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Перші кроки в науці
ривается понятие возмещения потерь, анализируются его основные черты и 
правовая сущность этой категории. Приводятся аргументы в пользу того, что 
возмещение потерь обеспечивает приоритет земель сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного назначения.

Ключевые слова: потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-
изводства, возмещение потерь, приоритет земель, сельскохозяйственные уго-
дья, лесные земли и кустарники.

MODERN LEGAL PROBLEMS OF COMPENSATION OF LOSSES
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The work is dedicated to analysis of modern legal problems of compensation of 
losses of agricultural and forestry production. The author deals with concept of com-
pensation of losses, analyses its main features and legal essence of this category. He 
gives arguments for the fact that compensation of losses provides for priority of lands 
of agricultural and forestry purpose.
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І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Категорія «переміщення 
товарів і транспортних засобів 
через митний кордон» має над-
звичайно велике значення для 
митного права. Це можна вста-
новити, лише побіжно оглянув-
ши митне законодавство. Зок-
рема, розд. IV чинного Митного 

кодексу (далі – МК) України 
«Переміщення та пропуск то-
варів і транспортних засобів 
через митний кордон України» 
майже повністю присвячено 
правовому регулюванню згада-
ного переміщення [3]. До того 
ж багато норм, присвячених за-
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гальним чи спеціальним питан-
ням переміщення через митний 
кордон товарів і транспортних 
засобів, містяться в інших роз-
ділах МК.

На роль цієї правової кате-
горії чітко й однозначно вказує 
й офіційне (легальне) визна-
чення митної справи, згідно з 
яким до митної справи нале-
жать: (а) порядок переміщення 
через митний кордон України 
товарів і транспортних засобів; 
(б )  м и т н е  р е г у л ю в а н н я , 
пов’язане зі встановленням і 
справлянням податків і зборів; 
(в) процедури митного контро-
лю й оформлення; (г) боротьба 
з контрабандою й порушення-
ми митних правил, спрямовані 
на реалізацію митної політики 
України. Як бачимо, порядок 
переміщення через митний кор-
дон не просто віднесено до 
числа складників (структурних 
елементів) митної справи, а 
поставлено на перше місце се-
ред інших.

Переважна більшість уче-
них, які займалися досліджен-
ням різних аспектів митної 
справи, поділяють погляд щодо 
визначальної ролі поняття «пе-
реміщення товарів і транспор-
тних засобів через митний кор-
дон». Це зумовлено тим, що 
без застосування згаданої ка-
тегорії майже неможливо сфор-
мулювати митні правовідноси-
ни, які, у свою чергу, є предме-

том митного права.
Наприклад, А.Н. Козирін 

тлумачить митні правові відно-
сини як такі, що складаються у 
процесі чи з приводу пере-
міщення товарів і транспортних 
засобів через митний кордон 
держави [2, с. 16, 17].

К.К.  Сандровський п ід-
креслює, що митні правовідно-
сини завжди пов’язані з існую-
чим у кожній державі порядком 
пропуску через митний кордон 
фізичних осіб, транспортних 
засобів та інших предметів [5, 
с. 38]. Поняття «пропуск через 
митний кордон» і «переміщення 
через митний кордон» в чинно-
му українському законодавстві 
не є ідентичними, однак вони 
тісно пов’язані. Як видається, 
говорячи про пропуск через 
митний кордон, він має на увазі 
саме переміщення товарів, ос-
танньою фазою якого можна 
розглядати саме пропуск.

О.Ф. Ноздрачов, спираю-
чись на приписи Митного кодек-
су РФ, чітко й лаконічно зазна-
чає, що митними є такі правові 
відносини, що виникають у 
зв’язку з переміщенням товарів 
і транспортних засобів через 
митний кордон, з оформленням, 
контролем і сплатою різноманіт-
них митних платежів [6, с. 50].

У підручнику В.Г. Драгано-
ва й М.М. Рассолова читаємо, 
що митні правовідносини – це 
такі суспільні відносини, які ві-
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дображені в нормах митного 
права і які регулюються ними. 
Вони виникають з приводу пе-
реміщення через митний кор-
дон товарів, транспортних за-
собів, проведення дізнання у 
справах про контрабанду тощо 
[7, с. 31].

Складною за структурою 
викладення можна назвати по-
зицію С.В. К івалова, однак 
зміст її надзвичайно близький 
до вже згаданих. На його дум-
ку, митне право – це система 
норм, які зафіксовані у визна-
чених державою джерелах і які 
є загальнообов’язковим норма-
тивним критерієм правомірно 
дозволеної поведінки в процесі 
або з приводу переміщення то-
варів і транспортних засобів 
через митний кордон України 
[1, с. 19]. Як бачимо, питання 
щодо сутності митних пра-
вовідносин не порушується, 
проте добре видно, яке значен-
ня для митного права в цілому 
має переміщення товарів і 
транспортних засобів через 
митний кордон.

Провівши спеціальне до-
слідження щодо природи мит-
них норм і митних правовідно-
син, В.Я. Настюк дійшов вис-
новку, що, з одного боку, не всі 
відносини, які складаються в 
царині митної справи, регулю-
ються нормами митного права, 
а з другого – норми митного 
права впорядковують не лише 

відносини, пов’язані з пере-
міщенням товарів і транспорт-
них засобів через митний кор-
дон України [4, с. 25, 26]. При 
цьому вчений не ставить під 
сумнів, що переважна біль-
шість митних правовідносин 
пов’язана саме з таким пере-
міщенням.

Водночас зазначимо, що в 
науковій правовій літературі 
склався специфічний підхід до 
категорії «переміщення через 
митний кордон». Майже всіма 
правниками вона сприймається 
як абсолютно зрозуміла аксіо-
ма митного права, яка настіль-
ки чітка і зрозуміла, що не пот-
ребує ні самостійного дослід-
ження, ні наукового визначен-
н я .  Та к ,  В . Г.  Д р а г а н о в  і  
М.М. Рассолов переміщенню 
через митний кордон присвяти-
ли цілий розділ підручника і при 
цьому не навели визначення 
такого переміщення [7, с. 131-
189]! Аналогічну ситуацію ми 
маємо в переважній більшості 
і наукових робіт, і в навчальній 
юридичній літературі.

В окремих випадках нау-
ковцями застосовується фор-
мулювання, що базується на 
приписі п. 2 ст. 1 МК. У цій нормі 
говориться, що ввезення то-
варів і транспортних засобів на 
митну територію України й ви-
везення їх за її межі – це сукуп-
ність дій, пов’язаних з пере-
міщенням товарів і транспорт-
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них засобів через митний кор-
дон країни у відповідному на-
прямку. У навчальних правових 
джерелах можна зустріти твер-
дження, що переміщення через 
митний кордон – це дії, пов’язані 
із ввезенням і вивезенням то-
варів і транспортних засобів на 
митну територію України чи з 
цієї території. Не можна назвати 
його неправильним, однак воно 
невдале, бо абсолютно нічого 
не говорить про сутність пере-
міщення через митний кордон, 
його правову природу. Не міс-
тить дефініції поняття «пере-
міщення через митний кордон 
товарів і транспортних засобів» 
і МК України. Правда, в пунктах 
23 – 28 ст. 1 МК наведено трак-
тування окремих видів такого 
переміщення (у міжнародних 
поштових відправленнях, у між-
народних експрес-відправлен-
нях тощо), проте їх якість є сум-
нівною, адже досить складно 
розробити визначення окремо-
го, не усвідомивши сутність за-
гального.

Брак офіційної дефініції 
переміщення через митний кор-
дон є істотним недоліком мит-
ного законодавства, однак у 
даній статті ми не намагатиме-
мося його розробити. Склад-
ність проблеми потребує знач-
но ширшого, поглибленого на-
укового дослідження, ніж окре-
ма наукова стаття, тому обме-
жимося лише спробою з’ясувати 

юридичну сутність переміщен-
ня товарів і транспортних за-
собів через митний кордон.

З переміщенням через 
митний кордон товарів і транс-
портних засобів настають пра-
вові наслідки: виникнення по-
даткових зобов’язань, права на 
відшкодування податку на до-
дану вартість, обов’язку щодо 
декларування товарів і транс-
портних засобів у відповідній 
формі, цілого кола прав та 
обов’язків, пов’язаних з проход-
женням митного контролю, пра-
ва на переміщення товарів че-
рез митну територію України 
тощо. Реалізація як згаданих, 
так і багатьох інших прав та 
обов’язків здійснюється в ме-
жах відповідних правових від-
носин.

Це підштовхує до думки, 
що переміщення через митний 
кордон України слід розцінюва-
ти як юридичний факт, під яким 
треба розуміти соціальні об-
ставини, які відповідно до норм 
права викликають настання 
правових наслідків, які ведуть 
до встановлення, зміни чи при-
пинення правовідносин [8, 
с. 530].

Можна прослідкувати лан-
цюжок і в зворотному напрямку. 
Уже згадувались нами точки 
зору видатних науковців –  
А.Н. Козиріна, В.Я. Настюка,  
К.К. Сандровського та інших, 
які зазначають, що митні пра-
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вовідносини (принаймні, пере-
важна більшість із них) виника-
ють у процесі або з приводу пе-
реміщення товарів і транспор-
тних засобів через митний кор-
дон і тісно пов’язані з ним. Інак-
ше кажучи, цим приводом, фак-
тичною причиною їх виникнення 
є реальний факт такого пере-
міщення, без якої митні правові 
відносини не склались би й не 
набули б свого розвитку. А в те-
орії права конкретні обставини 
життя, з настанням яких норми 
права пов’язують виникнення, 
зміну й припинення правовідно-

син, називають юридичними 
фактами [9, с. 364]. 

Таким чином, ми доходимо 
висновку, що переміщення че-
рез митний кордон товарів і 
транспортних засобів – це са-
мостійний юридичний факт, що 
породжує переважну більшість 
правовідносин митних, а в ок-
ремих випадках і тих з них, що 
регулюються іншими галузями 
права. Вважаємо, що таке пе-
реміщення, як юридичний факт, 
може викликати не лише виник-
нення а й припинення чи зміну 
митних правовідносин.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ

Резник И.Н.

Рассмотрен вопрос определения категории перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу Украины. Определено значение, 
которое занимает категория перемещения товаров через таможенную границу 
в области таможенного дела. Автор обратил внимание на то, что в научной ли-
тературе не приведено ни одного определения перемещения через таможен-
ную границу, которое раскрыло бы его правовую природу. Обосновано, что пе-
ремещение через таможенную границу товаров и транспортных средств – это 
самостоятельный юридический факт, который порождает преимущественное 
большинство таможенных правоотношений, а в отдельных случаях – и право-
вые отношения, которые регулируются иными отраслями права.
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THE LEGAL NATURE OF TRANSFERENCE OF COMMODITIES AND MEANS 
OF TRANSPORTATION THROUGH CUSTOMS BORDER OF UKRAINE

Reznik I.M.

The question of determination of a category of transference of commodities and 
means of transportation through customs border of Ukraine has been considered. Im-
portance, which a category transference of commodities through customs border oc-
cupied, in the field of customs science has been defined. The author has turn atten-
tion that definition of transference through customs border which would reveal its legal 
nature is not in the scientific literature. It has been substantiated, that transference of 
commodities and means of transportation through customs border is an independent 
legal factб which generates the primary majority customs legal relations, and on some 
case – legal relations which are regulated by other branches of the law.

Key words: transference of commodities and means of transportation through cus-
toms border of Ukraine; customs science; customs legal relations.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ  
В УКРАЇНІ

За сучасних умов, що ха-
рактеризуються зростаючою 
загрозою з боку терористичних 
угруповань, у системі держав-
них структур, покликаних вико-
нувати завдання по забезпе-
ченню політичної, військової й 
економічної безпеки країни, од-
нією з основних є національна 
система експортного контролю. 
Її призначення – контролювати 
експорт та імпорт товарів под-

війного застосування, що мо-
жуть бути використані при ви-
робництві зброї масового зни-
щення, ракетних засобів їх до-
ставки, при виробництві зви-
чайних озброєнь і техніки, а 
також товарів військового при-
значення з категорії звичайних 
озброєнь (озброєння, боєпри-
паси, спеціальна техніка тощо). 
При вирішенні цього завдання 
відповідним структурам постій-


