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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: 
ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВНТКУ 

Митний контроль є одним з найстародавніших різновидів держав

ного кощ]юmо . Але виокремmоється він дещо пізніше інших видів 
ко~тро~- ~- оскільки міждержавні торговельні й культурні зв'язки роз
виНуЛ_Ися лише з остаточним сформуванням і укріпленням державнИх 
інсrиrуцІй, агакож достатнім розвитком науково-технічного прогресу, 
який~. да в змогу налагодити стабільні транспортні зв'язки між держа
вами. 

'· Митний контроль- важливий інструментарій регуmовання зовніш
ньоекономічної діяльності й лідтримання балансу інтересів країн сві
тового співтовариства. З його допомогою держави ефективно забезпе

'Іують власні економічні інтереси, протиСтоять економічній (частково 

й ідеологічній) експансії з боку інших країн . ДЛя пострадянських країн 
ця форма державної управлінської діяльності є досить новою. Саме 

тому останнім часом у науковій і спеціальній літературі митному кон

трото приділяється достатньо уваги [Див.: 2;6;8;9;12;14;15]. У той Же 
час Говорити, що проблема знайшла своє остаточне вирішення, не мо
жна . Митний контроль - динамічна діяльність суспільства, яка потре
бує постійного дослідженнЯ й оновлення відповідно до вИмог •iacv. 
З~ачну роль у процесІ. корегуваЦЮі' й удосконалення митного контр~
лю відіграє чітке уявленhя про Ш:!Ія.х'Й 'Мrо становлення й розвитку, що 
ДОЗВОЛЯЄ унИКнутИ коЛиШніх Помилок. . 

Основною. причиНоЮ ПояВИ митного контрото стала потреба по
nовнення державної '·казни: "mзніше - захист власного виробника й 
ДерЖавної (націонаЛьної) або офіційно підтриманої правлячою верхів
кою ідеології, релігії, культури тощо . 

Початковий період історії митної політики (читай - "митного конт

роЛЮ", оскільки сутність митної політики фактично зводиться до вета
нявленнЯ останнього) , підкресmоє О. Д. Єршов, має своїм корінням 
соціаЛьно-політичні ідеї найстародавніших народів, які досить систем

но ·~икладені у філософських концепціях Ману, Хаммурапі, Санх'я, 
Ве.zіанти, БуДди,' Конфуція та інших мисЛителів минулого . Вони пер
шиrvіИ .<:>.бrрунтували ідеї про правила :тодського буттЯ, в яких немину
че вияв.ЩтьсЯ відомі заповіді, звичаї ~к. форма і зміст відносин , що 

.l ' ' • .; ··; . . ,, . . 
складаються МІЖ mодьми, у тому чисЛІ и у галузt регуmоваюtя торгІВ-
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лі. Розмірковуючи й усвідомmоючи корисність або шкідливість таких 

правил і відносин, mодн виробляли спочатку інстинктивне, а потім і 

лоrічие мислення. Останнє в подальшому відіграло роль поштовху до 

переходу від звичаїв, звичайної реєстрації фактів і символіко

знакового регутовання .цих відносин до нормативно-правових правил 

взаємовідносин між різними верствами населення всередині держави, а 

в подальшому - у міждержавних взаємовідносинах і в різних сферах 

політичного життя [6, с. 25]. 
Точкою відліку організації митного контрото у східних слов'ян 

вважають утворення ранньофеодальної держави- Київської Руси (ІХ
ХІІ ст.). Київські князі підтримували досить широкі торговельні 

зв' язки з державами, які зараз належать до країн Західної Європи, пле

менами та країнами Причорномор ' я. Перші письмепні відомості про 

руську торгівmо на Чорному морі, пише М. С. Грушевський, сягають 

першої половини ІХ ст. На по•штку Х ст. ця заморська русько

візантійська торгівля була вже значною. З розміром, обставинами й 

прерогативами, які здобула собі вона внаслідок походів руських князів 

на візантійські землі в ІХ - ХІ ст. знайомлять нас докладніше угоди . 

які уклав князь Олег з Візантією в перших роках Х ст. , особливо якшо 
їх доповнити відомостями з угод Ігоря (944 р. ) й оповіданнями Конс
тантяна [3, с. 628] . . 

Термін "мито" (''митний") в офіційному документі з ' являється впе

рше в договорі князя Олега (907 р. ) . У подальшому, щоправда , в росій
ській мові цей термін був замінений на "таможня" , ("таможенньrй' ') 

(рос. ) як наслідок вnливу татаро-монrольского панування на Русі в XI
XIV ст. (Термін походить від тюркського "тамга" - знаку власності , 

яким позначалася належність худоби, інших об'єктів . Цей знак (або 

тавро) за період татаро-монгольського ярма стародавньої Русі посту

пово став означати законність переміщення товарів через кордон піс.ІЯ 

сплати відповідного збору.) Але в сучасній українській мові термін 

"мито", ("митний") залишився. 

Цікаво, що до початку ХХ ст. в Російській імперії існувало майже 

паралельне застосування російських термінів "таможенная пошлина" і 

"мьпо" . Так, за словником В . Даля терміни "тамга" , · 'таможенная по

шлина" розглядаються як "мит, або особливий збір, за накладеюUІ 
клейма"[5 , с 389]. А термін "мьпо" трактується як "пошлина" (рос.) за 
проїзд у заставу, через міст або за перевіз товарів, припасів, акциз. 

збір, взагалі· ~·пошлина" (рос.) за товар [4, с. 366] . У той же час царсіJ

ким указом від 16 грудня 1622 р . "ЩJО надання на відкуп тамги, мита і 
торжків посадським тодям і валостним селянам" [? , с. 115] ці терміни 
відмежовуються, хоча суттєвої рі ·.шиці між · ними немає. Поступово 
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термін "мьпо" все більше вживаєrься стосовно внутрішніх зборів (які 

згодом стали називатися податками), а "таможеннЬІй" (рос.) - щодо 
зовнішніх. 

Слід зазначити й те, що ставлення населення до митних зборів було 
вкрай негативним . Це навіть відбилося в російській мові, де термін 
··мьпо" спричинив появу таких понять (що мають корінь "мьrт") : 

··митарити - шахраювати, обмаюовати, промишляти неправдивими 

nоборами": "митарство- шахрайство або омана, неправедна користь"; 
· ·митарствувати, митармичати- жити за чужий рахунок"; "митниця -
смітник", і , навіть, "мит- понос, особливо у тварин, линяння" ; та ін. 
[4, с . 366]. 

Зараз чинниками, які зумовлюють розширення митного контрото є 
бурхливе зростання ·зовнішньоекономічних зв 'язків. Вони, у свою чер
гу, визначені : а) географічними умовами (різноманітністю nриродних 

ресурсів - заnасами корисних копалин, клімату, родючості rруитів та 
ін. Усе це вимагdє розширення імnорту деяких видів сировини або го
тової nродукції, зокрема, низки кольорових металів, нафти, гdзу, екзо

тичних фруктів тощо) ; б) утворенням корпорацій і крупних підпри

ємств по виготовленюо спеціалізованої nродукції, розрахованої не ли

ше на внутрішній, а й на зовнішній ринок; в) науково-технічною рево

люцією, яка nотребує суттєвих фінансових та інших витрат на науко
во-дослідницьку діяльність і спонукає держави захищатися від несанк
ціонованого й безоплатного використання їі результатів; г) міжнарод
ною спеціалізацією й кооперацією nраці, неможливістю в одній краІні 

в оnтимальних масштабах виготовляти всі сучасні види nродукції [15, 
с . 5] . 

БажТJивим є й те, що митні відносини, формуючись на межі дії зов

нішніх і внутрішніх чинників , історично відіграють роль бар'єру, свого 
роду мембрани, яка заnобігає ввезенюо на ·територію держави товарів, 

спроможних завдати збитків національній економіці, а також вивезен

ню продукції, що має стратегічне значення для держави [6, с . 15]. 
(0. Д. Єршов тут так само, як і в наведеному вище висловлюванні, то
ворить про митні відносини взапші, але зрозуміло, що йдеться саме 

про контрольні митні відносини або nросто - про митний контроль) . 

Значне посилення митного контролю зумовлено й суттєвим збільшен
ням кількості суб ' єктів ·митних правовідносин~ як в особі країн світу , 

з одного боку, так і всієї сукупності підnриємств, організацій, приват

них осіб, які є суб'єктами зовнішньоекономічних відносин і безпосе
редньо взаємодіють із працівниками митних органів, -з другого . 

Як вірно зазначається в літературі, категорію "митний контроль" у 

контексті реалізації митної політики держави слід розглядати в широ-
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кому й вузькому розумінні слова. З одного боку, може йтися про конт
роль як основний засіб Забезпечення законності й дисциПліни у сфері 
управління митною справою, з другого - як діяльність посадових осіб 

митного органу, яка Здійснюється у встановЛеній послідовності і 

сnрямована на забеЗпечення дотримання чинного за·конодавства, що 
регламентує порЯдок переміщення товарів і трансПортнИх Засобів че

рез митний кордон. Таким чином, необхідно відріз'няти контроль у 
митній галузі від митного контролю товарів та інших предметів. Крім 
того, порЯд з обов'язковістю митного оформлення конТроЛЬованість з 

боку митних органів є одним із принципів переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України, причому 
··характер і зміст діяльності митних органів багато в чом'у визначають

ся саме митним коffІ'J)олем, який посідає важливе місце у сфері митної 
справи" [2, с. 9]. 

Чинне законодавство не містить визначення терміна '"митний конт
роль". У той же час ст. І нового Митного кодексу України (який набе
ре чинності з 1 січня 2004 р.) митним контролем визнає "сукупність 
заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетен
ції з метою забезпечення додержанн:Л норм цього Кодексу, законів та 
інших нормативно-правових актів '3 'Питань митної справи, міжнарод
них договорів України, укладенИх в уСТановленому законом порЯдку" 

[1; 2002.- N!! 38-39. -Ст. 288]. Основіf6Ю метою митного контролю є 
перевірка й виявлення відповідності проведених митних операцій і дій 
митному законодавству, а також дотримання фізичними та юридични

ми особами, Які є учасниками митних правовідносин, установлених 
митних правил і процедур, тобто порядку переміщення через митний 

кордон України товарів та інших предметів. 
НеоДнорідність митного контролю як системного утворення зумов-

: · ·шоється' природою й цільовим призначенням митної служби. Завдання , 
які стоять перед митними органами, містять, власне, основні елементи , 
що визнаЧаЮть сутність і своєрідність митного контролю, вирізняють 
його поміж інших видів контрольної діяльності. БудуЧИ різновидом 
державного контролю, митний контроль повинен ЗДійсНюватися на 

таких принципах, як законність, системність, систематичність, ді є

вість, гласніСть, прозорість [10, с. 137]. 
, до основнИх функцій митного контрошо віднесемо: 
- напов}'{ення державної казни шляхом стягнен,ня мита та інших 

митних платежів; 

- захист зов}!:ішніх і внутрішніх економічнИх :і Іііересів держави , 
націсінального вИробника; · ' 

-захист національної (державної) ідеології, релігії й культури; 
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-реалізацію й забезпечення законності і дисципліни учасників ми

тних правовщносин; 

-попередження і припинення порушень митних правил, застосу

вання правових санкцій щодо правопорушників; 

-розробку й запровадження (разом з іншими компетентними орга
нами) механізму зовнішньої і внутрішньої економічної політики. 

Залежно від' кJ'Иfерію класифікації митний контроль поділяють на 
певні види. Так; за · правовим режимом об'єкта митного контрото 
С.В. Ківалов та С. І Пахомов вирізняють контроль звичайний, спроще

ний і спеціальний [9, с:· 28;' 14, с. 174]. О. В. Мазур класифіІ<ує митний 
контроль залеЖно вІі:С 'а) · напрямку перемііцеНня товарів та інших 
предметів; б) суТтfвих хІіраkтеристик тов:ірів; ' Що впливають на здійс
нення мИТного коНТр'ото; в) виду транспорту; г) характеру участі у 
:щійсненні митного контрото; r) кількосtі переміщенЬ' товарів nротя
гом певного часу; д) місцЯ; є) реЖИІ\і)'. При цьому він вноі<ремтоє від
повідно ' ' митний ' контроль: а) імпортних (що ввозяться на територію 
України); ' екёпdртішх '(що вивозяться з території України) ' і транзитних 
(що переміщ)іюtЬся через мИтну територію України) товарів~ б) ручної 
поклажі , супроводЖJ'rВаного багажу, несупроводжуваного багажу, ва
люти та валютнИх цінностей, енергоносіїв, культурних та історичних 
цінностей: в) аnтЬтранспортних засобів, морських та річкових суден, 
залізничних тр1н{спортних засобів, повітряних суден та ін. [10, 
с. 137,138]. М. r. Шульга вирізняє сім видів митного контрото і поді
ляє йоrо залежно віД: а) nредмета - на митний контроль товарів, 
транспортних засобів; б) напрямку руху - на митний контроль імпорт
них (що ввозяться на територію України), експортних (що вивозяться 

за межі України) і транзитних (що переміщуються через територію 

України) товар1в; в) форми здійснення -· на перевірку доІ<ументів на 
товари, транспортні Засоби, огляд і переоГляД товарів, транспортних 
·~СІсобів і peLJeй та ін . [І2, с. 27,28]. 

Отже, митний конгроль здійснюється Державною митною службою 

України, безпосередньо Посадовими особами митних органів шляхом: 
:. nеревірки документів і відомостей, необхідних для такого контро

лю; 

· - мИтного огляду (огляду й переогляду товарів і транспортних засо
бів, особИстого огляду громаДян); 

- обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 
митний кордон України; 

- усного опитування громадян і лосадових осіб підприємств; 
- перевірки системи звітності й обліку товарів, що · переміщуються 

через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності , 
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повноти , нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до за

конів справляються при переміщенні товарів через митний кордон 
України; 

- огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання , 
~итних ліцензійних складів, спеціа:1ьних митних зон, магазинів безми

тної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися 

товари і транспортні засоби, що підлягають митному контроmо, чи 

провадженням діяльності , контроль '3а якою покладено на митні орга
ни законом ; 

- використання інших форм, передбачених Митним кодексом та 

іншими законами України з питань митної справи. Провадиться він у 

спеціальних зонах - зонах митного контроmо . У разі необхідності за

стосовуються технічні і спеціальні засоби, безпечні для життя та здо
ров'я людей. тварин і рослин. Для участі в здійсненні митного контро

то залучаються. також спеціалісти й експерти. 

Уповноважені особи митних органів при виявлені ними порушень 

митних правил чи за наявності інших визначених законодавством під

став можуть здійснювати адміністративне затримання, вилучення ре

чей і документів, застосовувати: спеціальні засоби попередження і при

пинення правопорушень. Начальник митного органу, його заступник 
або посадова особа, яка здійснює провадження по справі про адмініст

ративне правопорушення, мають право відповідною постановою наз

начити перевірку діяльності підприємства, яке допустило порушення 

митних правил. Начальники митниць та їх заступники притягають 

винних осіб до адміністративної відповідальності . Згідно з чинним 

законодавством митні органи є також органами дізнання у справах про 

контрабанду. (Доречі, Митний кодекс України 2002 р . таких повнова

жень митним органам не надає, хоча контрольні повноваження митних 
органів та їх посадових осіб в ньом:у закріплюються [1; 2002. - N!! 38-
39. - Ст. 288]), Закріплені вони і в положеннях про митну службу,та її 
підрозділах, інших нормативних актах . 

Таким чином, митний контроль є не лише суттєвим ва~елем забез
печення законності .й дисципліни в управлінських і господарських 

правовідносинах. Це один із способів наповнення державної казни . 

Ефективне застосування митного контролю - основа підтримання ста

більних правовідносин у суспільстві , а чітке уявлення про шляхи його 

становлення й розвиток - запорука уникнення помилок в окресленні й 

реалізації митної політики України . 

С11исок літератури: '· Відомості. Верхонної Ради України. 2. Голощапов Н. А . Та · 
моженнЬІЙ контроль. - .. lv:f.., 2000. - 280 с. 3. Грущевський М. Історія України - Рус і . Т . І 
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РОЗШУК І ЙОГО МІСЦЕ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕС( 
В 191'7-1925 РОКАХ ... 

Оперативно-розшукова діяльюсть (далі - ОРД) ВІДІграє важливу 

роль у боротьбі зі злочинністю. Проте на сьогодні питання П сутності й 
місця в кримінальному процесі є дискусійним як у теорії ОРД так і в 

rеорії кримінального процесу та криміналістики. Важливим є звернен

ня до історцчного періоду 1917-1925 рр., завдяки чому можНа 
nрослідити евоmоцію зазначеного питання, адж~· саме в цей час зарод
жувалися як наукові, так і практичні підходи до його вирішення, які 

мають вплив і на сьогоднішній стан проблеми і які можна використати 
о суЧасній теорії, законодавстві та практиці . · 

Окремим аспектам становлення, сутності й місця розшуку в кримі

нальному nроцесі в цей період присвячено праці Л. М. Маймескулова, 

К . М. Ольшевського, Б. П. Портнова, А Й. Рогожина , О. І. Сабурова, 
В. Б. Сташиса, В. М. Чисникова, Н: Ф. Чистякова, О. Ю. Шумилова, 

І . М . Якимова та ін. [Див. : 10; 13; 17; 18; 26; 27; 28; 29; ЗО; 31] . Деякі з 
Іtих 1\·tають ідеологічне навантаженю1 (причому ті, що видані як за ра
дянської доби, так і в теперішній час), а тому потребують критичного 

осмислення. Однак окремого наукового дослідження, спеціально прИ-
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