
го ха рак те ру, що до за без пе чен ня яких чин ним за ко но дав ст вом
пе ред ба че на пев на сво бо да про фесійно го роз су ду та аль тер на -
тивність у діях по са довців мит них ор ганів.

Тре ба за зна чи ти, що інсти тут мит них по слуг по ки що не
сприй ня тий всіма вче ни ми і прак ти ка ми. То му не вик ли кає
сумніву, що по даль ша на уко ва дис кусія про блем мит них по слуг
бу ла б тільки на ко ристь і те орії, і прак тиці мит ної діяль ності.

Є ба га то й інших ас пектів ви яв лен ня ме то до логічно го зна -
чен ня прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва для роз вит ку де мо кра -
тич них за сад мит но го пра ва, що по тре бу ють по даль шо го те -
о ре тич но го ос мис лен ня. Все ска за не за га лом дає підста ви роз -
ра хо ву ва ти най б лиж чим ча сом на про грес у справі до к т ри -
наль но го обґрун ту ван ня де мо кра тич но го роз вит ку виз на чаль -
них інсти тутів мит но го пра ва. З ог ля ду на це особ ли вої ак ту -
аль ності на бу ває пи тан ня про поєднан ня зу силь гро ма дян та
дер жа ви і за лу чен ня на се лен ня до бо роть би з по руш ни ка ми
мит них пра вил, ви яв лен ня і ней т ралізацію при чин і умов, які
спри я ють їх вчи нен ню.

У зв’яз ку з цим знач ний інте рес вик ли кає прий ня тий
22 черв ня 2000 ро ку За кон Ук раїни «Про участь гро ма дян
в охо роні гро мадсь ко го по ряд ку і дер жав но го кор до ну»1, який
пе ред ба чає ство рен ня відповідних гро мадсь ких фор му вань.
Од ним із го ло вних за вдань гро мадсь ких фор му вань з охо ро -
ни гро мадсь ко го по ряд ку і дер жав но го кор до ну, згідно зі ст. 9

1 Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
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