ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

УЛІЦЬКИЙ Андрій Григорович

УДК 351:35.075.82(477)
ДИСЕРТАЦІЯ
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ МИТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

25.00.02 – механізми державного управління

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
(доктора філософії)
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
А. Г. Уліцький

ідей,

Науковий керівник: Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного
управління, професор, Інститут законодавства Верховної Ради України, завідувач
відділу комплексних проблем державотворення.

Київ - 2021

1

АНОТАЦІЯ
Уліцький А. Г. – Механізми державного управління реформуванням
митної системи України в умовах євроінтеграції. – на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук з
державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного
управління. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2021.
Дисертаційна

робота

присвячена

вирішенню

важливого

науково-

практичного завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і
вдосконаленні процесу формування механізмів публічного управління, зокрема
теоретичному обґрунтуванні змісту та концептуальних підходів до процесу
формування механізмів державного управління реформуванням митної системи
України

на

засадах

порівняльного

аналізу

європейських

практик

і

міждержавного співробітництва України в умовах децентралізації та інтеграції.
У ході дослідження проаналізовано теоретичні, практичні та організаційні
питання формування механізмів державного управління митної сфери та
регулювання на національному, регіональному та субрегіональному рівнях,
систематизовано науково-методичні підходи до оцінки ефективності таких
механізмів.
Обґрунтовано нагальність концептуальної зміни механізмів формування
та реалізації публічної митної політики в напрямі посилення здатності системи
публічного управління України реалізувати власний потенціал з урахуванням
об’єктивних умов і еволюції форм публічно-управлінських й економічних
відносин за умов використання провідного досвіду країн ЄС у сфері
формування механізмів державного управління реформуванням митної системи
України.
Здійснено порівняльний аналіз систем і механізмів (інструментів)
публічного управління в сфері реформування митної системи та розроблено
концепцію і модель уніфікації європейських практик в управлінні митними
процесами, в основу яких покладено національні інтереси та цінності
населення, суб’єктів господарювання та громадськості, що формуються в
період нової хвилі глобалізаційного прискорення і на реалізацію яких
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спрямовується діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади
регіонального та субрегіонального рівня.
У

дисертаційному

дослідженні

здійснене

вирішення

важливого

наукового-практичного завдання – теоретичне обґрунтування змісту та
концептуальних підходів до процесу формування механізмів державного
управління реформуванням митної системи України на засадах порівняльного
аналізу європейських практик.
В роботі уперше здійснено порівняльний аналіз систем і механізмів
(інструментів) публічного управління в сфері реформування митної системи та
розроблено концепцію і модель уніфікації європейських практик в управлінні
митними процесами, в основу яких покладено національні інтереси та цінності
населення, суб’єктів господарювання та громадськості, що формуються в
період нової хвилі глобалізаційного прискорення і на реалізацію яких
спрямовується діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади
регіонального та субрегіонального рівня.
Результатом наукової роботи стало удосконалення розуміння науковотеоретичних і концептуальних засад, формуючих нове бачення змісту митної
служби в системі публічного (державного та місцевого) управління як
комплексного механізму публічної митної політики, який, на відміну від
існуючих, базується на перспективності використання його суб’єктами
управління та повинен розроблятись із урахуванням цілісної науковопрактичної оцінки функціонування загальнодержавної митної системи; чіткої
диференціації сфер і відповідальності управлінського впливу на об’єкти
митного управління відкритих і активних систем.
Автором

роботи

здійснена

систематизація

базових

механізмів

формування та реалізації публічного управління в митній сфері - визначення й
обґрунтування місця митної служби в системі державного управління та
обґрунтування

раціонального

використання

аналітичних

можливостей

структурними підрозділами митної служби, що здійснюють боротьбу з
митними правопорушеннями.
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В дисертаційному дослідженні дістали подальшого розвитку понятійнокатегорійний апарат шляхом уведення в науковий обіг понять «міжнародне
митне співробітництво» та «міжрегіональний митний розвиток» і, під якими
слід розуміти: по-перше, систему дій, яка містить комплекс організаційноадміністративних, юридичних, соціально-економічних засобів, упорядкованих у
певний спосіб з метою подолання перешкод, що стоять на шляху реалізації
національних

і

регіональних

економічних

інтересів;

по-друге,

спосіб

перетворення економічних ресурсів управління на відповідні результати
державної митної політики (публічного митного партнерства, транскордонного
співробітництва,

кластерного

митного

розвитку,

бюджетно-податкової,

грошово-кредитної, цінової співпраці).
Здійснене

узагальнення

результатів

експертних

досліджень

щодо

визначення сучасного стану реалізації механізмів впровадження принципів
належного врядування в систему публічного управління в сфері митного
регулювання

України, яка формується на засадах міжнародних угод,

стратегічних і інших нормативно-правових актах України та має низку
різноманітних аспектів, серед яких, зокрема: стратегічна основа подальшого
реформування митної системи України, політика розвитку, яка здійснюються
шляхом реалізації міжнародних програм і враховуючи європейську практику та
особливості удосконалення законодавчого забезпечення в означеній сфері
суспільних відносин.
В роботі з’ясовано, що з початку тисячоліття світогосподарська система
зазнала помітних трансформацій, які продовжують докорінно змінювати
світову торгівельно-економічну та притаманну їй митну систему. Більше того,
була сформульована нова «теорема про неможливість», згідно з якою у
довгостроковому аспекті взаємоузгоджене співіснування трьох процесів –
глобалізації, демократії та національної держави – практично виключається.
Тому серед найважливіших питань світоустрою, на які вже сьогодні потрібно
знаходити теоретичні відповіді, виокремлюється те, який тип глобальної
стратегії та управління домінуватиме – поглиблення взаємодії та формування
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інтеграційних

альянсів

чи

посилення

протекціонізму

з

активізацією

торговельних, валютних і митних воєн.
Автором дослідження проаналізовано зарубіжну практику використання
сучасних механізмів державного управління в умовах модернізації публічної
митної політики в країнах ЄС і моделі міждержавного митного співробітництва
в

цих

країнах.

З’ясовано,

що

для

України

в

процесі

завершення

адміністративно-територіальної реформи та децентралізації є корисним
європейський, оскільки країни означених субрегіонів, як і Україна, мали певне
складне минуле, а їх сучасні адміністративно-територіальний устрої подібні до
устрою України. Важливою особливістю в країнах ЄС є наявність механізму,
який передбачає перехід від вирішення завдань наступного рівня до завершення
заходів попереднього рівня, що робить їх діяльність більш гнучкою і
пристосованою до умов регіонально-митного співробітництва. В рамках
регіонально-митної моделі співпраці провідну роль повинна відігравати воля та
інтерес держав-членів, а не наднаціональні інститути.
За результатами розгляду в роботі теоретичних основ і методів
аналітичної роботи в підрозділах митних органів, до компетенції яких
віднесено питання боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
митниць аргументовано, що аналітична робота в митних органах України творчий процес, заснований на аналізі, синтезі, прогнозуванні та моделюванні
протиправної діяльності та оперативної обстановки в зоні діяльності митниці, а
також інших методах наукового пізнання, по вивченню і обліку даних, що
поступають в митницю та матеріалів, опублікованих в засобах масової
інформації, що мають відношення до митної справи.
Акцентовано, що за допомогою аналізу, синтезу, прогнозування та
моделювання є можливість вивчити складові оперативної обстановки,
відзначаючи, як сприятливі, так і негативні чинники, що впливають на рішення
правоохоронних завдань, визначення шляхів усунення негативних явищ, а там,
де це неможливо через об‘єктивні причини, компенсувати шляхом взаємодії з
іншими правоохоронним органами, які мають в своєму розпорядженні
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можливості для цього, крім того, розкрити можливий механізм того або іншого
протиправного діяння.
Доводиться, що в Україні присутні ознаки основних загальносвітових
(європейських і азійських) тенденцій і закономірностей, властивих періоду
глибоких

ринкових

перетворень,

особливо

регіоналізації,

різнорівневої

економічної та соціально-гуманітарної інтеграції, глобалізації та одного з її
проявів – інвестиційного прискорення, поряд із розширенням торговельних
потоків, що потребувало оновленого та прискіпливого погляду на взаємозв`язки
між інвестиціями, обсягами торгівлі та мита і економічним зростанням.
Аргументовано, що різнорівневість процесів системного реформування в
Україні

та

країнах-членах

ЄС

митних

правил

(основних

суб’єктів

імплементаційного процесу), усталена структура аналізу позитивного досвіду
реформування зумовлюють потребу розробки власного методологічного
апарату для узагальнення та адаптації в Україні зарубіжного досвіду
реформування митної системи. Саме тому в процесі імплементації провідного
європейського досвіду доцільно врахувати особливості функціонування
інститутів державного управління в межах ЄС, концептуальні засади
застосування механізмів підвищення ефективності протидії контрабанді в
національній правовій системі, адже саме цей механізм відіграє важливу роль у
визначенні компетенції та повноважень органів публічної влади в ЄС.
У дисертаційному дослідженні розроблено та запропоновано авторську
теоретичну концепцію уніфікації практик країн – членів ЄС в управлінні
міждержавним митним співробітництвом розвитку територій та використання
інструментів ресурсного забезпечення розвитку з урахуванням міжнародних
механізмів управління, сформульовану на основі імплементації зарубіжного
досвіду реформування державного управління в сфері митної справи.
Концепція базується на інноваційних підходах до аналізу взаємовпливу
внутрішніх і зовнішніх чинників, соціальних факторів, сучасних викликів і
загроз у процесі функціонування системи державного управління. Адже Угода
про асоціацію з ЄС, широка фінансова допомога з боку інституцій ЄС
обумовили доцільність адаптації як загальних, так і спеціальних механізмів
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управління на загальнодержавному, зокрема митному рівнях. Фактично, мова
йде

про

комплексний

механізм

(інструменти,

методи)

впровадження

зарубіжного досвіду реформування в системах публічного управління в митній
сфері. Правове забезпечення роботи нових організаційних форм митного
співробітництва в Україні потребує суттєвого вдосконалення, що стосується
насамперед спрощення окремих управлінських процедур, передбачення
способів взаємодії із органами влади сусідніх держав і визначення пріоритетів
державно-приватного партнерства під час реалізації проєктів. Зокрема, у
транскордонних

індустріальних

парках

і

промислових

зонах,

що

створюватимуться за участю прикордонних територій країн-членів ЄС і
України може бути запропонована спрощена процедура прикордонного й
митного контролю.
На

підставі

проведеного

організаційно-інституційні

наукового

напрями

пошуку

покращення

виділено

наступні

соціально-економічної

ефективності митного співробітництва України з країнами-членами ЄС:
спрощення

митних

процедур

і

приведення

рівнів

обслуговування

прикордонного руху та експортно-імпортних операцій до стандартів ЄС;
лібералізація

візового

та

митного

режиму

з

ЄС;

протидія

тінізaції

транскордонної торгівлі та сприяння створенню прикордонних торговельнологістичних центрів; покращення інвестиційного клімату та боротьба з
контрабандою та порушеннями митних правил; податкове стимулювання малих
і середніх підприємств прикордонних регіонів; децентралізація управління;
децентралізація фінансування програм і забезпечення співфінансування
спільних

транскордонно-митних

проектів;

посилення

контролю

за

використанням залучених грантових коштів на розвиток митної співпраці;
покращення рівня інформаційного забезпечення митної справи та усунення
стереотипів і негативного історичного досвіду мешканців регіону.
Ключові слова: механізми державного управління, митна система,
реформування, модернізація, міжнародне співробітництво, публічне управління
та регулювання.
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ABSTRACT
Ulitskyі A.G. - Mechanisms of state management of reforming the customs
system of Ukraine in the context of European integration. - A qualifying scientific
paper as a manuscript.
Ph.D. thesis in Public Administration, with a specialization 25.00.02 –
mechanisms of public administration. – Institute of Legislation of the Verkhovna
Rada of Ukraine, Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to solving an important scientific and practical
problem, which is to substantiate the theoretical foundations and improve the process
of forming mechanisms of public administration, in particular the theoretical
justification of the content and conceptual approaches to the process of forming
mechanisms of public administration reforming the customs system of Ukraine in the
conditions of decentralization and integration. The research analyzes the theoretical,
practical, and organizational issues of the formation of mechanisms of customs
governance and regulation at the national, regional, and subregional levels; scientific
and methodological approaches to assessing the effectiveness of such mechanisms
have been systematized.
The urgency of conceptual change of mechanisms of formation and realization
of public customs policy in the direction of strengthening the ability of the public
administration system of Ukraine to realize its potential taking into account the
objective conditions and evolution of forms of public administration and economic
relations under the conditions of using the leading experience of EU countries in the
formation of mechanisms of public administration reforming the customs system of
Ukraine has been substantiated.
A comparative analysis of systems and mechanisms (tools) of public
administration in the field of customs reform has been carried out. The concept and
model of unification of European practices in the management of customs processes
based on the national interests and values of the population, businesses, and the
public, formed during the new wave of globalization and aimed at implementing the
activities of central and local executive bodies of the regional and subregional level,
has been developed.
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In the dissertation research, the solution of an important scientific and practical
task has been made – theoretical substantiation of the content and conceptual
approaches to the process of formation of mechanisms of state management of
reforming the customs system of Ukraine based on the comparative analysis of
European practices.
The paper for the first time carries out the comparative analysis of systems and
mechanisms (tools) of public administration in the field of customs reform and
develops a concept and a model of unification of European practices in customs
management based on national interests and values of the population, businesses and
the public formed in the period of a new wave of globalization acceleration and the
implementation of which is aimed at the activities of central and local executive
bodies of the regional and subregional level.
The result of the dissertation includes the improvement of understanding of
scientific-theoretical and conceptual principles that form a new vision of the content
of customs service in the system of public (state and local) administration as a
comprehensive mechanism of public customs policy, which, unlike existing ones, is
based on the prospects management and should be developed taking into account a
holistic scientific and practical assessment of the functioning of the national customs
system; clear differentiation of spheres and responsibilities of managerial influence
on objects of customs management of open and active systems.
The

author

systematizes

the

basic

mechanisms

of

formation

and

implementation of public administration in the customs sphere – definition and
justification of the place of customs service in the system of public administration
and justification of rational use of analytical capabilities by structural units of
customs service to combat customs offenses.
In the dissertation research, the conceptual and categorical apparatus has been
further developed by introducing into scientific circulation the concepts of
“international customs cooperation” and “interregional customs development” and
which should be understood as: first, a system of actions that contains a set of
organizational, administrative, legal, socio-economic means, arranged in a certain
way to overcome obstacles to the realization of national and regional economic
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interests; secondly, the method of transforming economic management resources into
the relevant results of state customs policy (public customs partnership, cross-border
cooperation, cluster customs development, budget and tax, monetary and price
cooperation).
The results of expert research on the current state of implementation of
mechanisms for implementing the principles of good governance in the system of
public administration in the field of customs regulation of Ukraine, which is formed
based on international agreements, strategic and other regulations of Ukraine and has
some different aspects, including the strategic basis for further reform of the customs
system of Ukraine, development policy, which is carried out through the
implementation of international programs and taking into account European practice
and features of improving the legislative provision in this area of public relations.
The paper finds that since the beginning of the millennium, the world
economic system has undergone significant transformations, which continue to
radically change the world trade and economy and its inherent customs system.
Moreover, a new “impossibility theorem” has been formulated, according to which in
the long run the mutually agreed coexistence of three processes – globalization,
democracy, and the nation state – is practically excluded. Therefore, among the most
important questions of the world order, to which theoretical answers need to be found
today, is what type of global strategy and governance will dominate – deepening
cooperation and forming integration alliances or strengthening protectionism with
intensifying trade, currency and customs wars.
The author of the research analyzes the foreign practice of using modern
mechanisms of public administration in the modernization of public customs policy
in the EU and the model of interstate customs cooperation in these countries. It was
found that for Ukraine in the process of completing the administrative-territorial
reform and decentralization is useful European, as the countries of these subregions,
like Ukraine, had a difficult past, and their current administrative-territorial structures
are similar to the system of Ukraine. An important feature of the EU countries is the
existence of a mechanism that provides for the transition from solving the tasks of the
next level to the completion of measures of the previous level, which makes their
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activities more flexible and adapted to the conditions of regional customs
cooperation. Within the regional customs model of cooperation, the leading role
should be played by the will and interest of the Member States, not by supranational
institutions.
According to the results of consideration in the work of theoretical bases and
methods of analytical work in the divisions of customs authorities, which are
responsible for combating smuggling and violations of customs rules, it is argued that
analytical work in the customs authorities of Ukraine - a creative process based on
analysis, synthesis, forecasting and modeling of illegal activities and the operational
situation in the area of customs, as well as other methods of scientific knowledge, the
research and accounting of data received by customs and materials published in the
media related to customs.
It is emphasized that with the help of analysis, synthesis, forecasting, and
modeling it is possible to research the components of the operational environment,
noting both favorable and negative factors influencing the solution of law
enforcement tasks, identifying ways to eliminate negative phenomena, and where it is
impossible due to effective reasons, to compensate by interacting with other law
enforcement agencies that have the opportunity to do so, in addition, to disclose the
possible mechanism of an illegal act.
It is proved that in Ukraine there are signs of the main global (European and
Asian) trends and patterns inherent in the period of deep market transformation,
especially regionalization, multilevel economic and socio-humanitarian integration,
globalization, and one of its manifestations – investment acceleration, along with
expanding trade flows, which required an updated and meticulous view of the
relationship between investment, trade and tariffs and economic growth.
It is argued that the diversity of systemic reform processes in Ukraine and EU
member states of customs rules (the main subjects of the implementation process),
the established structure of the analysis of positive reform experience necessitates the
development of its methodological apparatus to generalize and adapt foreign
experience in customs reform. That is why in the process of implementing the leading
European experience it is expedient to take into account the peculiarities of
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functioning of public administration institutions within the EU, conceptual principles
of application of mechanisms to increase the effectiveness of anti-smuggling in the
national legal system.
In the dissertation research, the author’s theoretical concept of unification of
practices of the EU member states in the management of interstate customs
cooperation of development of territories and use of tools of resource maintenance of
development taking into account the international management mechanisms is
formulated and offered. The concept is based on innovative approaches to the
analysis of the interaction of internal and external factors, social factors, current
challenges, and threats in the functioning of the public administration system. After
all, the Association Agreement with the EU, extensive financial assistance from the
EU institutions have determined the feasibility of adapting both general and special
governance mechanisms at the national, including customs levels. It is a complex
mechanism (tools, methods) for the introduction of foreign experience of reform in
public administration systems in the customs sphere.
Legal support of new organizational forms of customs cooperation in Ukraine
needs to be significantly improved, primarily to simplify certain management
procedures, provide ways to interact with the authorities of neighboring countries,
and determine the priorities of public-private partnership in the implementation of
projects. In particular, a simplified border and customs control procedure may be
proposed in cross-border industrial parks and industrial zones to be created with the
participation of the border areas of the EU Member States and Ukraine.
Based on the scientific research, the following organizational and institutional
areas for improving the socio-economic efficiency of customs cooperation of Ukraine
with EU member states are identified: simplification of customs procedures and
bringing the levels of border traffic services and export-import operations to EU
standards; visa and customs liberalization with the EU; counteracting the shadowing
of cross-border trade and promoting the creation of border trade and logistics centers;
improving the investment climate and combating smuggling and customs violations;
tax incentives for small and medium enterprises in border regions; decentralization of
management; decentralization of program funding and co-financing of joint cross-
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border customs projects; strengthening control over the use of attracted grant funds
for the development of customs cooperation; improving the level of information
support of customs and eliminating stereotypes and negative historical experiences of
residents of the region.
Keywords: mechanisms of public administration, customs system, reform,
modernization, international cooperation, public administration and regulation.
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є

феноменом
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співробітництва – це зростання впливу господарських одиниць у ролі головних
суб’єктів

забезпечення

ринкового

розвитку

держави,

її

конкуренто-

спроможності на світовій економічній і політичній арені та взаємозв`язки між
інвестиціями, обсягами торгівлі, мита та економічним зростанням. Сьогодні
більшість країн світу вживають невідкладних заходів, що спрямовані на захист
національних господарських і митних інтересів, бізнесу та населення від
економічних і соціальних потрясінь, викликаних пандемією COVID–19 і
запровадженням

відповідних

митних

регуляцій

(дерегуляцій)

за

умов

необхідності та готовності країн до поглиблення взаємоузгодженості, оскільки
неспроможність до скоординованості наслідком матиме як розбалансування
глобальних економічних зв’язків, так і посилення недовіри між країнами.
Однак, останніми роками чіткіше почали проявляться протилежні заходи,
що

застосовуються

при

цьому,

переважно

мають

макроекономічний

(публічний) характер і зосереджені на зусиллях центральних органів влади
щодо підтримки ліквідності національної системи господарювання та дедалі
більше замість відкритості почали дискутуватись питання ролі та місця
держави в захисті національних ринків, обмежені т.зв. недобросовісної
конкуренції, посилені регуляторних і митних функцій з метою надання
преференцій окремим (у першу чергу національним) виробникам, тобто
помітними стало відновлення протекціоністських управлінських настроїв
навіть у найкрупніших країнах світу. У більшості країн вживаються
управлінські заходи, які охоплюють широкий спектр фіскальних і митних
стимулів (зниження рівнів податкових ставок, відкладення строків нарахування
митних платежів, звільнення від сплати податків тощо), субсидії на заробітну
плату, допомогу з безробіття, відстрочення комунальних і рентних платежів,
пільги щодо іпотечних платежів, одноразові виплати домогосподарствам,
позики та кредитні гарантії для бізнесу, а також державні інвестиції в
проблемні компанії.
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На сучасному етапі реформування митної системи (моделі, механізми та
інструменти) потребують удосконалення митне законодавства та дієве
інституційне забезпечення митної політики в Україні, що сприятиме виявленню
та ліквідації митних ризиків і загроз внутрішнього та зовнішнього характеру,
наявність яких послаблює митну безпеку держави. Провідний міжнародний
досвід, зокрема країн ЄС, свідчить, що спрощення митних процедур, адаптація
національної нормативної бази до управлінських і правових європейських
стандартів, боротьба з контрабандою є основними напрямами роботи на даному
етапі розвитку світових економічних інтересів.
Незважаючи

на

те,

що

початок

нового

сторіччя

відзначається

глобалізацією економіки, що відкриває величезні можливості для обміну
товарами, технологіями та капіталом, Україна, як незалежна європейська
держава, не стоїть осторонь цих процесів. Відбуваються глибокі ринкові
перетворення її економічної та управлінської сфери і свідомості, формується
готовність до виважених і продуманих кроків до інтеграції з дотриманням
найголовнішого принципу – забезпечення національних інтересів, зокрема в
сфері удосконалення діяльності митної служби України.
Як свідчить аналіз наукової літератури, митну діяльність як елемент
державної політики при здійсненні торговельних відносин, розглядали
М. Грушевський,

І. Гуржій,

Н. Шапошников,

М. Слабченко,

А. Потяєв,

А. Єршов, А. Козирін, В. Кухаренко, В. Драганов і інші.
Дослідженнями митної політики та здійснення митної справи займалось
багато науковців із самих різних наукових галузей. Це зумовлено тим, що
загальні питання із цих аспектів тісно переплетені із різноманітними науковими
проблемами, зокрема, в управлінській, юридичній та економічній сферах. На
особливу

увагу

заслуговують

праці

таких

вчених:

К. Сандровського,

С. Терещенка, Ф. Жоріна, О. Гребельника, Є. Додіна, Г. Климка, Б. Кормича,
Д. Приймаченка, О. Зельніченко, В. Аргунова, О. Корнійчука та інших.
Окремі питання удосконалення митної системи України в державноуправлінському контексті, підіймали також таки дослідники: Т. Безверхнюк,
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О. Бобровська,

П. Волянський,

Д. Карамишев,

О. Коваль,

В. Воротін,

О. Оболенський,

С. Домбровська,
Є. Романенко,

І. Дробот,
С. Серьогін,

О. Сушинський, О. Мордвінов, Д. Неліпа, О. Чечель, І. Письменний, О. Пухкал,
В. Проданик, С. Сорока, А. Шинкарьов і інші.
Водночас, теоретичні та практичні питання розвитку управлінської
складової митної служби майже не досліджені в сучасній науці, практично не
вивчено та не розглянуто публічно-управлінський підхід до питання
комплексної діяльності митної служби, зокрема за умов євроінтеграції, що і
зумовлює актуальність даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота пов’язана з науковим дослідженням, яке здійснюється в межах науководослідної роботи відділу комплексних проблем державотворення Інституту
законодавства Верховної Ради України за темою «Організація моніторингу
ефективності
застосування»

чинного

законодавства

(реєстраційний

та

прогнозування

наслідків

його

у

дисертант

був

№ 0104U006941),

якій

співвиконавцем. Особиста роль дисертанта в розробках зазначених тем
полягає в підготовці пропозицій з удосконалення напрямів реформування
системи (механізмів і інструментів) управління в сфері державного управління
реформуванням митної системи України в умовах євроінтеграції.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
порівняльний аналіз і розробка механізмів публічного управління в сфері
реформування митної системи України на засадах кращих практик країн ЄС і
визначення особливостей функціонування європейських систем і механізмів
публічного управління в сфері модернізації національної митної служби.
Відповідно до визначеної мети було поставлено завдання:
– проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з теми
дослідження та встановити на цій основі ступінь її розробки, узагальнити й
поглибити історико-управлінські наукові підходи до становлення управління в
митній сфері, визначити зміст та розробку системи управління в цій частині
суспільних відносин за умов використання провідного міжнародного досвіду;
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– узагальнити зарубіжну практику сучасних механізмів державного
управління в умовах модернізації публічної митної політики в країнах ЄС і
можливі напрями її адаптації в Україні;
– виявити та дослідити сучасний стан особливостей функціонування
механізмів і інструментів (методів) забезпечення модернізаційних процесів
митної служби України в контексті євроінтеграційних напрямів і його
нормативно-правового регулювання, зокрема в частині протидії ризикам і
загрозам формування сучасної митної системи в Україні;
- розглянути шляхи та механізми підвищення ефективності протидії
контрабанді й порушенням митних правил і удосконалення законодавства в
сфері правоохоронної діяльності митної служби України;
– розробити концепцію та модель уніфікації практик країн-членів ЄС в
управлінні митним співробітництвом територій та використання інструментів
ресурсного

забезпечення

модернізаційних

процесів

із

урахуванням

міжнародних механізмів управління;
– надати науково-практичні рекомендації щодо перспективи розвитку та
вдосконалення систем публічного управління в сфері вдосконалення механізмів
реформуванням митної системи України за умов впровадження в вітчизняне
законодавство та правозастосовну практику національного управлінського
досвіду країн-членів ЄС.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі
формування механізмів державного управління реформуванням митної системи
України за умов міждержавного співробітництва.
Предмет

дослідження

–

механізми

державного

управління

реформуванням митної системи України в умовах євроінтеграції.
Методи

дослідження.

Методологічною

основою

дисертаційного

дослідження є комплекс загальнонаукових методів пізнання – аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, індукція та дедукція, а також комплекс
спеціальних методів, що були використані для розкриття мети і завдань цієї
роботи. Зокрема, пошуково-бібліографічний метод був застосований для
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систематизації наукових праць із предмету дисертаційного дослідження. При
формуванні

понятійно-категоріального

апарату

задіяні

структурно-

функціональні методи та методи узагальнення і наукової абстракції. Аналіз
підходів до розуміння сутності формування механізмів публічного управління в
сфері реформування митної системи України, його складових здійснювався із
використанням діалектичного та системно-структурного методів. Застосування
історико-логічного методу, індукції та дедукції дало змогу дослідити
теоретико-методологічні засади розвитку процесу публічного управління в
контексті досягнення стратегічних цілей розвитку міждержавного митного
співробітництва. Під час дослідження сучасного стану процесу публічного
управління митними процедурами в країнах ЄС, з урахуванням критеріїв
ресурсного

забезпечення

спостереження,
ретроспективний

розвитку,

вимірювання
аналіз,

та

метод

застосовано

порівняльний
статистичних

аналітичні
аналіз.

та

методи

Факторний

експертних

і

оцінок

застосовувався при виявленні ключових проблем і перспектив розвитку
механізмів митної міждержавної взаємодії в публічній сфері управління. При
обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку інструментів і організаційних
заходів, спрямованих на протидію ризиків і загроз у митній сфері,
використовувалися евристичні методи, а також методи логічного узагальнення.
Метод

моделювання

використовувався

для

обґрунтування

та

оцінки

перспективних напрямів удосконалення механізмів системи державного
управління сферою уніфікації практик членів ЄС в управлінні реформуванням
митної системи та використання інструментів сучасних напрямів забезпечення
розвитку модернізаційних процесів на засадах протидії контрабанді й
порушенням

митних

правил

і

удосконалення

законодавства

в

сфері

правоохоронної діяльності митної служби України.
Інформаційною базою дослідження стали Конституція та закони України,
укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України, програмні документи державних
органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України та
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Державної митної служби України, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних
вчених та особисті напрацювання автора під час багаторічної роботи в цій сфері
та в Апараті Верховної Ради України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого
наукового-практичного завдання – теоретичному обґрунтуванні змісту та
концептуальних підходів до процесу формування механізмів державного
управління реформуванням митної системи України на засадах порівняльного
аналізу європейських практик.
Основні результати, що характеризують наукову новизну, полягають у
такому:
вперше:
– здійснено порівняльний аналіз систем і механізмів (інструментів)
публічного управління в сфері реформування митної системи та розроблено
концепцію і модель уніфікації європейських практик в управлінні митними
процесами, в основу яких покладено національні інтереси та цінності
населення, суб’єктів господарювання та громадськості, що формуються в
період нової хвилі глобалізаційного прискорення і на реалізацію яких
спрямовується діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади
регіонального та субрегіонального рівня;
удосконалено:
– розуміння науково-теоретичних і концептуальних засад, формуючих
нове бачення змісту митної служби в системі публічного (державного та
місцевого) управління як комплексного механізму публічної митної політики,
який, на відміну від існуючих, базується на перспективності використання його
суб’єктами управління та повинен розроблятись із урахуванням цілісної
науково-практичної оцінки функціонування загальнодержавної митної системи;
чіткої диференціації сфер і відповідальності управлінського впливу на об’єкти
митного управління відкритих і активних систем;
–

систематизацію

базових

механізмів

формування

та

реалізації

публічного управління в митній сфері - визначення й обґрунтування місця
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митної

служби

раціонального
підрозділами

в

системі

державного

використання
митної

служби,

аналітичних
що

управління

та

обґрунтування

можливостей

структурними

здійснюють

боротьбу

з

митними

правопорушеннями;
дістали подальшого розвитку:
– понятійно-категорійний апарат шляхом уведення в науковий обіг
понять «міжнародне митне співробітництво» та «міжрегіональний митний
розвиток» і, під якими слід розуміти: по-перше, систему дій, яка містить
комплекс організаційно-адміністративних, юридичних, соціально-економічних
засобів, упорядкованих у певний спосіб з метою подолання перешкод, що
стоять на шляху реалізації національних і регіональних економічних інтересів;
по-друге, спосіб перетворення економічних ресурсів управління на відповідні
результати державної митної політики (публічного митного партнерства,
транскордонного співробітництва, кластерного митного розвитку, бюджетноподаткової, грошово-кредитної, цінової співпраці);
– узагальнення результатів експертних досліджень щодо визначення
сучасного стану реалізації механізмів впровадження принципів належного
врядування в систему публічного управління в сфері митного регулювання
України, яка формується на засадах міжнародних угод, стратегічних і інших
нормативно-правових актах України та має низку різноманітних аспектів, серед
яких, зокрема: стратегічна основа подальшого реформування митної системи
України, політика розвитку, яка здійснюються шляхом реалізації міжнародних
програм і враховуючи європейську практику та особливості удосконалення
законодавчого забезпечення в означеній сфері суспільних відносин.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні
положення та висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, мають як
теоретичне, так і практичне значення. Отримані наукові результати можуть
бути використані в:
– науково-дослідній роботі – положення та висновки дисертації можуть
бути

підґрунтям

для

розробки

пропозицій,

з

метою

удосконалення
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інституційного забезпечення механізмів публічного управління в сфері
реформування митної системи України за умов євроінтеграції;
– законотворчому процесі – при вдосконаленні чинного законодавства
України в напрямі формування механізмів адаптації принципів публічного
адміністрування ЄС у систему публічного управління України щодо
відповідності адміністративно-митним стандартам, визначеним ЄС, зокрема, у
виконанні Копенгагенського та Мадридського критеріїв державного управління
для вступу до ЄС;
– діяльності митних органів в процесі розвитку та модернізації взаємодії
інституцій державної влади, митних органів і громадянського суспільства, що
організовані на правових засадах з метою реалізації інтересів держави та
суспільства на засадах нових і вдосконалення існуючих концепцій, теорій,
принципів і методів аналітичної роботи при протидії контрабанди та
порушенням митних правил;
– навчальному процесі – при підготовці та читанні навчальних курсів
(лекційних і практичних занять) з державного управління та регулювання в
митній справі; у роботі з підвищення професійної кваліфікації кадрів
управління митної сфери, посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Сьогодні частину розроблених науково-методичних результатів вже
впроваджено

в

діяльність,

зокрема:

народним

депутатом

України,

Заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування О. Качурою при розгляді та аналізі проекту Закону України
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної
митної та податкової політики» (реєстр. № 2318 від 28.10.2019 р.); проекту
Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України, спрямованих на
залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження
інвестиційних

стимулів

в

індустріальних

парках»

(реєстр.

№ 3725
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від 23.06.2020 р.); проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та
центральних органів виконавчої влади» (реєстр. № 5469 від 05.05.2021 р.);
(довідка № 654 від 03.11.2021 р.); народним депутатом України, Головою
підкомітету з питань автомобільного транспорту Комітету Верховної Ради
України з питань транспорту та інфраструктури І. Негулевським при
підготовці та розгляді проекту Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (реєстр. № 3927
від 22.07.2020 р.), проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення кадрової спроможності органів виконавчої
влади» (реєстр. № 5846 від 12.08.2021 р.), проекту Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців
та підвищення прозорості їх діяльності» (реєстр. № 5866 від 26.08.2021 р.), та
використано ним при підготовці матеріалів для обговорення та аналізу на
засіданнях Міжфракційного депутатського об’єднання «Державна податкова
служба України, Державна митна служба та Бюро економічної безпеки без
корупції» проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних
інвестицій у промислове виробництво» (реєстр. № 5689 від 22.06.2021 р.);
проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати
ввізного мита» (реєстр. № 5810 від 20.07.2021 р.) (довідка № 331д9/92021/346307 від 09.11.2021 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
науковою працею. Висновки та рекомендації, зокрема й ті, що становлять
наукову новизну, розроблені автором особисто. Усі дослідження та ідеї,
наведені в дисертації, виконані та висунуті здобувачем самостійно.
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дослідження обговорювалися на засіданні відділу комплексних проблем
державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України. Окремі
положення

дисертації

міжнародних,

доповідались

всеукраїнських,

автором

і

обговорювались

регіональних

на

науково-практичних

конференціях, семінарах і круглих столах, а саме: «Державне управління в
Україні: виклики та перспективи» (Класичний приватний університет,
м. Запоріжжя, 2018 р.), «Управління інноваційним розвитком на макро-,
мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет,
м. Одеса, 2018 р.), «Митна політика України: економічні та правові аспекти»
(Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2018 р.), «Перспективні
напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія та
практика» (ЦФЕНД - Центр фінансово-економічних наукових досліджень,
м. Полтава, 2018 р.), «International Multidisciplinary Conference «Key Issues of
Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (Stalova
Wola, Republic of Poland, 2018), «Публічне управління та адміністрування»
(Інститут

законодавства

Верховної

Ради

України,

2017–2020

рр.),

«Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки
України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві» (Університет
Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, 2021 р.).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження було опубліковано 13
наукових праць, із них: 6 – у виданнях, визначених МОН України фаховими в
галузі науки «Державне управління», 1 – у міжнародному науковому виданні з
державного управління; 6 – тезах в матеріалах міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінки, з них основного
тексту

209

найменувань.

–

сторінок.

Список

використаних

джерел

налічує

217
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В
СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВІД НАЙДАВНІШИХ
МИТНИХ УТВОРЕНЬ ДО СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1.1. Узагальнення наукового доробку вітчизняних науковців щодо
митної справи як предмету наукового дослідження
Здійснення стратегічних перетворень, окреслення нових пріоритетів і
активне впровадження їх в життя – все це наразі складає основу сучасного
перспективного розвитку сучасної митної справи. І в цьому ракурсі виникає
принципове питання: усвідомлення необхідності перетворень у митній службі
існує, активна робота з розробки та реалізації стратегічних пріоритетів
розвитку розпочата, продовжується та набирає обертів, зокрема за сучасних
євроінтеграційних прагнень України. Саме тому необхідно розглянути існуючу
базу,

на

підставі

якої

приймаються

різноманітні

рішення

з

питань

удосконалення діяльності митної служби в Україні.
Відзначимо, що світова, європейська та вітчизняна практика свідчить, що
в якості найбільш авторитетного та значимого підґрунтя в прийнятті
управлінських рішень подібного характеру виступає наукова база, яка
спроможна формувати висновки з необхідним рівнем наукової компетентності
та об’єктивності.
Однак, розуміння важливості такої наукової бази та реальні кроки з її
розбудови – це зовсім різні речі, різного рівня складності та різних зусиль.
Підтвердженням цього є ситуація, що на сьогодні склалася в науковій сфері на
загальнодержавному рівні, шлях повноцінного розвитку якої супроводжується
рядом проблем, серед яких можна виділити найбільш масштабні, зокрема в
напрямі

досліджень

національного

митного

сектору.

Насамперед,

це

фінансування, система якого має спиратися на державну політику підтримки та
стимулювання наукової сфери. Завдяки саме цьому на даний час багато
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досліджень містять лише теоретичні пропозиції та практично не можуть бути
впровадженні в реальність. Іншою проблемою є, на превеликий жаль, старіння
висококваліфікованих науковців, які поступово вибувають з творчої наукової
сфери, а заміна їх новими, молодими науковцями не завжди є позитивною.
Зважаючи на зазначене, виникнення проблем у сфері наукової діяльності, в
тому числі і в митній службі є об’єктивним явищем, особливо враховуючи те,
що ця сфера є досить складною й такою, що наділена численними
специфічними особливостями [79].
Саме тому, враховуючи багатогранність діяльності митної служби,
необхідно розглянути окремі наукові здобутки провідних вітчизняних і
зарубіжних науковців.
Слід

зазначити,

що

дослідження

проблематики

митної

сфери

здійснюються переважно в трьох аспектах: історичний (дослідження митної
діяльності), економічний (дослідження економічних питань, пов’язаних із
реалізацією митної політики) та правовий (дослідження юридичних питань,
пов’язаних із формуванням та здійсненням митної справи). Розглянемо
зазначені напрямки детальніше.
Історичний аспект. Вивчення історичного минулого розвитку митної
справи в Україні та становлення митної служби мало та має принципове
значення для подальших досліджень щодо визначення сучасної ролі й місця
митних органів в системі державного управління. Зважаючи на це,
дослідниками приділяється значна увага насамперед історичним аспектам
митної політики та митної справи. В переважній більшості історичних робіт
проблематика митної справи розглядається в контексті історії торговельних
відносин. Увага українських істориків до цих явищ особливо посилювалася у
періоди, коли в умовах державного будівництва відбувалися спроби створення
власної митної системи [39].
Серед найбільш відомих дослідників, які розглядали окремі елементи
митної політики кінця ХІХ – початку ХХ ст., необхідно визначити наукові
праці М. Грушевського [1], І. Гуржія [2], Н. Шапошникова [3], М. Слабченка [4]

31
А. Потяєва [5]. Аналізуючи геополітичне положення України (розміщення
торговельних шляхи на території України), ними вивчався вплив митної
політики на економічні та соціальні процеси, зокрема від найдавніших митних
утворень до сучасних інтеграційних процесів. У даних наукових працях
зроблено висновок, що потужний розвиток міжнародних торговельних
відносин сприяли становленню та формуванню розвинених митно-правових
відносин.
Також

вищевказаними

дослідниками

розглядались

експортний

та

імпортний потенціал України, митна політика українських гетьманів, розвиток
гетьманської митної системи (структура, комплектування, митні процедури,
результативність діяльності), митна проблематика та розвиток митного
законодавства в умовах лібералізації економічних відносин в Союзі Радянських
Соціалістичних Республік двадцятих років ХХ сторіччя.
Наукова робота по дослідженню історичних аспектів митної сфері не
припинялась, тому в часи незалежності України В. Ченцовим [6, 7] , В Чорним
[8, 9], Л. Деркачом [10], А. Кольбенком [11], П. Пашком [12], О. Морозовим
[13], А. Павловим [14] і ін., якими здійснено ряд цікавих наукових здобутків у
сфері митного регулювання.
Зокрема, розглядається діяльність українських митників від найдавніших
часів зародження митної справи до сьогоднішніх днів; становлення митних
органів

України;

проблеми

державного

управління

митною

справою;

узагальнення законодавчих і інших нормативно-правових актів з питань
організації митної системи України; характеристика природи, сутності,
основних каналів і засобів здійснення контрабандних операцій в сучасних
умовах; розкриття ролі та місця особового складу митних органів України в
забезпеченні економічних інтересів держави та визначення шляхів і напрямків
удосконалення організаційно-правових основ їх кадрового забезпечення;
виявлення об`єктивних та суб’єктивних причин корупції, інших правопорушень
в митних органах України, аналіз еволюції митної діяльності на території
України в умовах різних соціально-економічних формацій.
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Економічний аспект. В Україні поступово формуються передумови
включення її економіки до глобальних та європейський економічних процесів,
зокрема за умов реальної євро інтеграційної співпраці. Відбувається подальше
формування

державних

механізмів

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності шляхом його гармонізації відповідно до норм і стандартів
ГАТТ/СОТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі / Світова організація торгівлі)
та країн Євросоюзу. Але інтегрування економіки України до світового
економічного простору має здійснюватися з урахуванням особливостей
сучасного перехідного (до глибоких ринкових перетворень) етапу її розвитку,
геополітичних і економічних змін, пов’язаних із вступом окремих європейських
країн до Євросоюзу.
У цьому контексті найважливішою складовою є визначення митної
політики держави, виявлення найбільш ефективного рівня захисту чи відкриття
економіки для зовнішнього ринку [80].
Саме тому економічні питання в митній сфері постійно потребували
ретельного дослідження та вдосконалення управлінських підходів до процесу
реформування та модернізації митної сфери України.
Відзначимо, що відповідно до статті 5 Митного кодексу України
державна митна політика є системою принципів та напрямів діяльності держави
у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України,
регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку
економіки України та її інтеграції до світової економіки. Державна митна
політика є складовою частиною державної економічної політики. [74].
Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі та удосконалення механізмів
тарифного і нетарифного регулювання найбільш повно розкрито в наукових
працях О. Гребельника [20, 21], Л. Деркача [10, 81, 82], П. Пашка [12],
С. Терещенка [17, 18, 83], О. Єгорова [84], І. Бережнюка [85, 86], В. Андрійчука
[87], М. Каленського [88, 89], А. Яценко [80], З. Петренка [90], О. Урбан [91],
С. Юшиної [92], І. Осоченко [93].
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У своїх працях вищевказані науковці вивчали ряд важливих питань,:
визначення основних цілей, завдань і функцій митної справи в Україні;
дослідження

системи

державного

управління

та

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності через застосування тарифних і нетарифних
засобів з урахуванням вимог чинного законодавства; теоретичні основи та
концептуальні засади функціонування митно-тарифної системи; аналіз сутності
та основних складових митно-тарифної політики країни; дослідження митної
статистики зовнішньої торгівлі; впровадження заходів, спрямованих на
забезпечення повноти справлення податків і зборів митними органами України;
застосування засобів митно-тарифного й нетарифного регулювання під час
пропуску товарів та інших предметів через митний кордон України.
Правовий аспект. Функціонування митної служби України в системі
публічного (державного та місцевого) управління здійснюється на основі
сукупності правових норм, які регулюють весь комплекс суспільних відносин,
що виникають в специфічній сфері державного управління - митній діяльності.
Тобто митна служба України як правовий інститут відповідно до своєї
компетенції

здійснює

реалізацію

механізмів

нормативно-правового

регулювання державної митної політики з метою забезпечення національних
інтересів та суспільних потреб [39].
В сучасні науковій літературі митну політику та митну справу
розглядають, передусім, фахівці галузі права, але науковці з державного
управління теж сприймають ці проблеми. Так, юридичні питання щодо сучасної
митної політики, митного права та митної справи, правовідносин у митній
сфері, боротьби

з

контрабандою

та

порушеннями

митних

правил

розглядались у наукових працях: С. Ківалова [24 - 28], Б. Кормича [29 - 33],
Є.В. Додіна [22, 23], Д. Приймаченка [34], К. Сандровського [15, 16], Ф. Жоріна
[19], О. Гребельника [20, 21], О. Дячка [94], І. Калетніка [95], В. Бедриківського
[96], А. Бойка [97], О. Процюка [98], І. Бондаренка [99], А. Дубиніної [100],
Т. Корнєвої [101], О. Ветушенко [102, 103], О. Суркова [104], В. Русскова [105],
А. Павлова [106], Г. Ковалів [107], В. Кноготкової [108], З. Буричка [109],
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М. Каленського [110], І. Бондаренко [111] та багатьох інших фахівців.
До правового аспекту митної сфери необхідно віднести і наукові праці
фахівців галузі державного управління.
Так, необхідно погодитись із думкою І. Письменного, який стверджує, що
митна служба є частиною державної служби, яка забезпечує виконання певного
обсягу функцій в специфічній сфері державного управління. Він також
визначає митну службу як професійну діяльність, що пов`язана з реалізацією
завдань і функцій держави у сфері здійснення митної справи посадовими
особами митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій [39].
Враховуючи вищевикладене необхідно згадати й окремі праці сучасних
науковців, в яких висвітлено ряд аспектів діяльність митної служби України з
точки зору державного управління: І. Письменного [38 - 42], Н. Стецюк [43],
С. Петруся [44], І. Бережнюка [45, 46, 85, 86], М. Каленського [49 - 50],
Л. Баязітова [51], Ю. Кунєва [52].
Аналізуючи сучасний стан і перспективи розвитку митної служби
України неможливо не використати наукові праці провідних вчених в галузі
державного управління: В. Авер’янова [59 - 60], Н. Нижник [61 – 64],
В. Князєва [65], В. Цвєткова [66], В. Ребкала [67], В. Бакуменка [68, 69],
О. Оболенського [70], С. Серьогіна [71 - 72] та інших фахівців.
У той же час, дослідженням процесів державного управління в митній
сфері на засадам реформування митної служби України з метою підвищення
ефективності її роботи, на жаль, поки що приділяється недостатньо уваги [39].
Так, в окремих роботах науковців, при дослідженні діяльності митної
служби, аспекти управління митною системою та можливості її удосконалення
висвітлено лише частково.
Фахівцями недостатньо аналізується роль митної служби в забезпеченні
державних функцій, зокрема це стосується всієї галузі науки державне
управління, яка має суттєвий теоретичний борг перед національною митною
справою.
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На даний момент розроблена фактично єдина комплексна наукова робота,
що визначила теоретико-методологічні підходи при аналізі функціонування
системи митної служби та питання реформування митної служби. Це робота
І. Письменного “Концептуальні засади реформування митної служби України”
[39].
Разом з тим, при дуже вагомій науковій цінності та новизні отриманих
наукових результатів (здійснення якісного ретроспективного аналізу митної
служби,

визначення

митної

служби

як

системоутворюючого

елементу

державного управління тощо) сама робота містить ряд дуже спірних тверджень і
висновків, починаючи із нібито численних переваг при підпорядкуванні
Державної митної служби України Міністерству фінансів України та закінчуючи
впровадженням принципу ротації посадових осіб митної служби України.
Розглядаючи наукові здобутки вітчизняних науковців не можна не згадати,
що значну увага дослідженню питань організації та управління митною службою
приділялось науковцями східного сусіда України.
Серед вчених, які займаються цими проблемами суттєвий внесок в
розвиток

науки

зроблено:

А. Єршовим

[53],

А. Козиріним

[54

-

55],

В. Кухаренком [56 - 57], В. Драгановим [58] та іншими.
Зокрема, в роботі А.Д. Єршова “Основы управления и организации в
таможенном деле” викладені методологічні та організаційно-правові основи
сучасної теорії та практики управління в митній системі, а також розглянуті
процеси прийняття та реалізації рішень при здійсненні митної справи.
Аналізуючи процеси управління в митній галузі, автор виділяє такі описово
пізнавальні цілі або компоненти митної діяльності, як: економічні, правові,
організаційні та психологічні.
У роботі В.Г. Драганова “Основы таможенного дела” за загальною
ред. висвітлені управлінські, економічні та правові основи організації та
здійснення митної справи як комплексної галузі. В окремому розділі,
присвяченому організації та управлінню в митних органах, мова йде про
принципи, функції, методи управління, вимоги до управлінських структур,
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розглядаються психологічні аспекти управління тощо. Автором визначені
особливості, які притаманні управлінню в митних органах, а саме: яскраво
виявлену цілеспрямованість управління на кінцевий результат службової
діяльності; поєднання управлінської діяльності в середині системи з роботою з
учасниками зовнішньоекономічної діяльності; здійснення повноважень органу
державного управління; допуск розумного ризику в процесі управління;
динамічність процесів управління в умовах протиборства співробітників
митних органів з недобросовісними учасниками ЗЕД, контрабандистами та їх
посібниками; відносна невизначеність умов, в яких здійснюється управління.
Зважаючи на значне збільшення обсягів міжнародної торгівлі та
відповідну еволюцію світової економічної системи, логічними є дослідження,
спрямовані на модернізацію діяльності митних служб. Зокрема, в роботі
“Основные мировые тенденции развития таможенной политики и таможенных
служб в мире” В.Б. Кухаренко аналізує фактори, що зумовлюють зміни в сфері
митної політики та розвитку митниць, а також визначає основні етапи
реформування митної служби з урахуванням світових тенденцій [39].
Необхідно зазначити, що окремі питання реформування митної сфери з
метою створення сприятливих умов для усіх суб’єктів господарювання в
умовах глобалізаційних процесів, знаходять своє відображення і у закордонних
фахівців, а саме, у наукових працях Meade J.E. [112], Hansen J.D. and Nielsen
J.U. [113], Blacksell M. and Williams A. [114], Nemec J. and Wright G. [115],
Chryssochoou D. [116].
Необхідно

зазначити,

що

з

метою

підвищення

ефективності

модернізаційних процесів Державною митною службою України розроблено
ряд визначальних нормативних документів, які дозволяють проводити більш
ґрунтовні, законодавчо підкріплені дослідження проблематики управління та
модернізації в митній сфері.
Першим кроком на цьому шляху став концептуальний документ, який
використовується як теоретичне підґрунтя під час вироблення, реалізації та
контролю за реалізацією найважливіших організаційно-управлінських рішень з
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питань вдосконалення діяльності Держмитслужби. Цей документ – Концепція
модернізація діяльності митної служби України. Зазначена Концепція була
затверджена ще наказом Державної митної служби України № 895 [117], але
реального модернізаційного механізму вона практично не надала.
Метою модернізації діяльності є перехід на якісно новий етап розвитку
митної служби України в напрямі задоволення економічних, соціальних,
духовних потреб українського суспільства й здобуття Україною належного
місця в світовому співтоваристві, але за умов формування розвинених ринкових
відносин у національній господарській системі це потрібно робити на якісно
новому рівні.
Взагалі, на сучасному етапі розвитку митної служби питанням галузевої
наукової діяльності (особливо в сфері державного управління) приділяється
значна увага. Наприклад, в уже згаданій Концепції модернізації діяльності
митної служби України, чітко було встановлено, що передумови, що
закладаються в зміст Концепції, дають можливість приймати оптимальні
рішення при опрацюванні проблемних питань, які виникають при виконанні
основних завдань, поставлених перед Державною митною службою України,
шляхом розкладання їх на складові, які відповідають основним напрямам
діяльності митної системи.
Одним із таких напрямів було визначено наявність розвиненої системи
наукових досліджень, яка:
- ґрунтується на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях у
галузі митної справи, розвивається в співпраці з профільними закладами
України та зарубіжних країн;
- орієнтована на визначення пріоритетних напрямів розвитку митної
справи та механізмів їх реалізації, на задоволення поточних потреб митної
служби в розробленні нових, прогресивних підходів, методів і засобів реалізації
митної справи;
- має достатню методологічну, кадрову та ресурсну базу для виконання
поставлених перед митною службою завдань.
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Другим кроком зі створення теоретичного та практичного наукового
підґрунтя безпосередньо в Державній митній службі України стало видання
відомчого наказу, який містив Положення про підготовку до проведення
наукових досліджень [118]. Його мета - результативне проведення наукових
досліджень в митній службі України та раціональне використання бюджетних
коштів на їх проведення.
Тобто, на даний момент, якщо тема наукової роботи може бути віднесена
до вагомих для розвитку митної служби України, то на її розробку могло бути
виділено відповідне фінансування. У такому разі тему оновлення наукової
роботи можна було подати до робочої групи з питань формування та реалізації
Багатогалузевої науково-технічної програми розвитку Державної митної
служби України (робоча група, була створена згідно з наказом Держмитслужби
№ 43, але цей наказ втратив чинність [119]).
Таким чином можна стверджувати, що з урахуванням загальносвітових
тенденцій

розвитку

митної

політики,

національних

інтересів

та

євроінтеграційного курсу України, наукова діяльність, яка пов’язана із
дослідженням актуальних питань у митній діяльності, знаходилася на
постійному контролі в керівництва Державної митної служби України.
Підсумовуючи

викладене, необхідно

погодитись із точкою зору

І. Письменного, який визнає що при великій загальній кількості видань і
публікацій за проблематикою роботи митних органів України, переважна
більшість із них має суто галузеву спрямованість, не розглядаючи митну
службу як складову загальнодержавної системи управління в умовах процесів
реформування.
На думку автора, це обумовлено тим, що після отримання Україною
незалежності,

перед

державою

постало

невідкладне

завдання

щодо

забезпечення роботи власної митної служби, потім поступово було створено
систему підготовки митників, і лише на сучасному етапі, на базі практичного
досвіду функціонування митних органів, формується наукова проблематика
галузі та розпочаті теоретико-методологічні дослідження з питань ефективної
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митної діяльності. Тобто навчально-методичні та прикладні розробки фахівців
галузі значно випередили розвиток відповідних теоретичних засад.
Отже, на підставі аналізу літературних джерел можна сказати, що
недостатня розробленість науковцями теоретичних та практичних питань
реформування митної служби дещо стримує подальший ефективний розвиток
цієї важливої структури та певною мірою ускладнює її адаптацію до загальних
суспільних перетворень у світі [39].
1.2. Нормативно-правове

забезпечення

функціонування

митної

служби в системі органів державної влади в умовах інтеграції до ЄС
Митний кодекс України [74] визначає, що безпосереднє здійснення
митної справи покладається на митні органи. Призначенням митних органів є
створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності,
забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України.
За Митним кодексом України, митні органи – це центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні
пости.
Вважаємо, що досліджуючи митну службу комплексно, можна вжити і
наступне визначення митної служби.
Митна служба України - це спеціалізований організаційно-правовий
інститут державної виконавчої влади, який шляхом виконання фіскальних,
захисних, регулюючих, контрольних і інших функцій забезпечує реалізацію
митної політики з метою захисту та задоволення економічних, політичних та
соціально-культурних інтересів, прав і свобод суспільства в цілому та окремих
його громадян [39].
Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему
та здійснює митну справу [120]. Саме ці основні поняття складають великий
напрямок державної діяльності щодо забезпечення економічних інтересів
України та її національної безпеки.
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Динаміка входження України в систему міжнародної торгівлі та характер
соціально-економічних процесів у державі вимагають від митної служби
якомога швидше та якісніше вирішувати завдання, що ставляться керівництвом
держави та обумовлюються міжнародною спільнотою.
Статтею 7 Митного кодексу України [74] визначено, що встановлені
порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний
контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і
нетарифного

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності,

справляння

митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією,
ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції
при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія
контрабанді,

боротьба

з

порушеннями

митних

правил,

організація

і

забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на
реалізацію державної митної політики, становлять митну справу.
Слід враховувати, що митна справа є складовою зовнішньополітичної та
зовнішньоекономічної

діяльності

України.

У

митній

справі

Україна

додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та
кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів,
митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.
Визначення ролі та місця митної служби України в системі органів
державної влади потребує детального розгляду, адже ще навіть на початку 90-х
років минулого століття Указом Президента України “Про утворення
Державного митного комітету України” (на даний час втратив чинність) було
чітко визначено, що Державний митний комітет України є центральним
органом державного управління [121]. Отже, митна служба з початку
функціонування незалежної України стала невід’ємною складовою державного
управління, зокрема на національному, регіональному та місцевому рівнях.
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Автором пропонується розглядати сучасний стан діяльності митної
служби, а саме – з моменту створення Державної митної служби України в 1996
році.
Відзначимо, що науковець Є.В. Додін зазначає, що в юридичній
літературі, особливо в українській, питання функцій митної системи практично
не розглядалося, але тільки через уявлення кола функцій та їх змісту можна
чітко визначити роль та місце цієї системи в структурі державної виконавчої
влади [23].
Тобто, з метою ґрунтовного та всебічного визначення ролі митної служби
в системі державного управління, необхідно розглянути її діяльність через
реалізацію функцій державного управління.
Для повноцінного та повного розгляду всіх питань, пов’язаних із місцем та
роллю митної служби України в системі органів державної влади, необхідно
виділити три основні напрями здійснення аналізу: функціональний аналіз
(розглядаються завдання, закладені у Положенні про Державну митну службу
України), аналіз принципів митного регулювання (розглядаються принципи
митного регулювання) та аналіз взаємовідносин (аналізуються взаємовідносини
між митною службою та іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування тощо).
Функціональний аналіз. З метою вдосконалення організаційної структури
митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та
порушеннями

митних

правил,

зміцнення

виконавської

дисципліни

співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції
України [73] і відповідно до Указу Президента України від 29.11.96 № 1145/96
“Про Державну митну службу України” [122] на базі Державного митного
комітету України, що було ліквідовано, було створено Державну митну службу
України (далі - Держмитслужба) як центральний орган виконавчої влади.
На даний час, після чергових перетворень, Державна митна служба
України

є

центральним

органом

виконавчої

влади,

діяльність

якого
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спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
фінансів.
Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з
питань митної справи [74]. У своїй діяльності вона керується Конституцією та
законами України, а також указами Президента України і постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну
службу України, наказами Мінфіну та іншими нормативно-правовими актами.
Держмитслужба впроваджує з урахуванням результатів застосування
законодавства з питань, що належать до її компетенції, і міжнародної практики
провадження діяльності у галузі митної справи сучасні методи роботи митної
служби, проводить роботу з гармонізації законодавства з питань митної справи з
міжнародними стандартами, розробляє та подає Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо його вдосконалення.
Основними завданнями Держмитслужби є:
1)

забезпечення

реалізації

державної

митної

політики,

зокрема

забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення
сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження
належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи,
запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил;
3) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної митної
політики на розгляд Міністра фінансів [123].
Аналіз принципів митного регулювання. Для визначення ролі та місця
Державної митної служби України в реалізації державної політики важливо
розглянути принципи митного регулювання, адже вони є невід’ємною складовою
митної справи.

43
Суттєве

значення

для

теоретичного

визначення

та

практичного

використання митного регулювання мають його принципи. Вони є не лише
теоретичним відображенням різноманітності та різноплановості митного
регулювання, але і потребою практики, проявом функціональної діяльності
митних органів та відокремленням важливих сфер суспільного життя, що
перебувають під контролем держави.
Оскільки митне регулювання є однією з функцій державного управління,
то на нього розповсюджуються загальні (або основні) принципи, які притаманні
державному управлінню в цілому.
Відповідно до статті 8 Митного кодексу України [74] митна справа
здійснюється на основі принципів:
- виключної юрисдикції України на її митній території;
- виключних повноважень митних органів України щодо здійснення
митної справи;
- законності та презумпції невинуватості;
- єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через
митний кордон України;
- спрощення законної торгівлі;
- визнання

рівності

та

правомірності

інтересів

усіх

суб’єктів

господарювання незалежно від форми власності;
- додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;
- заохочення доброчесності;
- гласності та прозорості;
- відповідальності всіх учасників відносин.
Розглянемо деякі принципи детальніше.
Виключна юрисдикція України на її митній території. В Україні
визнається та діє принцип верховенства права. Конституція України [73] має
найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються
на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції
України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних
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прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції
України гарантується. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції
України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції
України. Органи державної влади, Президент України в межах своїх
повноважень, визначених Конституцією України та законами України,
здійснюють керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних
органів України.
Виключні повноваження митних органів України щодо здійснення митної
справи . Митні органи України безпосередньо здійснюють митну справу. Митні
органи України в своїй діяльності взаємодіють з органами державної влади,
органами

місцевого

самоврядування,

підприємствами,

установами,

організаціями та громадянами. Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації

та

громадяни не

мають права

безпідставно втручатися в службову діяльність митних органів України, крім
випадків, передбачених законами України.
Законність та презумпція невинуватості. Цей принцип спрямований на
захист прав учасників зовнішньоекономічних правовідносин шляхом суворого
дотримання норм чинного законодавства митним органом (посадовою особою)
в процесі проведення контрольних дій. Митне регулювання повинно
здійснюватися:
- у межах повноважень органу, який провадить контроль;
- компетентними посадовими особами;
- із дотриманням необхідної процедури та термінів контролю;
- із належним юридичним закріпленням етапів та результатів контролю.
Даний принцип закріплений у статтях 2, 3, 8, 19 та інших Конституції
України [73], згідно з якими Україна є демократичною, соціальною, правовою
державою, де діє принцип верховенства права. Органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
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підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
З принципом законності та Язоні презумпції невинуватості пов’язані
майже всі інші принципи митного регулювання. Можна сказати, що вони
логічно випливають з нього.
Єдиний порядок переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон України та спрощення законної торгівлі. Цей принцип
спрямований на забезпечення додержання усіма митними, іншими державними
органами, суб’єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також
громадянами прав та обов’язків у галузі митної справи, дотримання,
встановленого чинним законодавством, єдиного порядку переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України.
Митні органи зобов‘язані інформувати заінтересованих осіб про митні
правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон України. Інформація про нормативно-правові акти з питань
митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про
опублікування)

на

безоплатній

основі

надається

митними

органами

заінтересованим особам за їх запитами.
Стислі довідки щодо основних положень законодавства України з питань
митної справи повинні розміщуватися для загального ознайомлення в місцях
розташування митних органів. За недостовірність наданої інформації з питань
митної справи посадові особи митних органів несуть відповідальність,
передбачену законом.
Гласність та прозорість, відповідальність всіх учасників відносин як
принципи митного регулювання передбачає:
- віднесення митного регулювання до компетенції вищих органів
державної влади та управління України ;
- повноту і масштабність охоплення правовим регулюванням суспільних
відносин у сфері митної справи.
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Системність передбачає проведення митного регулювання неодноразово
від випадку до випадку, а постійно із врахуванням стратегічної політики
держави щодо регулювання митною справою.
Постійне оновлення правового регулювання митною справою, усунення
суттєвих прогалин – обов’язкова умова ефективного функціонування митного
регулювання.
Ці принципи припускають можливість, а в деяких випадках обов’язковість (на що прямо вказують деякі нормативні акти, які регулюють
повноваження митних та правоохоронних органів) доведення результатів
митного контролю до відома осіб та відповідних органів, зацікавлених у
результатах контролю.
Гласність і прозорість митного регулювання скеровані на виключність
рецидиву

порушень

митних

правил,

оскільки

деякі

правопорушники

розглядають відсутність гласності та прозорості як своєрідну індульгенцію на
продовження протиправної поведінки.
Визнання

рівності

та

правомірності

інтересів

усіх

суб’єктів

господарювання незалежно від форми власності. При розгляді принципу
митно-правових засобів митного регулювання мову варто вести про їх мету,
оскільки масштабом оцінки ефективності правових категорій є та мета, задля
якої вони встановлюються. Враховуючи мету митно-правових засобів митного
регулювання , можна визначити основні критерії їх ефективності:
- загально-превентивний результат - правомірна поведінка суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності під впливом загрози несприятливих наслідків
застосування санкцій;
- конкретно-превентивний результат - правомірна поведінка суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності у період притягнення до відповідальності;
- виховний

результат

-

правомірна

поведінка

суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності.
Додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та
юридичних осіб. Цей принцип є продовженням загального принципу законності
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і вказує на один із шляхів його реалізації. Даний принцип є відбиттям
конституційного положення, відповідно до якого держава відповідає перед
людиною за свою діяльність. На практиці він застосовується ширше: тобто
митний орган за допущені помилки або зловживання відповідає не тільки перед
фізичними, а й перед юридичними особами. Таке положення, закріплене у
Митному кодексі України, дисциплінує посадових осіб митних органів, сприяє
підтриманню належного порядку у сфері державного управління митною
справою [124].
Аналіз взаємовідносин. Необхідно розглянути взаємовідносини митних з
іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а
також з підприємствами та громадянами.
У Митному кодексі України [74] питання щодо взаємовідносин митних
органів

з

іншими

органами

державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, закріплено у
статтях 558 - 562. Розглянемо та проаналізуємо зміст наведених статей.
Митні органи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють, у
тому числі шляхом обміну інформацією, з правоохоронними органами в
порядку, встановленому законодавством.
Митні органи взаємодіють із Національним банком України, Рахунковою
палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового
контролю в порядку, визначеному законодавством України.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
сприяють діяльності митних органів та взаємодіють з ними в межах
повноважень, установлених законом.
Митні органи під час виконання завдань, покладених на них відповідно
до цього Кодексу та інших актів законодавства України, взаємодіють із
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
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Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних
цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення
культурних цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства
та створення і функціонування державної системи страхового фонду
документації.
Митні органи встановлюють та підтримують офіційні відносини
консультативного характеру з суб’єктами господарювання.
Ці

відносини

включають

в

себе

укладення

меморандумів

про

взаєморозуміння з метою розвитку співробітництва, забезпечення участі
зазначених осіб у вдосконаленні митного контролю та оптимізації методів
роботи митних органів.
Таким чином, органи державної виконавчої влади, що відповідно до
чинного законодавства не здійснюють загального керівництва митною
справою, не мають права приймати рішення, які входять до компетенції митних
органів України або іншим чином втручатись у діяльність цих органів.
Органи державної виконавчої влади сприяють митним органам у
виконанні покладених на них завдань.
Співробітництво та взаємовідносини органів виконавчої влади з митними
органами спрямовані на зміцнення економічного потенціалу регіону, до якого
вони відносяться. Адже одним з основних завдань митних органів є створення
сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
організацій та установ регіону, а також прискорення товарообігу та
пасажиропотоку через митний кордон України.
За переміщення будь-яких товарів та предметів через митний кордон
України спеціальним законодавством України та Митним кодексом України
встановлено справляння митними органами певних видів податків та зборів, які
надходять до Державного бюджету України.
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Про надходження коштів від податків та зборів до Державного бюджету
України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи подає звіт Міністерству фінансів України.
Митні органи взаємодіють з Національним банком України, інформують
Національний банк України та відповідні фінансові органи України про
перерахування ними коштів до Державного бюджету України.
Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань,
віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для митних органів та їх
посадових осіб. Нормативно-правові акти Національного банку України
повинні бути зареєстровані в Міністерстві юстиції України.
Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної
ситуації Національний банк України має право на безоплатній основі
отримувати необхідну інформацію від митних органів. Отримана інформація не
підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
Чинним законодавством встановлено розмежування повноважень і
функціональних обов’язків між митними та іншими органами виконавчої влади
України щодо справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів при
переміщені товарів та інших предметів через митний кордон України.
До обов’язкових платежів, які надходять до Державного бюджету
України після здійснення митного оформлення товарів та інших предметів
належать:
- мито;
- акцизний збір;
- податок на додану вартість.
Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші
предмети, які переміщуються через митний кордон України.
Мито

нараховується

митним

органом

України

відповідно

до

законодавства, чинного на день подання митної декларації та вноситься до
Державного бюджету України. Акцизний збір – це непрямий податок на окремі
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товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни
цих товарів (продукції).
Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати акцизного
збору здійснюється податковими органами.
Контроль за правильністю обчислення й своєчасністю сплати акцизного
збору з товарів, що ввозяться в Україну здійснюється митними органами, під
час митного оформлення цих товарів.
Податок на додану вартість є внутрішнім податком і не може
регулюватися нормами міжнародних договорів, крім договорів, ратифікованих
Верховною Радою України до набрання чинності Законом України “Про
податок на додану вартість” [125].
Контроль за нарахуванням і внесенням податку на додану вартість до
бюджету здійснюють органи державної податкової служби, а за справлянням і
перерахуванням податку до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на
митну територію України – митні органи в порядку, узгодженому з податковою
службою України. Порядок внесення податку на додану вартість до бюджету
при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до чинного законодавства, переміщення через митний кордон
України дозволено відносно лише тих товарів, які за своїми технічними,
фармакологічними,

санітарними,

фітосанітарними,

ветеринарними

та

екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов відповідних
стандартів та вимог, що діють на території України.
Результати санітарного, фітосанітарного, екологічного, ветеринарного
контролю мають бути відображено у вигляді позначок (штампи, печатки)
представників цих служб або служб, на які покладено такі функції, на
товаросупровідних, транспортних документах, що супроводжують вантаж.
При здійсненні санітарно-епідеміологічного контролю митні органи
взаємодіють з Міністерством охорони здоров’я, на яке покладено виконання
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функцій санітарно-епідеміологічного контролю, з метою захисту населення від
недоброякісної продукції.
При здійсненні ветеринарного контролю митні органи взаємодіють з
регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю на
державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами (пунктами).
При здійсненні фітосанітарного контролю митні органи взаємодіють з
Головною державною інспекцією з карантину рослин, яка встановлює
фітосанітарні правила ввезення із-за кордону та експорту підкарантинних
матеріалів, а також порядок їх переробки.
Фітосанітарному контролю підлягають усі підкарантинні матеріали та
об’єкти, що перетинають державний кордон України.
При здійсненні радіологічного та екологічного контролю митні органи
взаємодіють з Державною екологічною інспекцією, яку уповноважено
здійснювати екологічний контроль у пунктах пропуску через державний
кордон: транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів;
вантажів, що містять промислові сировину, відходи виробництва, хімічні
сполуки, токсичні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього
природного середовища і здоров’я людей речовини, засоби захисту рослин,
стимулятори їхнього росту, добрива; усіх видів риб, диких тварин і рослин,
зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.
При здійсненні контролю за переміщенням культурних цінностей митні
органи взаємодіють із спеціально уповноваженим державним органом
контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей – з
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей та з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної
справи, діловодства.
Обмін статистичної та іншого роду інформації між митними органами з
іншими

державними

органами

здійснюється

у

порядку,

визначеному

відповідними законодавчими актами, що регулюють діяльність цих органів.
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До компетенції місцевих державних адміністрацій у межах і формах,
визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питання
зовнішньоекономічної діяльності, а також повноваження в галузі міжнародних
та зовнішньоекономічних відносин.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
сприяють діяльності митних органів, створюють умови для їх належного
функціонування.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
[126] до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать:
- укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством
порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію
продукції, виконання робіт і надання послуг;
- сприяння зовнішньоекономічним зв‘язкам підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм
власності;
- сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших
об‘єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
- організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;
- створення умов для належного функціонування митних органів,
сприяння їх діяльності;
- забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень
реалізації міжнародних зобов‘язань України.
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” [127],
місцева державна адміністрація сприяє діяльності митних органів, створенню
умов для їх належного функціонування; забезпечує виконання зобов’язань за
міжнародними договорами; сприяє розвитку міжнародного співробітництва;
сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам.
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Місцева державна адміністрація за погодженням з відповідними органами
місцевого самоврядування вносить пропозиції про створення спеціальних
(вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон.
Також надзвичайно важлива роль місцевих державних адміністрацій, як
координуючого органу, у забезпеченні взаємодії митних органів з іншими
правоохоронними органами та контрольними службами в регіоні.
Керівники митних органів призначаються та звільняються з посад за
погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в
межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на відповідній території
всіма митними органами та їх посадовими особами.
Керівник митного органу має право звернутися до органів виконавчої
влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження голови місцевої
державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що
стосуються їх діяльності.
У випадках, передбачених чинним законодавством, нормативні акти
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи є обов’язковими
для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами

місцевого

самоврядування,

підприємствами,

установами

та

організаціями всіх форм власності та громадянами.
Взаємовідносини митних органів з іншими підприємствами, установами,
організаціями у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі
договорів.
Митні органи та їх посадові особи можуть втручатись у діяльність
підприємства

тільки

відповідно

до

своєї

компетенції,

встановленої

законодавством.
Митні органи та їх посадові особи забезпечують додержання прав і
свобод громадян.
Громадяни мають право звертатися до митних органів та їх посадових
осіб у вирішенні питань, що належать до сфери їх діяльності.
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Посадові особи митних органів зобов’язані розглянути звернення
громадян і не пізніше, ніж у визначений законом термін прийняти рішення або
дати обґрунтовану відповідь. Рішення посадових осіб митних органів можуть
бути оскаржені у встановленому законом порядку.
Взаємовідносини митних органів їх посадових осіб з громадянами
будуються на засадах поваги гідності особи, виявлення до неї гуманного
ставлення, незалежно від її соціального походження, майнового та іншого
стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти,
ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.
Інтереси підприємств (на підставі відповідного договору) та громадян (на
підставі

доручення,

посвідченого

у

нотаріальному

порядку)

можуть

представляти митні брокери. Митні брокери здійснюють брокерську діяльність
відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом
ліцензування.
Митні органи взаємодіють з Державною прикордонною службою України
та правоохоронними органами України на засадах і в порядку, визначеному
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України.
У разі виявлення під час здійснення митних процедур працівниками
митних органів ознак злочинів керівник митного органу чи особа, яка його
заміщує, повідомляє про це відповідні правоохоронні органи або органи
охорони державного кордону України.
У свою чергу, органи охорони державного кордону України та
правоохоронні органи повідомляють митним органам про виявлені порушення
митних правил або контрабанду.
Взаємодія між митними, правоохоронними органами та органами
охорони державного кордону, здійснюється шляхом проведення

спільних

операцій, створення оперативних робочих груп.
Одним із основних напрямів взаємодії є взаємний обмін оперативною
інформацією з метою опрацювання та здійснення узгоджених заходів щодо
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запобігання та виявлення порушень чинного законодавства з прикордонних і
митних питань, протидії контрабандному переміщенню через кордон товарів та
інших

предметів;

розслідування

та

розкриття

злочинів

у

сфері

зовнішньоекономічної діяльності.
Основними формами взаємодії митних, правоохоронних органів та
органів охорони державного кордону є:
- розгляд найбільш актуальних проблем правоохоронної діяльності,
прийняття погоджених рішень щодо реалізації державних програм боротьби зі
злочинністю, виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з
питань боротьби зі злочинністю;
- опрацювання та реалізація спільних планів, програм боротьби зі
злочинністю;
- видання спільних відомчих нормативних актів щодо порядку взаємодії в
процесі здійснення заходів по боротьбі зі злочинністю;
- створення спільних робочих груп представників правоохоронних
органів для вивчення окремих проблем боротьби зі злочинністю та вироблення
пропозицій щодо їх вирішення;
- опрацювання та подання в інстанції погоджених пропозицій з питань
профілактики злочинів та інших правопорушень;
- вивчення проблем профілактики злочинів і вироблення спільних
пропозицій щодо форм і методів її проведення;
- спільне вивчення умов та причин, що сприяють вчиненню злочинів та
опрацювання заходів до їх усунення;
своєчасне інформування правоохоронними та митними органами один
одного про підготовку чи вчинення злочинів;
- створення спільних банків даних щодо осіб, причетних до контрабанди,
незаконного обігу зброї та наркотиків, а також до злочинів у кредитнофінансовій та зовнішньоекономічній сферах.
Взаємодія між митними, правоохоронними органами та органами
охорони державного кордону здійснюється в інтересах реалізації державної
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політики у сфері боротьби зі злочинністю, профілактики злочинів та інших
правопорушень,

виявлення,

припинення

та

розслідування

злочинів,

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а також
удосконалення правової бази боротьби зі злочинністю [124].
Таким чином, аналізуючи місце та роль Державної митної служби України
в системі органів державної влади, стає зрозумілим, що при виконанні
державних завдань, покладених на неї, митній службі необхідно постійно та
ефективно взаємодіяти з іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, а також з підприємствами та громадянами.
1.3.

Стан

наукової

розробки

проблемного

поля

публічного

управління в сфері митної діяльності в Україні
Розвиток ринкових відносин у господарській системі сучасній України,
пов’язаний насамперед з обранням європейського вектору інтеграції, вимагає
не тільки кардинальних змін у політичній, економічній, правовій та соціальних
сферах життя нашої держави, а й нових підходів до формування системи
(механізмів і інструментів) публічного управління.
Основними

перевагами

євроінтеграції,

як

пріоритету

зовнішньополітичного курсу нашої країни, є створення надійних механізмів
безпеки, політичної стабільності та демократії, а перспектива членства у
Європейському Союзі визначена стратегічним орієнтиром національних
прагнень до перетворення та головною ціллю, для досягнення якої
відбуваються реформи.
Ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з одної сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та
їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію з ЄС)
стала каталізатором системної перебудови державних органів.
Найдавніша історія митної служби свідчить, що упродовж багатьох
століть митниця є невід’ємним атрибутом державності та ознакою суверенітету.
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Митна справа формується на ранніх етапах виникнення суспільних відносин і
супроводжує всі форми державного устрою.
Митна служба є суттєвим джерелом бюджетних надходжень і певним
інструментом економічного захисту. І хоча роль та місце митниці в системі
державних органів, її завдання та внутрішня організація визначаються
публічною управлінською системою кожної окремої країни, дедалі більший
вплив отримує тенденція до міжнародної уніфікації управлінських моделей і
механізмів діяльності митних органів.
Діяльність митних органів неодноразово ставала предметом досліджень у
різних галузях наук, при чому розробки велись як власне представниками
економічної, історичної науки, так і управлінцями та правниками, яких
цікавили певні закономірності виникнення та розвитку митної справи на
території сучасної України, зокрема її регіонів.
Відзначимо, що дисертація доктора історичних наук К. М. Колесникова
присвячена вивченню проблем інтерпретації митних відносин в Північному
Причорномор’ї античної доби [180]. Радянську добу в історії митної справи у
період до Другої світової війни ґрунтовно вивчав Д. М. Архірейський [181].
Також у вигляді дисертації доктора історичних наук своє комплексне
дослідження діяльності митних органів Російської імперії в українських
губерніях (XVIII

–

початок XX ст.) представив О. В. Морозов [182].

Фахівцями Академії митної служби України було проведено ряд досліджень з
історії митної справи, що дозволило не лише опублікувати окремі доробки у
вигляді монографій, а й створити кілька підручників та посібників, які стали
результатом колективної роботи групи науковців, серед яких – вже названі
нами Д. М. Архірейський, К. М. Колесников та О. В. Морозов, а також
Г. М. Виноградова, О. О. Дячок, В. В. Ченцов та інші автори [183].
Історико-управлінські аспекти утворення та діяльності митних органів
України вивчав А. В. Кольбенко [184], а трошки пізніше А. П. Мицак
досліджувала становлення та розвиток митного законодавства на території
України [185]. Ю. І. Головко присвятила свою наукову розвідку вивченню

58
джерел з історії митниць Південної України (1775–1819 рр.) [186].
Л. Ю. Жеребцова сконцентрувалася на процесі формування митної системи на
українських землях Великого князівства литовського [187]. О. В. Ліцоєва
обрала темою дисертаційного дослідження митну справу в Гетьманщині в
другій половині XVII–XVIII ст. [188]; Г. В. Поташнікова – розвиток митної
справи на Правобережній Україні [189], а С. М. Дейнеко – організацію роботи
внутрішніх складських митниць на півдні Російської імперії наприкінці XIX –
на початку XX століття [190]. Організаційно-правові основи становлення та
розвитку державної митної служби в Україні визначені в дисертаційному
дослідженні В. В. Гаверського [191].
Слід відзначити, що значний вплив на формування концептуальних
теоретичних засад проблемного поля публічного управління мали праці
відомих вчених у галузі адміністративного права: В. Б. Авер’янова [192],
О. Ф. Андрійко [193], В. П. Нагребельного [194], С. В. Пєткова [195] та ряду
інших.
Історичні аспекти становлення митних органів Донбасу піддав аналізу
М. У. Конончук [196], а В. К. Ковальський зосередився на становленні митної
справи на півдні України [197]. Особливості становлення та формування митни
х органів у різні періоди з огляду на завдання з протидії контрабанді
вивчали О. В. Поліщук [198] і Н. В. Ігнатко [199].
Інституційний розвиток державної митної служби та питання державного
управління ним стали темою дисертаційного дослідження доктора наук з
державного управління Н. А. Липовської, в якому вченій вдалось розв’язати
проблеми управління інституціональним розвитком Держмитслужби та
розробити наукові підходи, моделі, технології, що забезпечують практичне
використання отриманих результатів [200].
Велика кількість досліджень діяльності митних органів була проведена в
економічній сфері, де найбільш суттєві досягнення представлені рядом
докторських дисертаційних робіт. Так, формування митно-тарифної політики
України за умов ринкової трансформації стало предметом наукових інтересів
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О. П. Гребельника [201], організаційно-економічний механізм забезпечення
митної безпеки України досліджував П. В. Пашко [202], митну доктрину
глобального простору – І. О. Іващук [203]. Відомий фахівець митної справи –
І. Г. Бережнюк запропонував напрямки ефективного розвитку системи митного
регулювання

України

в

сучасних

умовах

розширення

міжнародного

співробітництва [204]. З огляду на забезпечення економічної безпеки держави
вивчав етапи розбудови митної системи України В. П. Мартинюк [205], а
Н. В. Осадча в умовах новітніх змін політичної та економічної обстановки
запропонувала авторські підходи до державного регулювання інституційних
змін у митній політиці [206].
Предметом

дисертаційних

досліджень

економіко-фінансових

спрямування, поданих свого часу для присудження наукових ступенів
кандидатів наук, стали: аспекти митної політики в контексті європейського
вектору інтеграції України (А. Б. Яценко) [207], питання фінансової оцінки та
контролю митної вартості товарів (А. Д. Войцещук) [208], трансформація
митної

політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі

(О. А. Гащицький) [209], інституційно-економічний механізм модернізації
митної

справи

(В. В. Суворов)

[210],

проблеми

управління

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у системі митно-тарифного
регулювання (О. О. Курок) [211], система адміністрування митних платежів в
умовах

інтеграційних

трансформації

процесів (О. Ф. Запорожець) [212], механізми

митно-тарифного

регулювання

України

в

умовах

інтернаціоналізації національної економіки (С. Г. Войтов) [213], управління
митними ризиками (О. В. Джумурат [214], А. В. Тодощук [215]), порядок
інформаційно-аналітичного забезпечення митної статистики (В. О. БабірадЛазунін) [216], митно-тарифне регулювання (М. М. Левко) [217] та ін.
Відзначимо, що з економіко-правових позицій В. В. Ченцовим здійснено
обґрунтування механізмів державного управління митною справою, які
сприяють імплементації європейських принципів стратегічного розвитку
митної справи в сучасну модель державного управління [183].
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Відзначимо також, що механізми публічного управління процесами
адаптації митної системи України до європейських вимог стали предметом
дослідження С. І. Доротича, в результаті якого розкрито тенденції еволюції
митних служб в напряму європейських стандартів [168].
Проблематику державного управління та регулювання в окремих
питаннях митної сфери за останнє десятиліття вивчали: М. В. Поважна [173],
Т. С. Тоцька [172], І. М. Квеліашвілі [171], Г. Ю. Кулик [170], О. К. Ткачова
[169].
З метою підвищення ефективності існуючої системи контролю в сфері
митної

політики

України

Г. В. Бобрижною

науково

обґрунтовано

та

запропоновано нову функціональну модель інтегрованої системи управління
митними ризиками [174].
В. В. Прокопенко розроблені концептуальні вектори адаптації певних
митних процедур у транспортній сфері до міжнародних митних норм, правил і
стандартів [175].
З позицій функцій управління, завжди привабливим для вивчення є
ключовий елемент митної діяльності – митний контроль, котрий неодноразово
ставав предметом наукових досліджень. С. І. Пахомов вивчав адміністративноправові аспекти митного контролю як засобу забезпечення митної справи [176],
І. М. Коросташову [177], Т. В. Корнєву [178], А. В. Мазура [179], хвилювали
організаційні та правові основи цього інституту.
Ґрунтовне дослідження організаційних засад функціоналу та процесу
митного контролю з огляду на теоретичні та практичні проблеми цього питання
провів Ю. М. Дьомін. Вчений досліджував певні аспекти завдань митниці в
сфері протидії митним правопорушенням, запропоновано ряд суттєвих
пропозицій в частині вдосконалення митного, кримінального та кримінальнопроцесуального законодавства, основна маса з яких була впроваджена.
Організаційному, правовому, методичному забезпеченню контролю, що
проводиться після завершення пропуску та митного оформлення товарів, були
присвячені роботи І. С. Губіної, В. Ю. Єдинак та Т. С. Єдинак, В. В. Іванчо,
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О. В. Коропа, Д. О. Сагарьової та М. О. Харкавого.
Достатньо багато уваги в науковому світі надається проблематиці
організації роботи з персоналом та порядку проходження служби в митних
органах:

О. В. Тодощак

вивчав

адміністративно-правовий

і

соціально-

управлінський аспект служби в митних органах, А. П. Павлов – організаційноуправлінські аспекти кадрового забезпечення цих органів, С. П. Петрусь і
Н. М. Стецюк

–

питання

управління

кадровими

ресурсами

в

умовах

модернізації Держмитслужби.
Є. Є. Курасова на прикладі митної служби України піддала ґрунтовному
аналізу

процес

формування

престижу

державної

служби.

Соціально-

психологічні компетентності працівників митниці та особливості проявів цією
категорією службовців емоційної стійкості у соціально складних ситуаціях
вивчали В. В. Подляшаник та О. О. Марценюк.
Адміністративно-правовий статус працівників та правове регулювання
трудових відносин в митних органах розкрили О. М. Мельник, С. В. Іванов,
А. М. Аргунова, О. І. Ткачук. Правові та організаційні засади формування і
функціонування

персоналу

А. А. Пилипенко,

а

митних

О. О. Кравченко

органів
–

України

дисциплінарну

досліджував

відповідальність

посадових осіб митної служби України.
Проблематика організаційного та правового забезпечення протидії
корупції в органах Державної фіскальної служби стала темою наукових
розвідок О. І. Добровольського.
Не залишились осторонь митної тематики і спеціалісти в галузі
педагогіки. Науковцями цієї сфери представлено ряд досліджень, серед яких,
насамперед, хотілось би відмітити роботи: Н. С. Тимченко «Формування
професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників», О. С. Нагорічної
«Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної
діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу», О. О. Самохвал
«Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у
процесі фахової підготовки».
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На особливу увагу заслуговує дисертація О. О. Павленко, присвячена
проблематиці системи неперервної професійної освіти митників, в котрій
обґрунтовано модель формування комунікативної компетенції фахівців митної
служби.
Достатньо широко представлений серед наукових розвідок напрямок
діяльності митних органів з протидії контрабанді та порушенням митних
правил.
Тут слід відмітити величезний вклад Є.В. Додіна, котрий упродовж
кількох десятиліть вивчав правоохоронну функцію митних органів, організацію
протидії

митним

правопорушенням

в

Україні,

зарубіжний

досвід

та

проблематику взаємодії митних адміністрацій.
Порівняльно-правове дослідження кримінальної відповідальності за
контрабанду було проведено В. В. Сіленко. Автором цього дослідження також
вивчались

питання

правопорушенням,

організації

проблематика

протидії
здійснення

контрабанді

та

дізнання

справах

в

митним
про

контрабанду та відповідальності за порушення митного законодавства.
А. І Педешко вивчав проблематику відповідальності за порушення
митних правил; С. О. Баранов, та І. М. Романенко – заходи з попередження
таких правопорушень; С. В. Продайко – їх види. Деліктологію порушень
митних правил досліджувала О. В. Сєрих; питання провадження у справах про
порушення митних правил – А. В. Дусик та С. А. Дуженко; статус суб’єктів
провадження в справах про порушення митних правил – В. В. Нижникова; а
організацію та правове забезпечення здійснення експертиз в митній справі
розкрили Л. В. Калаянова та Г. Л. Карпенко.
Враховуючи виконання митницями контрольних та правоохоронних
функцій (про це мова в третьому розділі), цілком прогнозованим є інтерес
науковців до проблематики дотримання законності в їх діяльності. Саме цьому
питанню присвячено дисертаційні роботи О. Л. Соколенко, О. М. Тараненко та
О. М. Чернетченко.
Предмет окремої наукової зацікавленості – механізм забезпечення прав і
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свобод громадян, котрий вивчався Л. М. Давиденко з огляду на організаційноправовий аспект, О. В. Бурцевою – у рамках провадження в справах про
порушення митних правил, а О. О. Сливкою – у ході митного контролю.
Слід зазначити, що найширше митна тематика представлена в рамках
адміністративного права ґрунтовними науковими роботами відомих фахівців,
але це не було предметом нашого дослідження.
З позиції публічного управління питанням управлінської діяльності
митних органів у сфері реалізації митної політики держави присвятив свої
роботи Д. В. Приймаченко, в котрих він удосконалив поняття «митна
політика»,

деталізував

його

співвідношення

з

суміжними

політико-

управлінським поняттями.
Важливий внесок у розвиток митної науки вніс В. Т. Комзюк, який провів
дослідження управлінських засобів здійснення митної справи [32], а пізніше
статусу митних органів України [32]. Ним було визначено поняття
управлінсько-адміністративної

діяльності

митного

органу;

здійснено

класифікацію принципів їх діяльності; виділено комплексні групи повноважень
митних

органів;

з’ясовано

сутність,

зміст

і

особливості

юридичної

відповідальності за порушення законодавства у митній сфері; сформульовано
пропозиції щодо використання зарубіжного досвіду правового регулювання
статусу митних органів.
Організаційно-управлінські основи підготовки, прийняття та виконання
управлінських рішень в митній сфері досліджував науковець Є. В. Гармаш.
Так само питання інформаційного забезпечення процесу публічного
управління в означеній сфері представляють інтерес і з огляду на організаційні
основи його здійснення, і на проблеми адаптації інформаційного законодавства
України до норм ЄС, і на правовий механізм регулювання, і на його вплив на
адміністративну діяльність.
У період останніх десяти, а особливо п’яти років, значно підвищився
інтерес до вивчення міжнародних аспектів управління в сфері митного
співробітництва та імплементації у вітчизняне законодавство міжнародних,
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зокрема європейських стандартів митної справи. Так аспекти митного
співробітництва європейських держав вивчав С. М. Перепьолкін, наслідки
асоціації з ЄС та правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції
України

–

О. К. Вишняков,

а

Ф. Г. Клян

–

міжнародне

регулювання

переміщення товарів через митний кордон. Певний вплив на формування
сучасних

підходів

до

інтеграції

митної

діяльності

мали

роботи

Ю. О. Волошина, І. Б. Коліушка та О. Ф. Скакун.
Співставним аналізом фінансово-управлінських аспекти регулювання
митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу порівнював
Ю. В. Оніщик. Ним було визначені особливості регулювання митних відносин
в країнах ЄС і виділено види суспільних відносин, що охоплені митним
законодавством Євросоюзу, а також ті, які відносяться до компетенції держав –
членів ЄС.
Місце та роль митної служби в системі органів публічної влади ставало
предметом вивчення для С. В. Бахина. Д. М. Бахрах провів чимало розвідок у
сфері державного управління, у тому числі – з питань митної справи.
Історія формування митної інституції розглядалась С. М. Бєловою, а
особливості управління та регулювання митної справи та забезпечення їх
діяльності вивчали О. Н. Агішева, В. В. Головін, О. С. Жигаліна, О. О. Князєва,
Т. С. Алексєєва, І. О. Топкова.
Форми та методи митного контролю стали предметом дисертаційних
досліджень

О. О. Берзан,

В. О. Кондрашової,

М. С. Морозової,

В. В. Соловьйова, А. М. Шашкіної.
Питаннями вдосконалення управління митною службою опікувалась
В. О. Колобкова,

Л. А. Лозбенко,

О. В. Маркіна,

М. В. Пчелінцев

та

А. О. Пантелєєв.
Попри широко представлені дослідження в сфері митної справи та
діяльності митних органів відмічаємо, що в Україні відсутні дослідження
присвячені системному вивченню системи (меxанізмів і інструментів)
державного управління в сфері організації діяльності митних органів усіх країн
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Євросоюзу з урахуванням виконуваних ними завдань і функцій, внутрішньої
організації управління, місця в системі публічної влади. А тому вважаємо
необхідним продовжити наукові розробки для виявлення кращих управлінських
практик діяльності митних адміністрацій Європи та формування пропозицій по
вдосконаленню

організаційного

забезпечення,

модернізації

діяльності

національних митних органів.
Слід відзначити, що з позиції публічного управління, практично кожний
дослідник управління в сфері митної справи в більшій чи меншій мірі
зупинявся на питаннях термінологій в митній діяльності, відмічав наявність
прогалин та невідповідностей в тлумаченні основних категорій, пропонував
власне бачення перекладів запозичених з іноземних мов понять. Ми теж
вивчали це питання та вважаємо, що можливою перешкодою та навіть бар’єром
може стати різне або неоднозначне тлумачення не тільки тих чи інших
регуляторних актів, які регламентують митну справу, але й категорій, котрі
використовуються в різних аспектах митної діяльності.
Підтвердження цьому знаходимо в сьогоднішній нормативно-правовій
базі з питань митної діяльності, де внаслідок проведених у останні два роки
суттєвих змін у профільних кодексах і ряді інших законодавчих актів,
буквально втрачений основний термін – «митні органи».
Як бачимо, необхідність змін базової термінології митної справи та
уведення в практику діяльності й науковий обіг поняття «органи доходів і
зборів» викликана з одного боку реалізацією адміністративної реформи, а з
іншого – намаганням утворити уніфіковане поняття для визначення державних
органів, що функціонували останні роки в різних управлінських інституціях.
Слід відзначити, що значна частина сучасних дослідників намагались
запропонувати власні наукові категорії, у тому числі через невідповідність
позначення органів, завданням яких є безпосереднє здійснення митної справи,
але вважаємо що категорія це суспільні відносини що надає можливість чіткого
визначення необхідної сфери таких відносин.
Наведемо кілька варіантів, запропонованих вченими для ідентифікації в
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законодавстві та практичній діяльності органів публічної адміністрації, що
здійснюють митну справу. Для

визначення

суб’єктів безпосереднього

здійснення державної митної справи з метою оптимізації та усунення протиріч
у митному законодавстві, що виникають під час інституційних реформ окрім
науковці пропонують використовувати універсальне поняття «органи митного
спрямування ДФС України», а новітнє центральне державне фіскальне
відомство України назвати «Держфіскалслужба».
Попри наявність більш або менш влучних «замінників», вважємо що
згідно аналізу законодавчого забезпечення системи управління (норми
міжнародного права та положень міжнародних правових актів в галузі митної
справи), не знаходимо використання терміна «орган доходів і зборів», а
вживається термін «митний орган», тому недоцільно при науковому аналізі
діяльності органів, що безпосередньо здійснюють державну митну справу та
реалізують державну митну політику, вживати термін «орган доходів і зборів»,
а слід звертатися до визнаного на міжнародному рівні управлінської категорії
«митні органи».
Схожу позицію зустрічаємо у відомих науковців (І. П. Яковлєва,
О. В. Іванова), які ширше підійшли до відновлення найменування «митний
орган», додатково запропонувавши у всіх документах слова «центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику» замінити на слова «центральний орган виконавчої
влади,

що

забезпечує

формування

та

реалізацію

митної

політики»

(Міністерство фінансів України) та «центральний орган виконавчої влади, що
реалізує митну політику» (ДФС) – залежно від компетенції кожного із ЦОВВ,
оскільки

існуюче

найменування

сукупно

характеризує

завдання

та

повноваження двох розрізнених центральних органів виконавчої влади.
Підтримуючи позицію щодо необхідності повернення до уставленої
термінології, а також зважаючи на те, що митниця є митним органом, який у
зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи
доходів і зборів, рахуємо за можливе в даному дослідженні поняття митниця,
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митний орган та орган доходів і зборів використовувати як тотожні.
При

цьому,

враховуючи

численні

реорганізації,

управлінські

перепідпорядкування та зміни назви, визначимось, що в контексті обраної теми
даного дослідження, під терміном «митні органи України» нами розуміється
система центральних (у різні періоди: Державний митний комітет, Державна
митна служба, Міністерство доходів та зборів, Державна фіскальна служба
України) і територіальних органів – митниць (у тому числі їх відокремлених
структурних підрозділів – митних постів), до компетенції яких віднесено
питання реалізації державної митної політики.
Для досягнення мети та формування завдань дисертаційного дослідження
«організацію» митних органів пропонуємо аналізувати з позиції як внутрішньої
структурної побудови окремих елементів системи таких органів, так і з
урахуванням їх місця серед інших державних органів, встановленої системи
підпорядкування

та

управління.

«Діяльність»

митних

органів

буде

характеризуватись через проблематику їх функціонування та охоплювати,
насамперед, безпосереднє здійснення митної справи.
Висновки до першого розділу
1. Враховуючи багатогранність діяльності митної служби, автором у
розділі розглянуто окремі наукові здобутки провідних вітчизняних і зарубіжних
науковців. Доводиться, що наявні наукові праці з митної проблематики мають
галузевий характер і не відображають у повній мірі митну службу як один із
ключових

елементів

державного

управління.

Більшість

зарубіжних

та

вітчизняних наукових робіт торкається або окремих аспектів митної діяльності
або розглядає їх переважно в трьох аспектах: історичному (дослідження митної
діяльності), економічному (дослідження економічних питань, пов’язаних із
реалізацією митної політики) та правовому (дослідження юридичних питань,
пов’язаних із формуванням та здійсненням митної справи).
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2. Аналізуючи наукову літературу, яка стосується історичного аспекту
автором зроблено висновок, що вивчення історичного минулого розвитку
митної справи в Україні та становлення митної служби мало та має принципове
значення для подальших досліджень щодо визначення сучасної ролі й місця
митних органів в системі державного управління. Зважаючи на це,
дослідниками приділяється значна увага насамперед історичним аспектам
митної політики та митної справи. В переважній більшості історичних робіт
проблематика митної справи розглядається в контексті історії торговельних
відносин.
Сучасними ж дослідниками увага приділяється діяльності українських
митників від часів зародження митної справи до сьогоднішніх днів;
становленню митних органів України; історичним проблемам державного
управління митною справою; аналіз еволюції митної діяльності на території
України в умовах різних соціально-економічних формацій.
3. При проведенні аналізу літератури управлінського та економічного
спрямування, робиться висновок, що у своїх працях науковці вивчали ряд
важливих питань,: визначення основних цілей, завдань та функцій митної
справи в Україні; теоретичні основи та концептуальні засади функціонування
митно-тарифної системи; дослідження системи державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності через застосування тарифних та нетарифних
засобів з урахуванням вимог чинного законодавства; аналіз сутності та
основних складових митно-тарифної політики країни; дослідження митної
статистики зовнішньої торгівлі; впровадження заходів, спрямованих на
забезпечення повноти справлення податків та зборів митними органами
України; застосування засобів митно-тарифного й нетарифного регулювання
під час пропуску товарів та інших предметів через митний кордон України.
Аналізом літератури з юридичних питань показано, що предметами
досліджень частіше за все були питання сучасної митної політики, митного
права та митної справи, правовідносин у митній сфері, боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил. Розглядаються і окремі праці
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сучасних науковців, в яких висвітлено ряд аспектів діяльність митної служби
України з точки зору державного управління. За результатами вивчення
доведено,

що

при

дослідженні

діяльності

митної

служби,

аспекти

удосконалення митної системи та можливості її впровадження у практичну
площину висвітлено лише частково. Фахівцями недостатньо аналізується роль
митної служби в забезпеченні державних функцій.
4. Під час проведення дослідження встановлено, що у зв’язку із
малодослідженістю, актуальністю та з метою підвищення ефективності
модернізаційних процесів Державною митною службою України розроблено
ряд визначальних нормативних документів, які дозволяють проводити більш
ґрунтовні, законодавчо підкріплені дослідження проблематики управління та
модернізації в митній сфері.
Після проведення аналізу наукової літератури можна стверджувати, що
недостатньо ефективні, на даному етапі, процеси розвитку та удосконалення
митної діяльності шляхом впровадження перспективних напрямків у роботу,
пов’язані із невеликою кількістю прикладних та теоретичних наукових
здобутків. Внаслідок цього виникають перепони на шляху до впровадження
визнаних у всьому світі стандартів митної діяльності.
5. З метою ґрунтовного та всебічного визначення місця і ролі митної
служби в системі державного управління, автором розглянуто її діяльність
через реалізацію функцій державного управління. Для повноцінного та повного
розгляду всіх питань, пов’язаних із місцем і роллю митної служби України в
системі органів державної влади, пропонується виділити три основні напрями
здійснення аналізу: функціональний аналіз (розглядаються завдання, закладені у
Положенні про Державну митну службу України), аналіз принципів митного
регулювання (розглядаються принципи митного регулювання) та аналіз
взаємовідносин (аналізуються взаємовідносини між митною службою та іншими
органами державної влади, органами місцевого самоврядування тощо).
Аналізуючи місце та роль Державної митної служби України в системі
державного управління, автором робиться висновок, що при виконанні
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державних завдань, покладених на неї, митній службі необхідно постійно та
ефективно взаємодіяти з іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, а також з підприємствами та громадянами.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СИСТЕМ І МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В МИТНІЙ СФЕРІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
2.1. Дослідження сучасного стану механізмів державного управління
процесами модернізації митної сфери в контексті євроінтеграції
Вплив митної політики України на розвиток торгово-економічних
процесів

на

загальноєвропейському

просторі

визнано

Європейським

співтовариством. Цей фактор визначає об‘єктивну заінтересованість Євросоюзу
в митному співробітництві з Україною.
Державна митна служба України під час презентації в Брюсселі заявила
про свої наміри створення багатофункціональної, конкурентоспроможної,
ефективно управляючою митної служби, прирівняної до найбільш сучасних
моделей митниць світу. В основу перетворень митної справи закладається
концепція

митного

законодавства,

гармонізованого

із

законодавством

Європейського товариства.
Такий підхід в період переходу України до економіки відкритого ринку
забезпечить застосування в митну практику понять і правил, прийнятих у
світовому митному оточенні, і буде поштовхом інтересів Комісії європейського
співтовариства до практичного сприяння митній службі України у її
модернізації.
Подальший розвиток митної служби України в умовах перетворень, що
проходять у світовому суспільстві буде здійснюватись на основі значного
збільшення об‘ємів переміщуваних через кордон товарів внаслідок глобалізації
торгівлі, масованого впровадження комп‘ютерних інформаційних технологій,
поряд із зростанням ролі митниці як інструменту, регулюючого торговоекономічні відносини, і вимагає нових підходів до ведення митної справи.
Актуальність впровадження нових підходів зумовлена:
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- впровадженням

загальноприйнятих

міжнародних

механізмів

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та захисту внутрішнього ринку;
- намаганням поглиблення взаємовідносин в рамках СОТ (механізми та
соціально-економічні наслідки співробітництва);
- адаптація законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
У рамках інтеграційних процесів модернізація митної служби України
набуває суттєвого значення, яке пов’язане зі здійсненням стратегічних
перетворень, окресленням нових пріоритетів та впровадженням їх в практичну
діяльність митних органів.
Основним вектором такого перспективного розвитку є спрямованість на
забезпечення якісного, професійного та прозорого виконання обов’язків
працівниками митної служби з метою досягнення найбільш оптимального
балансу між національною практикою митного регулювання, міжнародними
вимогами та економічними інтересами України.
Необхідно зазначити, що митна система України з перших років
незалежності не залишалась осторонь інтеграційних процесів.
Так, у 1992 році Україна стала повноправним членом Всесвітньої митної
організації. У квітні 1996 року було затверджено Концепцію трансформації
митного тарифу України згідно з системою ГАТТ/СОТ [128]. Концепція
визначає основні принципи та напрями поступової трансформації митного
тарифу України для забезпечення гарантованого доступу до товарних ринків у
рамках приєднання до ГАТТ та її вступу до СОТ. З метою створення
сприятливих умов для доступу українських товарів на європейський ринок та
відповідно до угоди з Європейським Союзом, якою передбачено застосування
пільгової тарифікації до товарів, що походять з України, запроваджено
верифікацію сертифікатів про таке їх походження.
Державною митною службою України та Європейською Комісією ЄС
було підписано Меморандум про співробітництво та Програму взаємодії у
галузі митної справи. Її фінансування здійснювалося за рахунок Програми
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TACIS. У полі уваги – питання удосконалення митного законодавства,
впровадження новітніх технологій, фахова підготовка та поріднення митних
структур.
Визнанням зростаючого авторитету митної служби України стало
обрання її у 1997 році до складу Фінансового комітету Всесвітньої митної
організації, у 1998 – до складу Політичної комісії цієї організації [84].
Взагалі, слід зазначити, що на протязі багатьоx років підписано ряд
конвенцій, міжнародних договорів з митних питань, і при цьому, далеко не
останньою була роль керівництва та фахівців Державної митної служби
України.
Безперечно, що здійснено вагомий крок у напрямку імплементації
Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі як одного з
основних

світових

стандартів

у

галузі

митної

справи,

розробленого

Всесвітньою митною організацією.
Для вдосконалення існуючих програм та практики, члени Всесвітньої
митної організації розробили перелік заходів, спрямованих на забезпечення
безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі.
Рамкові Стандарти встановлюють мінімальні принципи і стандарти, які,
після їх ухвалення, мають стати мінімальним переліком заходів для членів
ВМО в сфері забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної
торгівлі.
Рамкові Стандарти спрямовані на:
- запровадження стандартів, які забезпечують безпеку та спрощення
міжнародного торговельного ланцюга постачання на глобальному рівні, для
створення безпечного і передбачуваного характеру міжнародної торгівлі;
- забезпечення інтегрованого управління міжнародним торговельним
ланцюгом постачання з використанням будь-яких видів транспорту;
- посилення ролі, функції та спроможностей митних адміністрацій для
досягнення відповідності з викликами та можливостями XXI сторіччя;
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- зміцнення

співробітництва

між

митними

адміністраціями

для

вдосконалення їх спроможностей у виявленні ризикованих вантажів;
- посилення співпраці між митними адміністраціями та бізнесом;
- сприяння

у

прискоренні

переміщення

товарів

безпечними

міжнародними торговельними ланцюгами постачання [129].
У цьому контексті підготовлено та затверджено Основні завдання та
напрями діяльності Держмитслужби з досягнення відповідності Рамковим
стандартам безпеки та спрощення міжнародної торгівлі. Положення цього
документу

мають

бути

покладені

в

основу

підготовки

правового,

організаційного та наукового підґрунтя для початку впровадження Рамкових
стандартів у практичну діяльність митної служби України.
Розглянемо та проаналізуємо основні завдання та напрями діяльності
Державної митної служби України на поточний період з досягнення
відповідності Рамковим стандартам безпеки та спрощення міжнародної
торгівлі.
Виконання митною службою України завдань з досягнення цієї мети не
виключає обов’язків щодо повного та якісного виконання інших покладених на
митну службу України державних завдань.
Ключовими завданнями, що сприяють досягненню визначеної мети, є:
- приведення діяльності митної служби, пов’язаної перш за все з
виконанням контролюючих функцій, до визнаних Україною міжнародних
стандартів;
- забезпечення кадрової спроможності митної служби щодо якісного
виконання завдань в умовах впровадження міжнародних стандартів діяльності;
- створення організаційно-правових передумов для розгортання системної
та результативної наукової діяльності в митній службі.
Основними

напрямами

діяльності

Держмитслужби

з

виконання

поставлених завдань, є:
Нормотворча діяльність. Розроблення та впровадження в діяльність
законодавчих та нормативно-правових актів, обумовлених приєднанням
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України до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур (Кіотської конвенції) [130]. Цей захід є найбільш визначальним для
успішної реалізації всіх інших заходів.
Забезпечення паралельного, разом з процесом технічного розроблення
відповідних правових норм, використання результатів діяльності регіональних
митниць з виконання контрольно-координуючої функції. Це сприятиме
уникненню майбутніх часових та ресурсних витрат, пов’язаних з набуттям
практичного досвіду застосування положень Кіотської конвенції.
Діяльність зі спрощення процедур митного контролю та митного
оформлення. Впровадження в митних органах уніфікованих технологій митного
контролю

та

митного

оформлення,

які

безперервно

охоплюють

всю

послідовність руху товарів і транспортних засобів під час перебування їх під
митним контролем. Поступова адаптація технологій до роботи з інформацією
про товари та транспортні засоби.
Розроблення та впровадження в практичну діяльність уніфікованих форм
звітності про результати митних оглядів, спрямованих, перш за все, на
вдосконалення інформаційного наповнення систем аналізу ризиків та постаудит-контролю.

Це

дасть

можливість,

з

одного

боку,

забезпечити

обґрунтованість вибіркових оглядів, а, з іншого боку, підвищити їх
результативність.
Уніфікація та вичерпність вимог, що пред’являються до інформації та
документів, які подаються або утворюються при проходженні уніфікованих
технологій.

Це

дасть

можливість

повноцінної

реалізації

процедури

електронного декларування як невід’ємної частини Рамкових стандартів.
Організаційно-управлінська
розмежування

оперативної

та

діяльність.

Завершення

управлінської

діяльності

розпочатого
між

у

рівнями

центрального апарату та митних органів. В першу чергу це стосується
виконання митною службою функцій із застосування законодавства з питань
митної справи та контролю за його дотриманням при переміщенні товарів і
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транспортних засобів. Це дозволить центральному апарату зосередитися на
виробленні та реалізації рішень стратегічного характеру.
З

урахуванням

результатів

виконання

митницями

контрольно-

координуючої функції – оптимізація внутрішньої структури митних органів та
структури їх географічного розташування. Це дасть можливість забезпечити
раціональне використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових
ресурсів.
Взаємодія

митної

служби.

Взаємодія

з

правоохоронними

та

контролюючими органами, задіяними в процесах митного контролю та митного
оформлення, має набути спрямованості на створення єдиного інформаційного
простору для прийняття узгоджених рішень щодо переміщуваних товарів та
транспортних засобів. Це дасть можливість визначити місце та роль кожного
органу не тільки в майбутньому, але й у передбачених до впровадження
найближчим часом уніфікованих технологічних схемах митного контролю та
митного оформлення.
Взаємодія з учасниками ЗЕД має набути спрямованості, по-перше, на
узгодження їх обов’язків та прав в межах уніфікованих технологічних схем, і,
по-друге, на визначення їх реальних спроможностей щодо переходу на
інформаційні технології. Це дасть можливість митній службі від самого
початку формувати максимально безконфліктні уніфіковані технологічні схеми,
а учасникам ЗЕД – завчасно планувати витрати, пов’язані з майбутнім
переходом на інформаційні технології.
Міжнародна взаємодія митної служби має набути спрямованості, поперше, на забезпечення несуперечливості інформаційного простору митної
служби міжнародним стандартам, і, по-друге, на пошук та реалізацію
взаємовигідних і найбільш ефективних шляхів довгострокової співпраці в
оперативній діяльності. Це дасть можливість митній службі запобігти
проблемам входження її до міжнародного інформаційного простору.
Кадрова діяльність. На рівні оперативної діяльності митної служби має
розпочатися процес формування та впровадження стандартних посадових
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обов’язків як

складових

уніфікованих

технологічних

схем. Це

дасть

можливість, поряд зі зниженням впливу особистісного фактору на прийняття
рішень, розпочати поступове набуття посадовими особами митних органів
навичок жорстко регламентованої діяльності в умовах Рамкових стандартів.
В освітній та навчальній діяльності митної служби має бути зроблено
акцент на місце та роль інформації в оперативній та управлінській діяльності
посадових осіб митної служби. Це дасть можливість поступового звикання до
майбутніх змін у характері професійної діяльності.
Наукова діяльність. Мають бути закладені організаційно-правові основи
для становлення та подальшого розвитку митної науки – створено науковий
(науково-дослідний) заклад, створено систематизовану базу вітчизняних та
зарубіжних наукових знань з митної справи, регламентовано процеси замовлень
та виконання наукових робіт.
Першочергово мають бути розроблені сучасні теоретичні основи для
моделювання реальних процесів в оперативній та управлінській діяльності
митної служби в умовах відповідності Рамковим стандартам [131].
Враховуючи вищевикладене, слід виділити та проаналізувати і три
важливих напрями модернізації митної служби України, а саме: розробку та
імплементацію митного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам
та

стандартам

Європейського

Союзу;

розробку

багатофункціонального

інформаційного комплексу та міжнародне співробітництво в галузі митної
справи. Розвиток зазначених напрямків суттєво впливає на удосконалення
митної діяльності у контексті інтеграційних процесів.
1. Розробка та імплементація митного законодавства, що відповідає
міжнародним стандартам та стандартам Європейського Союзу.
Сучасний період переходу України до розвиненої ринкової системи,
протікає в умовах більш широкого й масштабного трансформаційного процесу
- в напрямку створення глобальної економіки загальносвітового, яка базується
на новітніх інформаційних технологіях та всеосяжній транснаціоналізації
процесів виробництва й обміну.
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Зростає актуальність інституалізації світового ринку, яка забезпечить її
суб’єктам рівні умови конкуренції. У сфері зовнішньої торгівлі такі правила
були раніше встановлені Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та
успішно втілюються Світовою організацією торгівлі (СОТ) [132 - 133].
Державною митною службою України послідовно здійснюється робота
по виконанню заходів, визначених Указами Президента та рішеннями
виконавчої влади.
Як відомо, колишня Генеральна Угода з тарифів та торгівлі визначала
певне коло питань, пов’язаних із застосуванням митними адміністраціями
країн-учасників

правил

поведінки

при

здійсненні

імпортно-експортних

процедур.
Детальніше зупинимося на Угодах ГАТТ/СОТ [132 - 133], норми яких
знайшли своє відображення в новому Кодексі.
Угода про застосування статті VII ГАТТ (Кодекс про митну вартість).
Статтею VII Угоди визначається, що оцінка товарів для митних цілей повинна
базуватися на дійсній (контрактній) вартості товару тобто ціні, що фактично
сплачена імпортером. У випадку неможливості встановлення цієї вартості
передбачено застосування методів встановлення вартості для митних цілей.
При цьому забороняється суб’єктивне встановлення митної вартості товарів з
застосуванням

мінімальних

вартостей

та

вартостей,

що

склались

на

внутрішньому ринку.
На сьогодні повністю регульовані положення щодо митної оцінки у
Митному

кодексі

України,

у

якому

передбачено

запровадження

загальновизнаних методів митної оцінки:
1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які
імпортуються (вартість операції);
2) другорядні:
а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;
б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
в) на основі віднімання вартості;
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г) на основі додавання вартості (обчислена вартість);
ґ) резервний.[74].
Всі

ці

методи

застосовуються

послідовно

у разі

неможливості

встановлення митної вартості на основі контрактної вартості товарів.
Запроваджено декларацію митної вартості товарів, що відповідає
європейському зразку. Одночасно продовжується робота із законодавчого
врегулювання питання імплементації

Угоди про застосування статті VII

Генеральної Угоди з тарифів та торгівлі стосовно застосування правил оцінки
відповідно до „Тлумачних приміток” (Додаток 1 до Угоди про застосування
Статті VII ГАТТ);
Угода ГАТТ про визначення країни походження товарів. Угода про
визначення країни походження товарів передбачає, що визначення країни
походження товарів для застосування заходів тарифного регулювання не
повинно мати обмежувальний вплив на міжнародну торгівлю. Правила щодо
визначення країни походження повинні бути прозорими і передбачати
механізми підтвердження походження за запитами митних адміністрацій.
Митним кодексом України приведено у відповідність з вимогами Угоди
ГАТТ про визначення країни походження товарів механізм визначення країни
походження товарів.
Діючими

нормативними

актами

передбачено

прийняття

митними

органами за запитом експортера, імпортера або будь-якої зацікавленої особи
попереднього рішення про країну походження товарів, безпосередньо до того,
як почнеться торгівля даним товаром. Даний порядок передбачено Угодою про
визначення країни походження товарів Світової організації.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).
Угода

передбачає

запровадження

заходів

належної

охорони

прав

інтелектуальної власності таким чином щоб самі ці заходи та процедури не
стали бар’єром для законної торгівлі.
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Митним кодексом України врегульовано питання здійснення контролю за
переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти
інтелектуальної власності.
Запроваджено ведення реєстру зразків товарів, що містять об’єкти
інтелектуальної власності, який використовується митними органами з метою
попередження переміщення через митний кордон України контрафактних
товарів, а також законодавчо закріплено право на взаємодію митних органів з
іншими державними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
Треба зазначити, що до 2012 року норми окремих статей Угоди ТРІПС,
які були відсутні в Митному кодексі України, внесені до Митного кодексу.
Таким чином, враховано зміст положень Угоди ТРІПС про:
- внесення правовласником застави для покриття витрат митних органів,
пов‘язаних з призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються в
контрафактності (відповідна норма передбачена статтею 53 Угоди ТРІПС);
- відповідальності

правовласника

перед

власником

товару,

митне

оформлення якого призупинено, але факт порушення прав інтелектуальної
власності не доведено (відповідна норма передбачена статтею 56 Угоди
ТРІПС);
- дій митних органів за власної ініціативи у випадку переміщення через
митний кордон України товарів, які не включені до реєстру Держмитслужби,
але по відношенню до яких є достатні підстави вважати, що вони контрафактні
(застосування дії Ex Officio, що передбачені статтею 58 Угодою ТРІПС);
- заборони реекспорту товарів, митне оформлення яких призупинялося у
зв‘язку з порушенням прав інтелектуальної власності (відповідна норма
передбачена статтею 59 Угоди ТРІПС).
Слід зауважити, що дисертантом досліджувались окремі питання щодо
окремих аспектів державного регулювання та протидії розповсюдженню
контрафактної продукції в Україні [140].
Свобода транзиту (стаття V ГАТТ). Стаття 5 ГАТТ запроваджує для
членів учасників Угоди свободу транзиту через їхні території за маршрутами

81
найбільш зручними для міжнародного транзиту незалежно від походження
товарів, повинен бути звільнений від усіх мит та податків аналогічного
характеру. Кожна сторона має право вимагати, щоб транзитний рух починався з
вхідної митниці.
Транзит - це митний режим, відповідно до якого товари і транспортні
засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або
в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків,
установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого
використання таких товарів і транспортних засобів на митній території
України.
Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
- перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного
зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;
- не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім
транзиту;
-у

випадках,

визначених

чинним

законодавством

України,

переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який
видається відповідними уповноваженими органами;
- у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися
встановленими маршрутами та шляхами;
- бути доставленими до митного органу призначення у строк, що
визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення
вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту
та інших умов перевезення [74].
Таким чином Митним кодексом України врегульовані питання щодо
свободи транзиту через митну територію України.
Збори та формальності, пов’язані з імпортом та експортом (Стаття
VIIІ ГАТТ). Стаття VIIІ ГАТТ визначає, що усі збори та платежі (окрім мита),
що накладаються сторонами на імпорт та експорт повинні бути обмежені у
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сумі, що приблизно дорівнює вартості наданих послуг, і не повинні являти
собою опосередкований захист вітчизняних товарів.
З метою врегулювання даної норми прийнято Закон України “Про єдиний
збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України“
[141]. Цим законом визначено, що єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України, складається із зборів за здійснення
відповідно до законодавства України митного, санітарного, ветеринарного,
фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, а також плати за
проїзд транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
автомобільними дорогами України.
Єдиний збір справляється одноразово при транзиті, ввезенні або
вивезенні вантажу за єдиним платіжним документом.
Ставки єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
Збори за здійснення відповідно до законодавства України митного,
санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного
контролю не можуть перевищувати вартості витрат, пов‘язаних із здійсненням
такого контролю.
Щодо питання Тарифної класифікації товарів та застосування
Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Як відомо, при
проведенні усіх тарифних переговорів щодо доступу до ринків товарів в рамках
Світової організації торгівлі сторони повинні класифікувати товари у
відповідності до Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Відзначимо, що в Україні запроваджено Українську класифікацію товарів
зовнішньоекономічної діяльності.
Ці заходи дали можливість не тільки врегулювати питання тарифної
класифікації у відповідності до вимог СОТ, а й забезпечити співставлення
даних зовнішньої торгівлі з іншими державами світу та приєднатися до
Міжнародної конвенції з Гармонізованої системи опису та кодування товарів
[130].
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Спрощення та уніфікація митних процедур, застосування митних
режимів. Питання спрощення та гармонізації митних процедур розглядаються
як у контексті Світової організації торгівлі так і у контексті роботи Всесвітньої
митної організації, що забезпечують вільний доступ товарів до національних
ринків країн. Митним кодексом України уніфіковано з загальноприйнятими
світовими нормами процедури контролю за переміщенням товарів, митне
оформлення товарів, запроваджено у повному обсязі економічні митні режими.
Так, відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон
України запроваджено такі види митного режиму:
1) імпорт (випуск для вільного обігу);
2) реімпорт;
3) експорт (остаточне вивезення);
4) реекспорт;
5) транзит;
6) тимчасове ввезення;
7) тимчасове вивезення;
8) митний склад;
9) вільна митна зона;
10) безмитна торгівля;
11) переробка на митній території;
12) переробка за межами митної території;
13) знищення або руйнування;
14) відмова на користь держави [74].
З метою сприяння зовнішньоекономічній діяльності митними органами
застосовується спрощена технологія митного оформлення та контролю для
добросовісних суб’єктів підприємницької діяльності – до товарів, митне
оформлення яких здійснюється цими підприємствами, не застосовуються деякі
заходи нетарифного регулювання та інші обмеження (звільнення від внесення
заставних платежів, зміна шляхів ввезення підакцизних товарів ).
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Створено, ведеться та оприлюднюється Реєстр українських підприємств,
яким під час здійснення зовнішньоекономічних операцій надається режим
сприяння.
За ініціативою Держмитслужби Україна приєдналася до Міжнародної
Конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах
[143 - 144], якою процедура державного контролю у пунктах пропуску із
суміжними державами оптимізується шляхом делегування митним органам
контрольних функцій інших контрольних органів.
З метою забезпечення механізму реалізації митних конвенцій членом
яких

є

Україна,

Держмитслужбою

України

розробляються

відповідні

нормативно-правові акти.
З метою встановлення єдиного порядку умов застосування процедури
міжнародних

дорожніх

перевезень

(МДП),

умов

допуску

українських

перевізників до системи МДП, відповідальності гарантійного об’єднання в разі
порушення

цієї

процедури,

розроблено

наказ

Держмитслужби,

яким

регулюються умови реалізації положень Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП [145 - 146].
З метою адаптації нормативно-правових актів України до норм та правил
основних

митних

конвенцій

та

європейського

митного

законодавства

Держмитслужбою постійно удосконалюються нормативно-правові акти з
питань митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних
засобів.
Адаптація митного законодавства до світових стандартів сприяла
здобуттю Україною статусу члена СОТ, що означає одержання доступу на
світові ринки товарів, робіт і послуг, іноземних інвестицій та гарантію захисту
національних інтересів на світових ринках; відповідає світовій практиці та
встановлює в рівні умови торгівлі і вільної конкуренції українських імпортерів
та іноземних, сприятиме збільшенню обсягів товарів, що переміщуються через
митний кордон України.
2. Розробка багатофункціонального інформаційного комплексу.

85
Стратегія розвитку суспільства в світі однозначно засвідчує, що перемоги
досягають ті структури, які накопичують та вміло розпоряджаються наявною
інформацією. Збір і обробка великих об’ємів інформації, на теперішній час,
можливі тільки з застосуванням інформаційних технологій, які реалізуються
шляхом створення комплексних систем. Провідні митні служби світу
(Німеччина, Франція, Росія, Японія, Китай, США, Канада та багато інших
держав) також активно переходять на сучасні електронні технології.
Митна служба України розпочала втілення новітніх технологій в митну
справу ще в 1992 році. У 2017 році почався новий етап цієї роботи з розробки
принципів побудови системи “Електронна митниця” та її часткової реалізації.
Однак, організація і проведення цієї роботи потребує єдиного підходу та
комплексного вирішення. “Електронна митниця” – це багатофункціональна
комплексна система, яка поєднує інформаційно-комунікативні технології та
сукупність механізмів їх застосування і дає можливість підвищити якість
митного регулювання та вдосконалити митне адміністрування з метою
забезпечення митної безпеки України, шляхом:
- технологічного забезпечення безперервного потоку, накопичення та
обробки електронної інформації між митними адміністраціями держав,
органами державної влади України і суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності;
- впровадження новітніх сучасних електронних процедур митного
контролю і оформлення та їх супроводження;
- створення та технічної підтримки організаційно-технічних систем для
функціонування всеохоплюючих автоматизованих процедур оцінки якості
виконання митної справи;
- інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності та контролю за
переміщенням товарів.
Держави-члени ЄС прийняли рішення діяти в рамках структури
“Електронної Європи” та затвердили Рішення Ради щодо простого та
безпаперового середовища для митниці та торгівлі. ЄС розробив Багаторічний
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стратегічний план впровадження “Електронної митниці”, яким пропонується:
- об’єднати існуючи системи контролю за експортом, імпортом та
транзитом в єдину систему;
- увести систему єдиного обліку торговців з реєстрацією тільки в одній
державі;
- надати
використання

суб’єктам
місць

зовнішньоекономічної

єдиного

електронного

діяльності

доступу

для

можливість
оформлення

зовнішньоекономічних операцій;
- проводити усі фактичні перевірки товару в єдиний час в єдиному місці;
- забезпечити обмін електронною інформацією між усіма органами та
суб‘єктами, задіяним в зовнішньоекономічних операціях (у тому числі з 3-ми
країнами). Митниця буде діяти для цих органів та агентів як єдине вікно;
- відбір товарів для митного догляду на прикордонних та внутрішніх
пунктах митного оформлення (ПМО) проводити на основі автоматизованого
аналізу ризиків;
- збір, повернення, звільнення від платежів здійснювати уповноваженим
суб‘єктом в місці, де він зареєстрований та де знаходяться його документи;
- уведення безпаперового середовища для митниці та торгівлі, подання
митної декларації в електронному вигляді зі свого місця розташування, в
незалежності від країни відправлення або ввозу товарів;
- проводити електронний обмін інформацією між митними пунктами
пропуску на територій усього ЄС, де вона необхідна для митних процедур.
Цей план розрахований на впровадження до 2025 року. Для його
реалізації планується унесення змін до Митного кодексу України [74],
головною метою якого є використання інформаційних технологій замість
паперових.
Україна також декларує необхідність створення “Електронного Уряду”.
Встановлено, що одним з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного
суспільства є надання громадянам та юридичним особам інформаційних та
інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи
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Уряд”, яка

“Електронний

забезпечує інформаційну взаємодію органів

виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі
сучасних інформаційних технологій.
Закон

України

документообіг”

[147]

“Про

електронні

встановлює

основні

документи

та

електронний

організаційно-правові

засади

електронного документообігу та використання електронних документів.
Одна з найважливіших задач, яку необхідно вирішити в митній службі
України в найближчій перспективі - це впровадження в митну справу
міжнародних норм і правил, що дозволить перейти до застосування єдиних
стандартів в області митної справи і вирішити питання, пов‘язані з
приєднанням до міжнародних конвенцій по гармонізації і спрощенню митних
процедур, а також здійснити поетапне зближення митного законодавства і
митних процедур, які застосовуються в Україні, до країн Євросоюзу.
На сьогоднішній день митні органи України, в тому числі і підрозділи
інформаційного забезпечення Державної митної служби України, поки не
готові в повній мірі забезпечити свою роботу на рівні міжнародних стандартів у
зв‘язку з тим, що не вирішений цілий ряд ключових, системних проблем, без
усунення яких неможливо підняти на якісно новий рівень роботу митних
органів і підвищити ефективність діяльності Державної митної служби України
в цілому. Повинні бути використані нові шляхи вирішення застарілих проблем.
Необхідно визначити етапність їхньої реалізації і ресурсні витрати.
Аналіз ефективності та кількості митних процедур, які застосовуються на
сьогоднішній день, показує що вони не в повній мірі відповідають визнаним в
усьому світі таким процедурам як:
- попереднє інформування;
- електронне декларування;
- система керування ризиками;
- пост-аудит;
- рамкові стандарти безпеки і сприяння торгівлі, впровадження яких
можливо лише шляхом реалізації мір, спрямованих на використанні принципів
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інтегрованого керування за допомогою інформаційних технологій.
Застосування інформаційних технологій в митній службі України,
створення інформаційного середовища по етапам провадження поділяється на
декілька етапів. Спочатку це було формування бази даних електронних копій
вантажних митних декларацій з паперових примірників та подальшою
обробкою

і

наданням

керівництву

держави

статистичних

даних

зовнішньоекономічної діяльності.
Відзначимо в історичному контексті, що протягом багатьох років
відбувалося

активне

застосування

новітніх

інформаційних

технологій,

вдосконалення вже існуючих побудованих автоматизованих систем і розвиток
власних інформаційних ресурсів.
У результаті створено центральну базу даних електронних копій
вантажних митних декларацій, автоматизовано процеси контролю доставки
вантажів та митного оформлення, формування електронних копій вантажних
митних декларацій здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності,
впроваджено відомчу електронну пошту і транспортну мережу супутникового
зв’язку,

розпочато

побудову

відомчої

телекомунікаційної

мережі

та

комплексної системи захисту інформації.
Останній етап включає створення сучасних механізмів, які реалізують
інформаційні технології митного оформлення та контролю за митною
діяльністю.
Фактично

створення

та

організація

електронного

інформаційного

середовища в митній службі можливо уявити як перехід від інформаційного
сховища до інформаційно-довідкової системи, яка, в свою чергу, потребує
перетворення в автоматизовану виконавчо-контрольну.
Наріжним каменем, на якому базується вищенаведена система, є
“Електронна митниця”, складовими елементами якої повинні бути такі
підсистеми, як: електронне декларування; електронний документообіг; аналіз
ризиків і керування ними; контроль за транзитом; єдина міжвідомча
автоматизована система збору, збереження й обробки інформації, в тому числі
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від різних відомств; автоматизоване здійснення усіх видів державного
контролю; уніфікована база нормативних та довідкових документів, які
використовуються в митних цілях; інформаційне забезпечення пост-аудиту та
правоохоронної діяльності.
Тобто замість придатка до митних процедур вона повинна стати ядром,
стрижнем не тільки митних технологій, але ще й інструментом керування та
контролю митної діяльності, тобто головним механізмом забезпечення митної
справи.
Необхідно змінювати підходи роботи центрального апарату Державної
митної служби України: усі нормативні документи, технології повинні
базуватися та будуватися в межах визначеної інформаційної електронної
стратегії, а не навпаки. Об’єднуючий стрижень митної служби в наступному –
це інформаційні механізми. Це запорука посилення авторитету та могутності
митниці. Інші шляхи – це крок назад. Такій підхід потребує змін не тільки на
рівні

підрозділів

інформаційного

забезпечення,

але

також

на

рівні

управлінської ланки центрального апарату Держмитслужби України.
Ця система повинна бути створена на нових інформаційних технологіях
та, відповідно, на сучасній матеріальній базі, яка дозволить побудувати
модернізовану

багаторівневу

систему

з

відомчою

телекомунікаційною

мережею, забезпеченою комплексною системою захисту інформації, що
потребує тривалого часу та значних капіталовкладень.
Технологічні та технічні проблеми (канали зв’язку, формати даних, які
передаються, програмні продукти, забезпечення надання та використання
інформації) не дозволяють сьогодні масштабно розпочати уведення процедур
інформаційних технологій. А саме для їх вирішення необхідне забезпечення
пріоритетного фінансування.
У рішеннях Європейського Союзу “Електронна митниця” є базою для
створення “єдиного вікна”, яке зобов’язані використовувати інші відомства, що
задіяні у митній справі. Тому і на митні органи України повинні бути покладені
додаткові обов’язки з координації дій міністерств та відомств в цьому
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напрямку, затвердження яких необхідно відповідними рішеннями Уряду. Для
реалізації зазначеного потрібно розробити та представити розширений
детальний план переведення митної служби України на інформаційні
технології, повної відмови від паперових технологій, введення контрольної
системи, яка буде охоплювати усі сфери митної діяльності та стане базою для
прийняття управлінських рішень.
Це потребує активного інституційного розвитку самої митної служби.
Основні його етапи:
- створення окремої юридичної особи у вигляді митниці з підрозділами
подвійного підпорядкування у всіх інших митних органах;
- створення у складі центрального апарату Державної митної служби
України оперативного центру великої потужності для обробки інформації та
прийняття управлінських рішень (головним завданням якого буде постійний
моніторинг усієї вхідної інформації, її аналіз з використанням системи
управління ризиків та надання оперативних вказівок митним органам для
цільового використання методів вибіркового контролю і забезпечення
своєчасного реагування на загрози, які пов‘язані з порушенням митного
законодавства);
- уведення

окремого

підрозділу

у

складі

центрального

апарату

(наприклад, департаменту інформаційних технологій), який буде єдиним
розробником інформаційної стратегії, замовником інформаційних технологій та
незалежним контролером втілення їх в життя.
Запропоновані нововведення необхідні для координування напрямків
розвитку митних органів України, які повинні бути основані на інформаційних
технологіях та в основному співпадати з принципами діяльності та механізмами
реалізації митних служб провідних країн світу та базуватися на міжнародних
конвенціях і рекомендаціях.
Це також важливо для втілення в життя міжнародних стандартів якості
(по типу серії ISO), які є міжнародним еталоном для створення та оцінки
систем якості, у тому числі якості виконання митної справи, що, в свою чергу, є
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базою для оцінки митної безпеки України. Ці критерії можуть та повинні стати
складовою оцінки роботи митних органів та сприяти підвищенню основних
показників роботи в цілому усієї митної служби, що, в кінці кінців, і є
основною метою усіх перетворень [148].
3. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи.
Відповідно до статті 563 - 567 Митного кодексу України [74] та
Положення про Державну митну службу України, одним з основних завдань,
покладених

на

Держмитслужбу

України,

є

розвиток

міжнародного

співробітництва у галузі митної справи.
Договірно-правова

база

міжнародного

митного

співробітництва

Держмитслужби України регулює різноманітні аспекти співробітництва та
включає в себе:
- міжнародні конвенції з митних питань;
- міжурядові угоди про взаємну допомогу в митних справах;
- угоди міжвідомчого характеру (у формі протоколів) про співробітництво
у певних сферах митної справи.
Міжнародні конвенції з митних питань. Робота з приєднання та участі
України (Держмитслужби України) у міжнародних митних конвенціях створює
підґрунтя співробітництва у митних справах між Україною та іншими країнами
світу, а також міжнародними організаціями та їхніми спеціалізованими
інституціями.
У рамках багатосторонніх міжнародних митних конвенцій створюються
універсальні стандарти та пріоритети міжнародного співробітництва в митній
сфері.
Держмитслужбою України здійснено роботу по приєднанню України до
Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні,
розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (Найробійська
конвенція 1977 року) [149 - 150], Міжнародної конвенції про узгодження умов
проведення контролю вантажів на кордонах (Женевська конвенція 1982 року)
[143 - 144], Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та
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кодування товарів (Конвенція ГС 1986 року) [151 - 152], Міжнародної конвенції
про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція 1990 року) [153 - 154],
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур
(Кіотська конвенція в редакції 1999 року) [130].
В контексті міжнародного митного співробітництва в напрямку боротьби
з контрабандою та порушеннями митних правил слід зупинитися на
положеннях Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у
відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства
(неофіційна назва – Найробійська конвенція). Зазначений багатосторонній
міжнародний

договір

є

загальною

правовою

основою

міжнародного

співробітництва у сфері боротьби з порушеннями митного законодавства.
Найробійська Конвенція вступила в дію 21 травня 1980 року; складається
з 23 статей основного тексту, що визначають основні правила взаємодопомоги
в боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, та 11 додатків, що
стосуються певного напрямку співробітництва.
Положення Найробійської Конвенції створюють правовий базис для
діалогу та розвитку співробітництва між митними адміністраціями країнучасниць Конвенції. У свою чергу такий діалог сприяє підвищенню
ефективності боротьби з митними правопорушеннями в рамках національної
торговельно-економічної системи.
На сьогоднішній день основним здобутком Найробійської Конвенції є
закріплення права її учасників на звернення за адміністративною допомогою до
країн-сторін Конвенції. Зокрема Сторони можуть обмінюватися інформацією
щодо:
- поточного стану та змін у їхніх національних митних законодавствах;
- новітніх розробок та технологій у галузі аналізу ризиків та у сфері
боротьби з митним правопорушеннями;
- осіб, товарів та транспортних засобів, щодо яких існують підозри у
митному правопорушенні.
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Також у рамках Найробійської Конвенції Сторони можуть залучати або
надавати митних експертів у разі проведення митних розслідувань або залучати
їх під час судових проваджень в якості експертів або свідків [149].
В цілому Конвенція, по-перше, встановлює в якості загального правила
принцип рівноваги, балансу в наданні правової допомоги в боротьбі з митними
правопорушеннями, а по-друге, Договірні сторони при наданні такої допомоги
на умовах Конвенції діють так чи інакше в межах їх національного
законодавства (питання суверенітету, безпеки та ін.).
Найробійська конвенція зробила митну справу більш відкритою для
міжнародного співробітництва, вивівши таку її важливу сферу, як боротьба з
митним правопорушеннями, з під виключної юрисдикції держави.
За оцінками Всесвітньої митної організації наступним кроком у розвитку
міжнародного митного співробітництва у сфері боротьби з порушеннями
митного законодавства після Найробійської конвенції є Конвенція про
адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин (неофіційна назва Йоганнесбурзька Конвенція 2003 року).
На даний час Держмитслужбою України ведеться робота щодо
вдосконалення співпраці в рамкаx конвенції.
В цілому Йоганнесбурзька Конвенція передбачає:
- розвиток та вдосконалення міжнародного співробітництва у сфері
боротьби з митними правопорушеннями;
- механізми міжнародного митного співробітництва, які у повній мірі
відповідають

потребам

сучасного

етапу

розвитку

міжнародного

співробітництва;
- гнучкішу та більш диверсифіковану/різнопланову систему можливостей
для національних митних адміністрацій адекватно реагувати на виклики і
загрози міжнародній торгівлі та економічному співробітництву.
Зазначені стандарти та пріоритети міжнародних митних конвенцій лежать
в основі співробітництва на двосторонньому рівні. Останній відрізняється від
співробітництва у рамках багатосторонніх міжнародних митних конвенцій
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більшою близькістю до норм відповідного національного законодавства, а отже
і більшою мірою юридичної обов’язковості для сторін міжнародного
співробітництва.
На сьогоднішній день Держмитслужбою України укладено понад 40
двосторонніх міжурядових угод про співробітництво та взаємодопомогу в
митних справах, а також понад 70 міжвідомчих угод про співробітництво між
митними

адміністраціями,

які

укладаються

з

метою

конкретизації

співробітництва в певних сферах митної справи.
Міжурядові угоди про взаємну допомогу в митних справах. Положеннями
вищезазначених

угод

передбачається

здійснення

співробітництва

безпосередньо між митними адміністраціями країн-учасниць. Вищезазначені
угоди базуються на модельній угоді про адміністративну допомогу в митних
справах, розробленої у рамках Всесвітньої митної організації, а також
включають у себе більшість елементів Протоколу про взаємну допомогу між
адміністративними органами в митних справах Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами [155]. Це
робить механізми двосторонніх угод доволі гнучкими, здатними адаптуватись
до умов співробітництва з різними країнами (розвиненими, такими, що
розвиваються).
Основними цілями таких Угод є забезпечення правильного справляння
мита та інших податків, що стягуються під час імпорту та експорту товарів, а
також правильного визначення митної вартості та походження товарів з метою
забезпечення надходжень до державного бюджету в повному обсязі;
забезпечення чіткого дотримання положень, що стосуються заборон, обмежень
і контролю, що включає також застосування законодавчих положень та правил
стосовно контрафактних товарів та зареєстрованих торгівельних марок;
налагодження співробітництва в попередженні, розслідуванні та боротьбі з
контрабандою та митними правопорушеннями, в тому числі з ухиленням від
оподаткування.
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Двосторонні міжурядові угоди про співробітництво в митних справах
створюють підґрунтя для подальшого розвитку співробітництва між митними
адміністраціями держав-учасниць у певних сферах митної справи, маючи на
меті захист зовнішньоекономічних інтересів держав. Згідно з положеннями
зазначених угод, основним інструментом співробітництва є запити митних
органів договірних сторін. Це означає, що при наявності у договірної сторони
належних аргументів для підозри у порушенні митного законодавства при
здійсненні конкретної торговельної операції, вона може звернутися до іншої
договірної сторони із запитом про допомогу. Така допомога, як правило,
полягає у надані певної інформації про обставини трансакції. Проте, при цьому
кожна договірна сторона при наданні допомоги діє виключно у рамках
національного законодавства та наявних у неї ресурсів.
На сьогоднішній день Держмитслужбою України ведуться переговори по
підготовці до підписання двосторонніх міжурядових угод про співробітництво
в митних справах з митним адміністраціями багатьох країн світу.
Загалом слід відзначити, що Держмитслужба України сповідує політику
відкритості будь-яким пропозиціям щодо співробітництва в митних справах,
яке базується на визнаних міжнародних колективних цінностях, універсальних
принципах, міжнародних стандартах та відповідає національним інтересам
України.
Двосторонні міжнародні угоди міжвідомчого характеру (міжвідомчі
протоколи). Такі угоди, як правило, укладаються з митними адміністраціями
іноземних держав, що дозволяє конкретизувати напрямки співробітництва та
надати йому більш практичного характеру.
На сьогоднішній день існує чотири основні напрямки міжвідомчого
співробітництва:
- прямі зв’язки між органами митних адміністрацій;
- контроль за товарами та транспортними засобами, що переміщуються
через державний кордон держав-учасниць (лише з митними адміністраціями
суміжних країн);
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- контроль за митною вартістю товарів;
- обмін даними митної статистики щодо взаємної торгівлі.
Міжвідомчі угоди про реалізацію міжурядових двосторонніх угод про
співробітництво в митних справах (за неофіційною назвою протоколи про
прямі зв’язки) своїм основним завданням мають застосування положень
відповідних міжурядових Угод для здійснення більш ефективного контролю за
переміщенням товарів, пасажирів і транспортних засобів між державами Сторін
та налагодження механізму оперативного обміну інформацією з цих питань.
Наступним
співробітництва

кроком
у

цих

у

поглибленні

протоколах

є

міжнародного
призначення

та

двостороннього
уповноваження

представників митних органів на місцях встановлювати між собою прямі
зв’язки щодо питань, що регулюються цими протоколами. Уповноважені митні
органи та їхні представники зазначаються у додатках до протоколів, які є його
невід’ємною частиною. Співробітництво в рамках цих протоколів здійснюється
у формі обміну запитами (інформацією) та проведення робочих зустрічей між
представниками прикордонних митних органів або тих, у зоні діяльності яких
проходить лінія державного кордону. Положеннями протоколів про прямі
зв’язки також встановлюється періодичність проведення робочих зустрічей
представників. Співробітництво усіх форм здійснюється відповідно до норм
національного законодавства Сторін.
Міжвідомчі угоди про організацію обміну інформацією про товари та
транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України
(протоколи про обмін даними про товари) спрямовані на підвищення
ефективності митного контролю товарів, які переміщуються через кордони
держав Сторін з метою захисту економічних інтересів таких держав.
Формою співробітництва у рамках цього протоколу є постійний обмін на
рівні центральних митних органів інформацією про товари та транспортні
засоби, які переміщаються через кордон держав Сторін. Згідно з положеннями
таких протоколів Сторони узгоджують призначений для передачі перелік
відомостей про товари та транспортні засоби, порядок передачі інформації,
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структуру та формат даних, вимоги до захисту інформації, а також порядок
внесення відповідних позначок до документів для ідентифікації товарів та
транспортних засобів, інформацією про які обмінюються Сторони. Завдяки
цьому прикордонні митні органи мають краще інформаційне забезпечення для
виявлення та припинення митних порушень.
Міжвідомчі угоди про співробітництво в галузі контролю митної
вартості товарів (протоколи про митну вартість) укладаються з метою
забезпечення

сприятливих

умов

для

здійснення

зовнішньоекономічної

діяльності, спрощення митних процедур та усунення існуючих бар‘єрів у
взаємній торгівлі Сторін, пов‘язаних з тарифним і нетарифним регулюванням
зовнішньоторговельних операцій.
Формою співробітництва в рамках таких протоколів є постійний обмін
інформацією. На основі відповідних норм свого національного законодавства
Сторони надають одна одній інформацію за такими напрямами: обмін ціновою
інформацією у вигляді рекомендацій центральних митних органів Сторін; обмін
первинною інформацією про чинники, які впливають на формування цін на
товари, що переміщуються у рамках взаємної торгівлі; обмін зразками
рахунків-фактур, що застосовуються у комерційній практиці двох держав,
зокрема, зразками рахунків-фактур фірм, які є добросовісними учасниками
зовнішньоекономічної

діяльності,

а

також

зразками

товаросупровідних

документів (транспортних, страхових). Сторони також здійснюють регулярний
обмін основними нормативними документами з питань митної оцінки.
Міжвідомчі угоди про порядок взаємодії з питань обміну даними митної
статистики про торгові операції (протоколи про обмін статистикою) своїм
завдання мають підвищення достовірності митної статистики зовнішньої
торгівлі держав Сторін; підвищення ефективності у виявленні та попередженні
можливих порушень митного та податкового законодавства держав Сторін.
Формою співробітництва в рамках таких протоколів є обмін інформацією, що
містить дані митної статистики взаємної торгівлі на рівні 6 знаків
Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) в розрізі країни
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(відправлення, призначення та походження), вказуючи кількість і вартість, один
раз у півріччя, а також за підсумками року.
Отримані дані використовуються виключно в митних цілях. На підставі
наданої інформації проводиться порівняння „дзеркальних” статистичних даних
країн – торговельних партнерів та аналіз виявлених розбіжностей за
спеціальною методикою, яка дозволяє аналітичним шляхом пост-апріорі
виявити недостовірні відомості про країну походження товарів, факти
декларування вантажів не своїм найменуванням, різницю вартісних показників
щодо експорту/імпорту, обсяги недоставлення товарів у країну призначення,
окреслити обсяги можливої контрабанди.
Проведення зіставлень та аналіз причин розбіжностей дозволяє об’єднати
як суто статистичні цілі, так і митні цілі – виявлення порушень митного й
податкового законодавства, визначення поставок підвищеного ризику.
Безпосереднє співробітництво між митними органами України та
митними органами сусідніх держав, що здійснюється у формі робочих
зустрічей, регулюється Положенням про порядок проведення робочих
зустрічей керівника регіональної митниці, керівника митниці та їх заступників з
представниками митного органу суміжної іноземної держави [156].
Порядок

створює

умови

для

виконання

Держмитслужбою

своєї

безпосередньої функції – захист національних інтересів держави у міжнародній
торгівлі. Вищезазначений Порядок дозволяє представникам прикордонних
митних органів оперативно організовувати та проводити робочі зустрічі з
представниками митних органів суміжних держав. У ході зустрічей сторони, як
правило, обмінюються інформацією, що сприяє розслідуванню випадків
порушення митного законодавства сторін [156].
Загалом, міжвідомчі угоди про співробітництво в певних сферах митної
справи

слід

розглядати

як

інструменти

імплементації

двосторонніх

міжурядових угод про взаємодопомогу в митних справах, які запроваджують
більш детальні механізми співробітництва.
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У рамках реалізації євроінтеграційного курсу України Держмитслужба
бере активну участь у виконанні положень базових документів щодо
співробітництва між Україною та ЄС, зокрема положень Плану дій Україна –
ЄС [157], документальному та технічному забезпеченні засідань органів
створених на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Ради
та Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (зокрема,
Держмитслужба координувала роботу Української частини Підкомітету № 5
“Митне та транскордонне співробітництво” Комітету з питань співробітництва
між Україною та ЄС).
Крім того Держмитслужба брала участь у діяльності Підкомітету № 6
“Юстиція, свобода та безпека”, в рамках якого було підготовлено проект
оновленого Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, у
якому глава 5 “Митниця” розділу ІІІ “Безпека” передбачає:
- прийняття і реалізація правових засад для надання можливостей митним
органам проводити розслідування кримінальних справ у повному обсязі;
- розвиток концепцій оцінки, аналізу і управління ризиками;
- реалізація принципу здійснення митного контролю на основі аналізу
ризиків;
- консолідація і розширення каналів обміну інформацією між Україною,
митними службами держав - членів ЄС, Європейським Офісом по боротьбі з
шахрайством

(OLAF)

ефективності

спільних

для

вдосконалення

зусиль

у

координації

боротьбі

з

і

збільшення

порушеннями

митного

законодавства.
Слід зазначити, що Європейська сторона неодноразово звертала увагу на
необхідність

розширення

правоохоронних

повноважень

митної

служби

України. Крім того, вказувалось на те, що посилення фіскальної складової
діяльності митних органів України за рахунок послаблення правоохоронної
складової не відповідає сучасним тенденціям розвитку митної справи у ЄС та
потребує перегляду.
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2.2. Оцінювання,

класифікація

та

особливості

функціонування

європейських напрямів модернізаційцних процесів у митній сфері України
Розвиток митної служби за часів незалежної України вітчизняними
фахівцями-митниками умовно поділяється на три основні етапи: етап
становлення (1991-1996 рр.), етап докорінної реорганізації (1997-2005 рр.) та
етап комплексного вдосконалення діяльності (2006 р.- до сьогодення) [158].
Аналіз розвитку митною службою України свідчить, що відбувається
постійне її вдосконалення у відповідності до суспільних потреб і розвитку
ринкових

відносин

у

національній

господарській

практиці.

Автором

пропонується розглядати модернізаційні процеси, які проходили з 2006 року та
по цей час. Відображення саме цього періоду пов’язано із тим, що з метою
створення оптимальної системи організації митної справи, спрямованої на
підвищення ефективності діяльності митної служби та на реалізацію
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України у 2005 році
керівництвом Державної митної служби України була визнана необхідність
проведення заходів із здійснення модернізації митної служби.
При

цьому,

пріоритетними

було

визнано

окремі

напрями

та

запропоновано шляхи їх впровадження.
Це наступні напрями, такі як: удосконалення нормативно-правової бази;
удосконалення процедур, технологій та інструментів збирання та обчислення
податків та зборів; вдосконалення митних процедур, технологій та порядків
митного контролю й митного оформлення; сприяння зовнішньоекономічної
діяльності; підвищення ефективності протидії контрабанді та порушенням
митних правил; підвищення ефективності керування митною службою та
персоналом; впровадження політики митної етики; посилення ролі навчання та
науки; розбудова розвинутої митної інфраструктури та застосування сучасного
обладнання; удосконалення застосування інформаційних технологій та систем;
удосконалення системи митної статистики; зміцнення партнерських стосунків
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між митними органами й суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Враховуючи необхідність законодавчого закріплення вищевказаних
напрямів модернізації митної служби, керівництвом митної служби було
надано розпорядження підпорядкованим підрозділам щодо підготовки проекту
постанови

Кабінету

Міністрів

України

„Про

затвердження

Концепції

модернізації митної служби України”.
Разом з тим, при підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів
України, на етапі погодження з Міністерством фінансів України, виникли певні
непорозуміння стосовно окремих напрямів модернізації митної служби.
Так, у доопрацьованому фахівцями Міністерства фінансів України та
надісланому до Державної митної служби України проекті Концепції, не була
врахована принципова позиція Державної митної служби України із
необхідності законодавчого визначення та упорядкування правоохоронного
блоку митної служби, а також по реформуванню організаційної структури
митної служби.
Враховуючи зазначене, Державна митна служба України не погодила
надісланий Міністерством фінансів України проект постанови Кабінету
Міністрів України „Про затвердження Концепції модернізації митної служби
України”.
На жаль, ряд політичних змін у державі не дозволив тоді закінчити дану
роботу. Разом з тим, робота в цьому напрямку не припинялася, розроблялися
відомчі нормативні документи, спрямовані на удосконалення діяльності митної
служби України. Саме тому, необхідно розглянути пропоновані в третій період
напрями модернізації митної служби, сформулювати їх та дати кожному
детальну характеристику.
Удосконалення нормативно-правової бази, яке забезпечить уніфіковане
застосування митного законодавства у митних органах, дасть можливість
розширити повноваження працівників митниць, встановити та уточнити
конкретні права та обов’язки працівників митних органів, суб‘єктів економічної
діяльності та окремих органів державної влади, шляхом реалізації принципів,
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визнаних світовим співтовариством, що забезпечують організацію і розвиток
прозорої,
незалежний

підзвітної
її

та

відповідальної

митної

служби,

аудит, сприяють розвитку співробітництва

передбачають
з митними

адміністраціями інших країн та взаємозв’язків з правоохоронними органами.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Адаптувати та гармонізувати нормативно-правову базу з митних
питань з правовою системою Європейського Союзу (Acquis communautaire),
нормами і правилами ГАТТ/СОТ [132 - 133], рекомендаціями Всесвітньої
митної організації [160].
2. Забезпечити відповідність номенклатури Митного тарифу міжнародній
основі (Гармонізованої системи опису та кодування товарів) [151 - 152].
3. Внести зміни до Митного кодексу України [74] у частині, що
стосується структури митних органів та підрозділів по боротьбі з контрабандою
та

порушеннями

(конкретизація

митних

наявних

правил,

складів,

складів

введення

порушень
нових),

митних

правил

відповідальності

за

порушення митних правил (заміна санкцій, максимально спрямована на
застосування не конфіскації, а штрафів, залежність розміру штрафів від
серйозності

вчиненого

правопорушення

та

вартості

предметів

правопорушення), матеріального стимулювання працівників митних органів,
що відзначилися при виявленні контрабанди та порушень митних правил.
4. Забезпечити

часткову

декриміналізацію

контрабанди

(зберегти

кримінальну відповідальність лише за незаконне переміщення предметів, обіг
яких обмежено – зброї, боєприпасів, вибухових, радіоактивних, отруйних,
сильнодіючих речовин, наркотиків та прекурсорів).
5. Вжити організаційно-правових заходів в частині:
- приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення та
гармонізацію митних процедур [130], Європейської угоди про найважливіші
лінії міжнародних комбінованих перевезень та відповідні об‘єкти [161 - 162] й
імплементації визначених у них міжнародних правових норм у нормативноправових документах, а також реалізації положень, що стосуються питань
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митної справи, визначених міжнародними конвенціями, до яких приєдналася
Україна, угодами і договорами України;
- забезпечення чіткого розмежування функцій державних контрольних
органів при здійсненні митного, прикордонного, екологічного, санітарноепідеміологічного, ветеринарного та інших видів контролю товарів на
державному кордоні;
- законодавчого забезпечення надання окремим підрозділам митних
органів права на здійснення оперативно-розшукової діяльності;
- законодавчого встановлення механізмів контролю митними органами на
основі

методів

аудиту

додержання

підприємствами,

що

здійснюють

зовнішньоекономічну діяльність, вимог законодавства з питань митної справи,
зокрема, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і
зборів з імпортованих товарів;
- надання митним лабораторіям статусу судово-експертних установ для
підтвердження характеристик, тарифної класифікації та створення надійної
доказової бази підрозділам досудового слідства;
- визначення митної служби як правоохоронної, визначення умов, прав та
обов‘язків, відповідно до яких працівники митної служби здійснюють свої
повноваження;
- законодавчого

забезпечення

обміну

інформацією

з

митними

адміністраціями країн, із якими укладено міжнародні договори (міжурядові та
міжвідомчі) у галузі митної справи;
- звільнення митних органів від сплати державного мита при розгляді
судових спорів за участю митних органів.
Удосконалення процедур, технологій та інструментів збирання та
обчислення податків та зборів, що контролюються митною службою, для
забезпечення максимальної ефективності та прозорості збирання, підрахунку,
звітності та аудиту платежів, а також управління цією системою, шляхом
приведення

їх

співтовариством.

у

відповідність

до

стандартів,

визнаних

світовим
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Для цього ставились наступні завдання:
1. Удосконалити

адміністрування

митних

платежів

згідно

норм

європейського законодавства.
2. Ввести систему проведення регулярного внутрішнього аудиту митних
органів із збирання податків, обліку та звітності.
3. Забезпечити визначення критеріїв (індикаторів) ризиків, що впливають
на формування бази оподаткування, проведення системного аналізу й контролю
цього впливу.
4. Забезпечити об’єктивний та достовірний облік обсягів товарів
зовнішньоекономічної діяльності для здійснення аналізу зовнішньоекономічних
операцій з ними, контролю за повнотою бази оподаткування та повнотою
надходження податків і зборів до державного бюджету.
5. Проводити

аудит

додержання

підприємствами,

що

здійснюють

зовнішньоекономічну діяльність, вимог законодавства з питань своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів з імпортованих
товарів.
6. Здійснювати аналіз практичного застосування ставок митного тарифу,
акцизу і податку на додану вартість та надання за його результатами
пропозицій щодо їх оптимізації.
7. Оптимізувати та забезпечити постійне оновлення цінової бази товарів.
Вдосконалення митних процедур, технологій та порядків митного
контролю й митного оформлення для забезпечення простого і ефективного
процесу, а також операцій митного контролю, які спрощують митне
оформлення товарів, предметів, транспортних засобів громадян та учасників
зовнішньоекономічної діяльності, забезпечуючи в той же час належний рівень
виконання та контролю за додержанням законодавства України з питань митної
справи, повноту застосування тарифних і нетарифних заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності й збирання митних зборів і платежів, шляхом
створення простих та ефективних операцій митного контролю, що базуються на
аналізі ризиків, які спрощуватимуть митне оформлення на державному кордоні
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та всередині країни легально прямуючих осіб, товарів, транспортних засобів,
забезпечуючи стягнення належних платежів та дотримання прав і свобод
українських й іноземних громадян.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Удосконалити,

використовувати

та

регулярно

переглядати

інформаційну систему для забезпечення роботи підрозділів митного контролю.
2. Забезпечити розробку, використання та регулярний перегляд профілів
ризику на загальнодержавному та регіональному рівнях.
3. Скоротити до мінімуму кількість та час проведення процедур митного
контролю в пунктах пропуску на державному кордоні України із забезпеченням
ефективної протидії митним правопорушенням.
4. Чітко визначити функції кожного державного контрольного органу, що
здійснює контроль товарів на кордоні або на внутрішній митниці, усунути
дублювання їх функцій, визначити ефективні форми та механізми одночасного
контролю.
5. Вжити заходів щодо координованого функціонування та режиму
роботи

пунктів

пропуску

із

суміжними

державами,

запровадження

координованого управління дорожнім рухом та “відкритими годинами”,
гармонізованої робочої практики, спільного використання технічних засобів
митного контролю, взаємного обміну інформацією, спільного навчання і
спільних заходів на випадок непередбачених обставин для поводження в
нестандартних ситуаціях (переміщення радіоактивних матеріалів, живих
тварин, небезпечних хімікатів тощо).
6. Впровадити сучасні телекомунікаційні технології, які підтримують та
підсилюють ефективність здійснення митного контролю.
7. Використовувати сучасні прилади та обладнання, які дають можливість
більш якісно проводити огляд транспортних засобів та вантажів, спеціальне
обладнання для виявлення прихованих нелегальних товарів, інспекційнооглядові комплекси рентгенотелевізійного контролю з метою здійснення
неруйнівного контролю великогабаритних вантажів та контейнерів.
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8. Забезпечити подальше вдосконалення автоматизованих систем митного
оформлення товарів та інших предметів.
9. Сприяти вдосконаленню мережі митних ліцензійних складів, складів
тимчасового зберігання, майданчиків прибуття вантажів, призначених для
зберігання товарів, що перебувають під митним контролем, та удосконаленню
їх діяльності.
Сприяння зовнішньоторговельній діяльності шляхом вдосконалення
надання послуг в галузі митної справи, мінімізація витрат суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності на здійснення митних процедур шляхом
впровадження ефективних механізмів спрощення процедур митного контролю,
реалізації принципів міжнародних конвенцій, спрямованих на прискорення
переміщення товарів і транспортних засобів.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Удосконалити законодавство з питань митної справи у контексті
приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур [130].
2. Диференціювати застосування форм митного контролю (за суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності та за категоріями товарів).
3. Організувати митне оформлення за принципом „єдиного вікна”. У
зв’язку із цим і з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку
митного контролю й митного оформлення товарів Державною митною
службою України розроблений і впроваджений Порядок здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації [163], який є основним кроком на шляху реалізації принципу
роботи "єдине вікно".
4. Спростити та оптимізувати систему державного контролю шляхом
покладення на прикордонні та митні органи функцій зі здійснення в пунктах
пропуску через державний кордон України попереднього документального
контролю товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають
іншим видам державного контролю (санітарно-епідеміологічний, ветеринарний,
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фітосанітарний, екологічний та радіологічний), з наступним здійсненням їх у
повному обсязі в митницях призначення.
5. Спростити правила прийняття, подання та оформлення вантажної
митної декларації, зменшити кількість відомостей, необхідних для митного
оформлення товарів.
6. Впровадити систему моніторингу проходження митних формальностей
у зоні митного контролю з метою поступового зниження часу очікувань
митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів.
7. Розширити сферу застосування механізму спрощеної процедури
митного контролю товарів підприємств-резидентів, що користуються режимом
сприяння, зокрема за рахунок збільшення переліку вимог, що можуть не
застосовуватися при митному контролі й оформленні їх товарів, а також
розширення переліку таких підприємств.
8. Поетапно впровадити систему електронного декларування товарів.
9. Максимально використовувати при митному контролі та оформленні
інформаційні бази даних митної інформації.
Підвищення ефективності протидії контрабанді та порушенням митних
правил

шляхом

створення

у

складі

митних

органів

підрозділів

з

правоохоронними функціями для виявлення механізмів здійснення митних
правопорушень, проведення активних дій з виявлення та розслідування
порушень митного законодавства; застосування єдиного концептуального
підходу до організації роботи цих підрозділів; запровадження прогресивних
форм і методів їх роботи.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Удосконалити структуру підрозділів по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил шляхом створення єдиного блоку підрозділів
митних органів, діяльність яких пов’язана з виконанням правоохоронних
функцій, визначити організаційно-правові засади їх діяльності, шляхи
вдосконалення

кадрового

потенціалу,

організувати

єдине

вертикальне

оперативне керування цими підрозділами, яке не залежить від керівників
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митниць.
2. Забезпечити

розвиток

нормативно-правової

бази

у

частині

функціонування в структурі митних органів правоохоронних підрозділів,
визначити нові підходи до організації їх роботи.
3. Чітко розмежувати права, обов’язки й відповідальність за організацію
роботи у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
керівників митних органів і керівників відповідних підрозділів митних органів,
з одночасним посиленням їх відповідальності.
4. Забезпечити якість розслідування адміністративних та кримінальних
справ з метою безумовного притягнення до відповідальності порушників
законодавства.
5. Удосконалити взаємодію з правоохоронними та судовими органами з
метою забезпечення швидкого та ефективного розслідування справ про
порушення митних правил та контрабанду.
6. Удосконалити форми й методи проведення з правоохоронними
органами України комплексних скоординованих заходів по виявленню,
розкриттю, припиненню й профілактиці митних правопорушень.
7. Приєднатися до автоматизованої міжвідомчої інформаційної мережі
для обміну інформацією з державними правоохоронними та контрольними
органами.
8. Розвивати взаємовідносини з митними органами зарубіжних країн у
сфері надання допомоги з питань виявлення та розслідування порушень
митного

законодавства,

розширити

співробітництво

з

міжнародними

організаціями (Інтерпол, Всесвітня Митна Організація, Євромитниця, Європол)
у напрямі боротьби з митними правопорушеннями шляхом взаємного обміну
інформацією, забезпечення участі працівників підрозділів по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил митних органів України у
міжнародних зустрічах, семінарах, конференціях, робочих групах, що
організуються міжнародними організаціями, митними органами зарубіжних
країн, а також проведення аналогічних заходів в Україні.
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9. Забезпечити підрозділи митних органів, діяльність яких пов’язана з
виконанням функцій боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил,
сучасною матеріально-технічною базою, озброєнням, засобами

зв`язку,

пошуковими, криміналістичними приладами й пристроями, оперативною та
спеціальною технікою.
10. Вдосконалити

структуру

кінологічної

служби,

забезпечити

покращання роботи по якісній підготовці службових собак і кінологів, зміцнити
матеріальну базу кінології в митних органах, створити умови для утримання
службових собак у пунктах пропуску й контролю, у кількості, що забезпечить
їх ефективне цілодобове використання під час митного контролю, мобільність у
вирішенні

завдань

з

припинення

контрабанди

наркотичних

засобів,

психотропних речовин, зброї та вибухових речовин.
Підвищення ефективності керування митною службою та персоналом,
покращення його соціального захисту для удосконалення практичного
управління та планування діяльності митної служби, наближення її до потреб
суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності, шляхом трансформації системи
управління й створення такої, що передбачатиме наявність митниць і митних
постів як митних органів та регіональних структур, яким делегується частина
повноважень Державної митної служби України, а також впровадження
ефективних важелів заохочення чесної та якісної роботи усіх працівників
митної служби.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Забезпечити визначення зон діяльності митних органів, що співпадали
б із зонами діяльності регіональних органів державної влади.
2. Надати митним постам статус митного органу без створення юридичної
особи з визначенням їх кількості та місць розташування.
3. Встановити індикатори ефективності діяльності митних органів і
запровадити методику обчислення коефіцієнтів за ними для використання при
зміні структури митних органів та оптимізації чисельності їх працівників з
врахуванням місцезнаходження, специфіки, режиму діяльності та реальної
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завантаженості митних органів.
4. Забезпечити перегляд компетенції та модернізацію функцій підрозділів.
5. Ввести систему призначення на керівні посади регіонального рівня з
урахуванням досвіду роботи кандидата в різних митних органах та у
центральному

апараті,

з

використанням

інституту

кадрового

резерву,

стажування та тестування.
6. Ввести систему електронного планування та контролю діяльності
митних органів.
7. Удосконалити систему управління трудовими ресурсами, спрямувавши
її на мотивацію до чесної та якісної роботи усіх працівників митної системи.
8. Переглянути та посилити відповідальність керівників усіх рівнів за
ефективність управління діяльністю підпорядкованих працівників.
9. Переглянути систему забезпечення безпеки працівників митної служби,
спрямувавши її на захист життя, праці, здоров‘я, честі, гідності, майна
посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних
дій.
10. Вжити заходів для відновлення стимулюючої ролі заробітної плати,
запровадження нових ефективних програм матеріального заохочення, що
давали б змогу посадовим особам митних органів підтримувати гідний рівень
життя, усунути причини хабарництва.
11. Розробити та реалізувати спільно з профспілковими організаціями
програму соціального захисту працівників митної служби, включаючи
обов‘язкове їх державне страхування, пільгове кредитування, пенсійне
забезпечення, задоволення освітніх і наукових потреб, охорону праці,
удосконалення медичного та санаторно-курортного забезпечення, вирішення
житлових проблем, допомогу молодим сім’ям і сім’ям, що мають дітей
шкільного віку.
12. Регулярно проводити опитування працівників митної служби з метою
визначення ступеню задоволення своєю діяльністю, її результатами, умовами
роботи та соціального захисту.
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Впровадження політики митної етики, яка сприятиме дотриманню усіма
працівниками митної служби вимог законодавства, виконанню ними функцій
на високому професійному і моральному рівні, шляхом розроблення, введення
та забезпечення виконання Етичного кодексу працівника митної служби
України, що базується на принципах Арушської Декларації, удосконалення
кадрової роботи, системи попередження правопорушень в митних органах.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Забезпечити прийняття та впровадження Етичного кодексу працівника
митної служби України, який визначатиме норми поведінки і правила
ввічливості працівників митної служби, обов’язкові для всього персоналу та
визначити дотримання його положень обов‘язковою умовою несення служби в
митних органах.
2. Розробити

та

впровадити

систему

контролю

та

забезпечення

дотримання працівниками митних органів положень Етичного кодексу
працівника

митної

служби

України

при

виконанні

своїх

обов‘язків,

передбачивши проведення навчань з вивчення його вимог, а також здійснення
регулярних перевірок керівниками усіх рівнів відповідності діяльності їх
підлеглих стандартам митної етики; застосовувати прозорі умови прийняття
працівників на службу в митні органи.
3. З метою забезпечення добору на роботу тільки тих працівників, які
відповідають етичним нормам митної служби, вдосконалити конкурсний відбір
кандидатів для служби в митних органах шляхом застосування тестових
завдань, попереднього психологічного тестування кандидатів та перевірки їх
ділових і моральних якостей.
4. Налагодити виховання у посадових осіб митних органів шанобливого
ставлення до української культури і мови, а також до традицій, культур,
віросповідань і мов народів світу.
5. Створити в митній системі психологічну службу для проведення
аналізу професійних якостей працівників митних органів та визначення їх
схильності до певного виду діяльності на основі даних психологічних
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досліджень.
6. Переглянути технології і процедури митного контролю та оформлення
з метою мінімізації можливостей здійснення шахрайства працівниками митних
органів.
6. Удосконалити систему внутрішнього аудиту в митній службі та
проведення

службових

розслідувань,

забезпечивши

надання

належних

повноважень відповідним підрозділам митної служби.
7. Забезпечити покращення взаємного обміну інформацією між судами,
прокуратурою, іншими правоохоронними органами та митною службою
стосовно її співробітників, підозрюваних або звинувачених у карних злочинах.
8. Розширити можливості надання громадськістю інформації до митної
служби про можливі шахрайства та злочини її працівників.
9. Встановити порядок доведення до всіх керівників та працівників
митної служби узагальненої інформації про випадки серйозних правопорушень,
застосування санкцій, а також виправдання звинувачених працівників митних
органів.
Посилення ролі навчання та науки вбачалося у актуальних на той час
напрямках - забезпеченні митної служби професійно підготовленими кадрами
та науково обґрунтованими теоретичними засадами діяльності шляхом
реалізації принципів Національної доктрини розвитку освіти та положень
Болонського процесу; зміни статусу Академії митної служби України (зараз Університет митної справи та фінансів), надання їй права здійснювати освітні
послуги для працівників правоохоронних органів, осіб, що працюють у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі митних брокерів, перевізників,
декларантів; забезпечення входження головної навчально-методичної установи
національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців митної справи до „єдиного європейського наукового і освітнього
простору"; проведення науково-дослідних робіт, залучення до наукової
діяльності досвідчених фахівців митних та інших державних органів.
Для цього ставились наступні завдання:

113
1. Модернізувати систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації посадових осіб митних органів, базуючись на принципах
Національної доктрини розвитку освіти та положеннях Болонського процесу.
2. Забезпечити акредитацію Академії митної служби України (зараз Університет митної справи та фінансів) за IV рівнем.
3. Забезпечити входження Академії митної служби України (зараз Університет митної справи та фінансів) до „єдиного європейського наукового і
освітнього простору" шляхом введення двоступеневої вищої освіти, переходу
на кредитно-модульну форму організації навчального процесу, ліцензування та
акредитації спеціальностей, за якими ведеться підготовка в Академії митної
служби України за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
4. Розширити сферу діяльності митних закладів освіти шляхом надання
освітніх послуг працівникам правоохоронних органів, особам, що працюють у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі митним брокерам,
перевізникам, декларантам.
5. Вдосконалити структуру та взаємодію митних закладів освіти, що
входять до національної системи підготовки перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців митної справи, розширивши сферу діяльності цієї системи
шляхом надання освітніх послуг працівникам правоохоронних органів, осіб, що
працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі митних
брокерів, перевізників, декларантів тощо.
6. Забезпечити підготовку і перепідготовку кадрів для митної служби в
основному в Академії митної служби, звівши до необхідного мінімуму
залучення до виконання цієї роботи інших вищих навчальних закладів, шляхом
відкриття за потреби Держмитслужби нових спеціальностей та збільшення
ліцензійних обсягів вже відкритих спеціальностей.
7. Впровадити ефективний механізм залучення до роботи у митних
навчальних закладах на умовах ротації досвідчених посадових осіб митних
органів.
Розбудова

розвинутої

митної

інфраструктури

та

застосування
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сучасного обладнання з метою приведення митних об‘єктів у відповідність до
європейських стандартів шляхом забезпечення залучення та ефективного
використання загальних інвестицій, визначення фінансових джерел підтримки
інвестиційного плану.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Розробити та оприлюднити інвестиційну політику митної служби, яка
встановить цілі та стандарти митної інфраструктури і обладнання (включаючи
технічні специфікації, стандарти і гарантії якості й безпеки, процедури
приймання).
2. Розробити та затвердити Програму розбудови та модернізації пунктів
пропуску автомобільного сполучення до 2025 року, в якій передбачити:
- пріоритетні напрями будівництва та модернізації пунктів пропуску з
урахуванням їх міжнародного й державного значення, середньодобової
інтенсивності

руху

транспортних

транспортних

коридорів,

засобів,

очікуваних

розташування

переміщень

міжнародних

зовнішніх

кордонів

Європейського Союзу, інших факторів;
- вжиття заходів з розбудови за постійною схемою та матеріальнотехнічного оснащення пунктів пропуску;
- розвиток системи складських приміщень митних органів (власних і
орендованих), вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів,
призначених для зберігання товарів, що перебувають під митним контролем;
- дообладнання
обладнанням,

експертних

хімічними

підрозділів

реактивами

для

сучасним

виконання

лабораторним

повного

спектру

досліджень, науковою та технічною літературою, державними стандартами;
- продовження створення та обладнання пересувних експертних митних
лабораторій, створення в пунктах пропуску через державний кордон
експертних постів.
3. Здійснювати

фінансування

розбудови

та

облаштування

митної

інфраструктури за рахунок бюджетних коштів, а також із залученням інших не
заборонених законодавством джерел.
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4. Розробити коротко-, середньо- та довготермінові фінансові плани
підтримки інвестиційної діяльності митної служби, які включать чіткі технічні
та економічні пояснення й обґрунтування.
5. Впровадити

економічне

обґрунтування

параметрів

діючої

інфраструктури та обладнання з метою забезпечення максимізації використання
наявних ресурсів (людських, інфраструктури, навчання, обладнання тощо).
6. Переглянути функції спеціальної структури в митній системі, яка має
забезпечити оцінку запитів про інвестування в інфраструктуру та обладнання
відповідно до затвердженої інвестиційної політики митної служби.
7. Встановити

механізм

регулярного

перегляду

та

оцінки

меж

ефективності роботи діючих в митній системі обладнання та інфраструктури.
Удосконалення застосування інформаційних технологій та систем, що
сприяють прискоренню митного контролю і оформлення й зменшують вплив на
ці процеси “людського фактору”, шляхом реалізації єдиної централізованої
сукупності інформаційних систем та технологій, які застосовуються і
розвиваються за цілісною стратегічною політикою.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Розробити, затвердити, забезпечити впровадження єдиної стратегічної
політики розвитку й застосування інформаційних технологій в митній системі.
2. Визначити пріоритети розвитку систем інформаційно-технічного
забезпечення діяльності митної служби та затвердити науково-обґрунтовану
концепцію її інформаційно-технічного забезпечення.
3. Вдосконалити архітектуру єдиної автоматизованої інформаційної
системи Державної митної служби України.
4. Поетапно впровадити механізм оформлення та надсилання суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності з використанням механізму електронного
цифрового

підпису

електронних

копій

вантажних

митних

декларацій

безпосередньо до баз даних митних органів.
5. Модернізувати та оснастити митні органи сучасними локальними
обчислювальними мережами, засобами обробки та передачі інформації.
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6. Впровадити систему аналізу критеріїв ризику в автоматизовану
систему митного оформлення вантажів.
7. Поетапно

впровадити

корпоративну

систему

електронного

документообігу в підрозділах Державної митної служби України з подальшою
перспективою забезпечення документообігу з органами державної влади.
8. Розробити заходи з безпеки інформаційних систем митної служби,
нейтралізації та мінімізації впливу надзвичайних обставин, помилок та
ремонту.
Удосконалення системи митної статистики, спрямоване на отримання
всебічної та об‘єктивної статистичної інформації, як основи для прийняття
управлінських рішень у сфері зовнішньої торгівлі, моніторингу товаропотоків,
контролю за

надходженням податків та

зборів до держбюджету та

прогнозування макроекономічних показників окремих статей бюджету,
формування платіжного балансу України та при здійсненні спільно з
Національним банком України функцій валютного контролю, шляхом
вдосконалення існуючих методів та підходів до збирання, розроблення, аналізу
та поширення статистичної інформації, застосування міжнародних стандартів і
рекомендацій у цій сфері.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Розробити та затвердити програму розвитку митної статистики в
Державній митній службі України.
2. Підвищити достовірність, актуальність та оперативність статистичних
даних на етапі їх формування, у відділах митної статистики митниць.
3. Переглянути механізм забезпечення статистичними даними органів
виконавчої влади з метою підвищення оперативності їх надання та зменшення
навантаження на підрозділи, які готують ці дані.
4. Створити спеціальний підрозділ митної статистики у складі Державної
митної служби України з метою забезпечення діяльності, зокрема щодо
визначення принципів і завдань здійснення аналізу митної статистики.
5. Удосконалити порядок взаємовідносин з Національним банком
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України під час здійснення спільних функцій валютного контролю в частині
посилення інформаційної взаємодії та переходу на новітні форми такої
взаємодії.
6. Розробити та затвердити методику ведення спеціальної митної
статистики.
7. Ініціювати переговорний процес з Євростатом щодо отримання
статистичних даних торгівлі країн ЄС з Україною з подальшим їх
співставленням з українськими даними.
Зміцнення партнерських стосунків між митними органами й суб‘єктами
зовнішньоекономічної

діяльності,

а

також

державними

органами,

відповідальними за регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
торгівлі та транспорту, шляхом забезпечення прозорості та гласності діяльності
митної служби, залучення громадськості до нормотворчої роботи.
Для цього ставились наступні завдання:
1. Широко залучати до обговорення розроблюваних проектів нормативноправових актів громадськість та суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності.
2. Оновити принципи роботи та взаємодії у роботі Ради імпортерів при
Кабінеті Міністрів України (діяла до 21.07.05) [164], Громадської ради при
Державній митній службі України [165].
3. Забезпечувати оперативне оприлюднення роз‘яснень положень нових
нормативних актів з питань митної справи.
4. Проводити широкомасштабні акції, спрямовані на покращення іміджу
митних органів, а також щомісячні прес-конференцій з представниками засобів
масової інформації. Оперативно інформувати громадськість про всі резонансні
події у діяльності митної служби України з метою формування у громадян
усвідомлення важливості діяльності митних органів та необхідності сприяння у
їх роботі, зокрема – у боротьбі з контрабандою.
5. Розширити можливості надання представниками ділових кіл та
громадянами пропозицій щодо удосконалення митних процедур та підвищення
ефективності роботи митних органів шляхом особистого контакту, через засоби
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зв‘язку чи мережу Інтернет.
6. Продовжувати практику заохочення підприємств, установ, організацій сумлінних платників митних платежів та зборів, які чітко дотримуються
митних

правил,

шляхом

нагородження

грамотами,

подяками,

іншими

відомчими відзнаками.
7. Створити мережу консультаційних центрів з наданням громадянам і
суб‘єктам зовнішньоекономічної діяльності консультацій, у тому числі на
платній основі, з питань митної справи, застосування положень митного
законодавства тощо.
Розглядаючи вищенаведені напрями модернізації митної служби, які були
актуальними, та ту обставину, що проект Постанови Кабінету Міністрів
України так і залишився лише намаганням закріпити законодавчо процеси, які
проходять в митній службі, керівництвом митної служби було прийнято
рішення піти іншим важливим шляхом, а саме – затвердити концептуальні
засади реформування діяльності митної служби внутрішніми нормативними
документами.
Разом з тим у центральному апараті Державної митної служби України
сформувались дві достатньо різні позиції щодо реформування митної служби.
Так, до митних органів надіслано лист Державної митної служби України
“Щодо мети, шляхів та очікуваних результатів реформування митної служби
України” [166].
У даному листі містились вагомі та, найголовніше, стратегічні напрями
реформування митної системи, а також обґрунтування їх вибору. Наведено та
проаналізуємо деякі із них.
Головною метою реформування визначалось прискорення реалізації двох
стратегічних напрямків:
- підвищення ефективності застосування митних процедур;
- скорочення часу на їх здійснення.
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Скорочення часу потребує перш за все визначеності часу. Визначеність
часу потребує порівнянності багаторазово повторюваних операцій всередині
типових процедур.
Типовість процедур, як єдина для всіх митниць, має бути визначена
центральним апаратом Держмитслужби за ознаками виду транспорту, митних
режимів, категорій переміщуваних товарів. Визначення типовості, будучи
одноразовим заходом, не потребує постійного аналізу.
Порівнянність повторюваних операцій, за рахунок їх співставлення, може
бути забезпечена тільки на рівні, вищому за рівень технологічної схеми.
Порівняння - це вже конкретний напрямок роботи, що потребує організаційноправового оформлення, людського, ресурсного та фінансового забезпечення.
Відстеження процедур за типовими операціями потребує присутності, поряд із
задіяними посадовими особами, спостерігачів - спеціально підготовлених
людей. Важливим елементом є близькість таких людей до реальних
технологічних процесів.
Разом з тим, введення регіональних утворень дозволяє суттєво скоротити
час та витрати на досягнення бажаної мети - однаковості функціонування
технологічних схем.
Пропонувалось до обов’язків, типових для всіх митниць, внести
особливий обов’язок - положення щодо забезпечення однаковості застосування
митного законодавства. До обов’язків відповідних підрозділів центрального
апарату також необхідно внести такий особливий обов’язок.
В такому випадку стандартизація низових технологічних схем буде
відбуватися на двох рівнях - митниці будуть стандартизувати технологічні
схеми

підпорядкованих

митних

постів

(утворюючи

лише

декілька

“регіональних” різновидів стандартизованих схем), а центральний апарат стандартизувати між собою “регіональні” різновиди схем.
Таким чином, за рахунок введення додаткового, особливого обов’язку
може бути забезпечена наявність безперервного зворотного зв’язку при
вдосконаленні діяльності митної служби. Введення цього обов’язку до
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обов’язків центрального апарату дозволить виправити прорахунок, допущений
при аналогічних реформуваннях митної служби у попередні роки.
Для побудови ефективної системи управління передбачається створити
вертикальну організаційно-управлінську структуру “Державна митна служба митниці – митні пости”, організовану за територіальним принципом з
урахуванням адміністративно-територіального устрою держави.
Головна функція митниць визначено контрольно-розпорядчу, делеговану
центральним апаратом митної служби на рівень регіонів.
Головні, відмінні від інших митниць, обов’язки:
- забезпечення однаковості застосування норм законодавства під час
здійснення митних процедур митними постами регіону;
- контроль

ефективності

застосування

технічних

засобів

митного

контролю та інформаційних технологій митними постами регіону;
- розроблення та випробування стандартних посадових обов’язків
посадових осіб митних органів;
- консультативна взаємодія з учасниками зовнішньоекономічної торгівлі
регіону з проблем застосування митного законодавства.
Спрямованість реалізації контрольно-розпорядчих функцій:
- досягнення однаковості виконання (учасниками зовнішньоекономічної
діяльності та посадовими особами митних органів) процедур митного контролю
та митного оформлення в межах технологічних схем митних постів регіону;
- формування,

затвердження

уніфікованих,

в

межах

регіону,

технологічних схем митного контролю та митного оформлення, та контроль за
їх дотриманням учасниками зовнішньоекономічної діяльності та посадовими
особами митних органів.
Принципи реалізації контрольно-розпорядчих функцій:
- невтручання в оперативну діяльність митних постів регіону - відсутність
у начальників митниць одноосібного права на зміну рішень, прийнятих
начальниками митних постів регіону з цих питань;
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- максимальна об’єктивність у прийнятті рішень щодо впровадження
уніфікованих технологічних схем - рішення базуються на результатах
дослідження всіх аналогічних схем митних постів регіону та на результатах
обговорення з максимальною кількістю учасників зовнішньоекономічної
регіону;
- чіткий розподіл відповідальності за результати прийнятих рішень в
залежності від рівня їх прийняття:
- начальник митниці несе відповідальність за всі рішення, прийняті ним в
межах оперативної та фінансово-господарської діяльності митниці;
- начальник

(перший

заступник

начальника)

митниці

несе

відповідальність за результати впровадження уніфікованих технологій, які хоча
б в одному митному пості погіршують результати рішень, що приймалися в
цьому органі раніше [166].
Передбачалося

також

реформувати

структуру

митної

системи,

правоохоронного блоку і підрозділів внутрішньої безпеки митних органів.
Пропонувалось упорядкувати функції Департаменту організації боротьби
з контрабандою та порушеннями митних правил і надати окремі контрольні
функції службам боротьби з контрабандою та митної варти регіональних
митниць

та

створити

Регіональну

митницю

боротьби

з

митними

правопорушеннями.
До речі, функціонально Регіональну митницю боротьби з митними
правопорушеннями була створена [167], але, розуміючи велику кількість
проблематичних питань, які б виникли при її роботі (повне дублювання
функцій Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил), вона так і не здійснювала своїх повноважень.
На думку автора, видання наказу Державної митної служби України “Про
удосконалення діяльності митних органів у напрямі організації боротьби з
митними правопорушеннями” [168], яким передбачалось призупинення дії
наказу про створення цієї Регіональної митниці боротьби з митними
правопорушеннями, є цілком виправданим і логічним кроком вперед.
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Передбачалось створення і подібного митного органу в структурі
підрозділів внутрішньої безпеки митної служби.
Створення вертикалей для підрозділів боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил і внутрішньої безпеки стало б важливим кроком
для отримання в подальшому для цих структур права на проведення
оперативно-розшукової діяльності.
Але вже в наступний період Державною митною службою України
видано відомчий наказ, який нормативно закріплював модернізаційні процеси в
митній сфері [117]. Разом з тим, сам документ є дуже загальним, та дублюючим
більшість основних положень Митного кодексу України [74].
Однак, оскільки на даний час він є останньою нормативною розробкою
реформування в галузі митної діяльності, то розглянемо та проаналізуємо
окремі його положення.
Передумови, що закладаються в зміст Концепції модернізації діяльності
митної

служби, дали

можливість приймати

оптимальні

рішення

при

опрацюванні проблемних питань, які виникають при виконанні основних
завдань, поставлених перед Державною митною службою України, шляхом
розкладання їх на складові, які відповідають основним напрямам діяльності
митної системи.
Такими передумовами є наявність:
нормативно-правової бази з усіх напрямів діяльності митної служби
України, яка:
- є доступною для перегляду та сприйняття суб’єктами відносин, що
виникають під час виконання вимог законодавства з питань митної справи та
контролю за дотриманням цих вимог (далі - суб’єкти);
- чітко окреслює права, обов’язки та відповідальність суб’єктів;
- за понятійним апаратом, принципами побудови правових норм
відповідає

вимогам

національного

законодавства

та

правової

системи

Європейського Союзу (Acquis communautaire), нормам і правилам ГАТТ / СОТ
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[132 - 133], міжнародних конвенцій, рекомендаціям Всесвітньої митної
організації [160];
- передбачає впровадження в діяльність митної служби України новітніх
досягнень науки й техніки;
ефективного механізму управління діяльністю митної служби, який:
- базується на чіткому розподілі функцій, повноважень і відповідальності
(утілених у положеннях та посадових інструкціях) між складовими митної
служби та їх персоналом;
- оцінюється за результативністю управлінських рішень, прийнятих на
будь-якому рівні;
- удосконалюється за рахунок поліпшення інформаційного наповнення
процесів прийняття управлінських рішень, а також підвищення професійних
якостей персоналу митної служби;
- на рівні оперативної діяльності митної служби забезпечує автономне
виконання функцій із застосування в межах визначених повноважень
законодавства з питань митної справи та контролю за його дотриманням при
переміщенні товарів і транспортних засобів або розпорядження ними;
- на рівні управлінської діяльності митної служби забезпечує переважно
нагляд, оцінку ефективності, удосконалення виконання зазначених таких
функцій, координацію діяльності митної служби та взаємодії з іншими
державними та недержавними структурами;
- визначається науково обґрунтованою стратегією розвитку митної
служби;
простих та ефективних митних процедур і технологій контролю на
кордоні та всередині держави, які:
- однаково розуміються та застосовуються всіма митними органами;
- застосовуються з передбачуваними для всіх суб’єктів результатами;
- узгоджуються з положеннями міжнародних конвенцій, митних і
торговельних угод та є сумісними з митними процедурами й технологіями
суміжних держав;
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- забезпеченні необхідними інструментами (інструкціями, методиками,
технічними засобами тощо) для контролю за дотриманням законодавства з
питань митної справи, у тому числі за ефективністю застосування заходів
тарифного та нетарифного регулювання, справляння податків і зборів
(обов’язкових платежів);
- удосконалюються за результатами внутрішнього та зовнішнього
відносно митної служби оцінювання ефективності їх застосування;
- дають можливість упроваджувати сучасні організаційно-технічні методи
та засоби, спрямовані на мінімізацію часових і ресурсних затрат фізичних та
юридичних осіб при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний
кордон України;
досконалої митної інфраструктури, яка:
- за розташуванням об’єктів, їх технічним оснащенням і пропускною
спроможністю відповідає вимогам забезпечення дотримання законодавства з
питань митної справи та вимогам до мінімізації витрат на здійснення законних
операцій при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний
кордон України або розпорядження ними;
- має довгострокові диференційовані (внутрішні та зовнішні) джерела
фінансування й розбудови, експлуатації та реконструкції;
- ураховує можливість спільного з митними органами сусідніх держав
проведення митних процедур на митному кордоні;
дійових механізмів сприяння зовнішньоекономічній діяльності, які мають
ураховувати:
- вагомість для учасників зовнішньоекономічної діяльності стимулів
застосування до них таких механізмів;
- єдині для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності правила
застосування до них цих механізмів;
- невідворотність

виявлення

та

припинення

можливих

порушень

законодавства, допущених учасниками зовнішньоекономічної діяльності при
застосуванні до них цих механізмів;
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- потребу відповідності цих механізмів наявним у міжнародній практиці;
ефективної системи протидії контрабанді та порушенням митних
правил, яка:
- передбачає застосування сучасних організаційно-технічних методів і
засобів відвернення, виявлення, розкриття та попередження порушень
законодавства з питань митної справи;
- забезпечена

необхідними

кадровими,

матеріально-технічними,

інформаційними засобами для виконання поставлених перед митною службою
завдань;
- побудована на взаємодії митної служби з правоохоронними й
контролюючими органами України та митними органами інших держав;
- спирається на удосконалену структуру підрозділів по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил, яка являє собою єдиний блок
підрозділів

митних

органів,

діяльність

яких

пов’язана

з

виконанням

правоохоронних функцій з чітко визначеними організаційно-правовими
засадами їх діяльності;
ефективної системи роботи з персоналом митної служби, яка:
- базується на принципі відповідності індивідуальних якостей персоналу
вимогам посадових інструкцій;
- передбачає можливість добору (переважно на конкурсній основі),
просування по службі та збереження в митній службі найбільш кваліфікованого
й добросовісного персоналу;
- визначає механізми, мотиваційні стимули та засоби контролю за
підвищенням рівня правосвідомості, професійної підготовки, ділової етики
персоналу;
- має надійні довгострокові джерела задоволення кадрових потреб митної
служби;
- відповідає міжнародним стандартам і принципам;
надійної

ефективної

системи

інформаційно-телекомунікаційного

забезпечення всіх напрямів діяльності митної служби. Ця система повинна:
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- бути сумісною з аналогічними системами органів державної влади
України, митних органів іноземних держав;
- базуватися на застосуванні прогресивних інформаційних технологій та
інструментів;
- бути орієнтованою перш за все на вирішення ключових, зважаючи на
пріоритети розвитку, завдань митної служби: максимальне спрощення
механізму взаємодії митної служби з фізичними, юридичними особами,
уповноваженими державними органами при застосуванні законодавства з
питань митної справи; спрощення процесів прийняття управлінських рішень;
удосконалення систем виявлення митних правопорушень та протидії їм, систем
адміністрування
систематизованої

податків і

зборів

(обов’язкових

навчально-методичної

бази

платежів);

даних з

питань

створення
митного

законодавства; забезпечення оцінки якості виконання митної справи;
- мати диференційовану за джерелами ресурсну базу для розроблення,
упровадження та експлуатації цієї системи;
розвиненої системи наукових досліджень, яка:
- ґрунтується на фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях у
галузі митної справи, розвивається в співпраці з профільними закладами
України та зарубіжних країн;
- орієнтована на визначення пріоритетних напрямів розвитку митної
справи та механізмів їх реалізації, на задоволення поточних потреб митної
служби в розробленні нових, прогресивних підходів, методів і засобів реалізації
митної справи;
- має достатню методологічну, кадрову та ресурсну базу для виконання
поставлених перед митною службою завдань.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що положення, що
містяться у зазначеному документі, а саме - у Концепції модернізації діяльності
митної служби, у переважній більшості вже реалізовані в практичну діяльність і
не свідчать про перспективи та подальші шляхи розвитку окремих напрямків.
Дуже прикро, що багато із прогресивного і новітнього, що містилось у
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листі Державної митної служби України “Щодо мети, шляхів та очікуваних
результатів реформування митної служби України” [166], особливо з питань
реформування правоохоронної складової митної служби не потрапило до
діючого нормативного документу, який визначив концептуальні засади
реформування діяльності митної служби. На думку автора, ігнорування в
Концепції модернізації діяльності митної служби [117] перспективності
питання щодо надання митним органам статусу правоохоронних є недоцільним
та передчасним.
2.3. Порівняльний аналіз моделей, механізмів і інструментів
публічного та регіонального управління в митній сфері країн – членів ЄС
У ході реформування та модернізації українських митних органів
достатньо велика увага має приділятися вивченню досвіду інших країн, його
критичному аналізу та адаптованому використанню, а вибір європейського
вектору розвитку нашої країни змушує приділити посилену увагу дослідженню
моделей організації та управління митними адміністраціями в країнахучасницях ЄС; звернутись до позитивного досвіду розвинених країн в цьому
питанні: здійснення реформ має бути спрямоване на покращення керованості та
контрольованості митних органів та їх діяльності.
Відмітимо, що І. Г. Бережнюк ще двадцять років тому спрогнозував, що
бажання України вступити до єдиного економічного простору ЄС неминуче
призведе до реорганізації митних органів. У зв’язку з цим, виникає необхідність
імплементації досвіду митних органів держав – членів ЄС в систему органів
державної влади України. Тому вивчення правового статусу митних органів
країн ЄС на сучасному етапі викликає не тільки теоретичний, але і практичний
інтерес [30].
До основних видів діяльності, що виконуються всіма митними
адміністраціями ЄС, відносять: 1) управління оформленням товарів, у тому
числі: моніторинг входу і виходу товарів для переробки; обробка митних
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декларацій та управління митними процедурами; використання торгових
обмежень; виставлення рахунків і збір митних зборів та інших платежів і
управління гарантіями; 2) контроль у тому числі: планування ризику та
орієнтації органів управління; перевірка документів і фізичні перевірки;
проведення офіційних розслідувань; аудити операторів, що беруть участь у
торгівлі, по відношенню до різних типів ліцензій; дотримання правил, у тому
числі:

розслідування

та

судовий

розгляд

у

кримінальному

чи

адміністративному порядку та санкції, а центральне місце серед складових
підтримки найбільш важливих горизонтальних процесів відводять:
1) управлінню даними, включаючи управління великими обсягами даних
з торгівлі;
2) управлінню бізнесом – управлінню більше 3 млн клієнтів, що беруть
участь у торгівлі, у тому числі:
а) ідентифікації та реєстрації,
б) наданню інформації,
в) отриманню різних ліцензій;
г) управлінню ризиками, включаючи їх виявлення, оцінку, аналіз і
пом’якшення численних видів і рівнів ризиків, пов’язаних з міжнародною
торгівлею товарами.
Відмічаючи, що хоча митне законодавство ЄС і директиви ЄС у цій
області є загальними, а деякі бази даних спільними, науковці визнають, що
значення окремих країн, і зокрема, кількість людських і фінансових ресурсів,
наявних у розпорядженні окремих митних адміністрацій, значно відрізняються
між державами-членами, не кажучи вже про національні процедури і
національні інфраструктури [180].
У зв’язку з цим слід відмітити, що уніфікуючи діяльність митних
адміністрацій країн – учасниць ЄС і впроваджуючи єдині підходи до
забезпечення митного контролю та впровадження однотипних процедур, Митні
кодекси ЄС (1992, 2008 та 2013 роки) жодним чином не визначали організаційні
засади функціонування митних адміністрацій. Так, до основних завдань, які
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Митний кодекс ЄС 2013 року ставить перед митними органами, віднесено
здійснення контролю міжнародної торгівлі, сприяння справедливій та відкритій
торгівлі та реалізації зовнішніх аспектів внутрішнього ринку, спільній
торгівельній політиці та інших обов’язкових процедур Союзу, спрямованих на
підтримку торгівлі, та забезпеченню безпеки ланцюга поставок в цілому. Від
митних органів вимагається прийняття заходів, спрямованих, зокрема, на:
захист фінансових інтересів Союзу та країн-учасниць; захист Союзу від
несправедливої і незаконної торгівлі і водночас підтримку законної комерційної
діяльності; забезпечення захисту та безпеки Союзу і його резидентів, захисту
навколишнього середовища при тісній співпраці, де прийнятно, з іншими
відомствами та забезпечення належного балансу між митним контролем та
розвитком законної торгівлі [104].
Враховуючи різноманіття організаційних форм і внутрішньої структури
національних органів, що здійснюють безпосередню реалізацію митної справи,
під поняттям «митні органи» у Митному кодексі ЄС 2013 року розуміються
митні адміністрації країн-учасниць, відповідальні за застосування митного
законодавства,

а

також

інші

відомства,

уповноважені

відповідно

до

національного законодавства застосовувати митне законодавство в певній його
частині.
Наведене узгоджується із тезою Є. В. Додіна про те, що питання
організації митної справи Митний кодекс ЄС залишає на розсуд національного
законодавця, оскільки інституційна організація митної справи, як і організація
будь-якої виконавчої діяльності, регулюється нормами адміністративного
права. Точно так же механізм митної справи – система, структура, проходження
служби та інші аспекти організації митної справи – регламентується нормами
національного адміністративного права.
Беззаперечно, формування системи митних органів країн Європи
відбувалось під впливом історичних традицій та у відповідності до
національних систем державотворення. При цьому, організація митної служби,
система її органів, підпорядкованість, компетенція в кожній з країн, що входять
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до спільноти, має свою специфіку, яка не тільки обумовлена нагальними
завданнями цього виду державної діяльності, а й історичними особливостями
його виникнення і розвитку. Т
Так, наприклад, нідерландська митниця існує вже понад 400 років. Ще
наприкінці XVI ст. Служба конвоїв і ліцензій – як вона тоді називалася –
відповідала за збір мит і контроль за потоком вантажів. До 1798 року ця служба
була частиною голландського військово-морського флоту. Вчені припускають,
що бойові кораблі були вельми серйозним аргументом у боротьбі з
контрабандою. За часів французького панування в Нідерландах ця служба стала
підрозділом Міністерства фінансів [171].
У ході вивчення процесів адаптації митної системи України до
європейських вимог С. І. Доротичем було досліджено зміни, що відбулись за
останні два десятиліття в країнах Центральної і Східної Європи. Зокрема,
вчений відзначає, що країни, які вступили до Європейського Союзу у 2004–
2008 роках – Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та
Естонія, пройшли великий шлях і продемонстрували вражаючі успіхи у
створенні ринкової економіки. Передвступний період супроводжувався у
країнах-кандидатах складними і нерідко хворобливими трансформаційними
реформами, пов’язаними з процесом адаптації до макроекономічних вимог,
законодавчих норм і стандартів Євросоюзу.
Діяльність центральних митних органів в різних країнах мала свої
особливості з точки зору відомчої підпорядкованості. До прикладу, центральні
митні установи в Чехословаччині були підпорядковані Міністерству зовнішньої
торгівлі, в Угорщині, Болгарії і Румунії – Міністерству фінансів, у Польщі і
Югославії митна служба при здійсненні своєї діяльності була самостійна.
Існуючи сьогодні митні системи країн Європи визнаються логічним наслідком
зміни зовнішньоекономічної та митної політики, які відбулись на початку XXI
ст., а їх новими пріоритетами – створення відкритої економіки, швидке
входження до світового господарства, інтеграція з ЄС [52].
Як відомо, адміністрації країн – членів ЄС формують національні норми в
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рамках прийнятих центральними органами ЄС рішень. Це стосується всіх
текстів

декретів,

указів,

циркулярів

або

висновків,

які

розкривають

(конкретизують) основні, раніше прийняті центральними органами ЄС правила.
Проблеми, що стосуються організації, компетенції і виконання функцій
національних митних органів, питань проходження служби в них, розгляду
спорів з питань митної справи належать до виключної компетенції
національних органів. Саме в цьому спеціалісти вбачають джерело різких
відмінностей текстів документів, прийнятих з приводу, наприклад, стягнень за
порушення митного законодавства, і щодо введення в дію правил надання тієї
чи іншої пільги по митному обкладенню. У першому випадку, на їх думку, не
може здійснюватися ніякого контролю з боку органів ЄС з питань, що входять
до компетенції національних митних органів; у другому – навпаки, це
втручання є не лише санкціонованим, але й обов’язковим (прийняття подібних
рішень відбувається на рівні виконавчих органів ЄС). Формально збережено
повноту повноважень національних митних органів в галузі правоохоронної
діяльності (процесуальне законодавство, встановлення санкцій за митні
правопорушення та ін.) Однак ці повноваження обмежені «загальними
принципами», сформульованими центральними органами ЄС, і, отже, на
прийняття

рішень

національними

органами

впливає,

наприклад,

загальноєвропейська тенденція до пом’якшення санкцій. Така тенденція
наштовхується на опір з боку національних (насамперед правоохоронних)
органів, особливо в тих країнах, де традиційно існували вкрай жорсткі санкції
за порушення митних правил [52].
Дослідження В. В. Ченцова правоохоронної діяльності митних органів
зарубіжних країн та функціонування уповноважених на її здійснення
спеціальних підрозділів, дозволили йому констатувати, що на початку ХХІ ст. у
зв’язку з глобальними терористичними проявами й загостреннями різнопланових
викликів людству на передній план виходить захисна (правоохоронна) функція
митних інституцій. Деякі країни включили митні адміністрації до складу
правоохоронних структур або об’єднали їхні зусилля в протистоянні небезпечним
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явищам, інші посилили права митних адміністрацій у правоохоронній сфері [64].
У цьому зв’язку являє інтерес такий орган, як ВСNJ (Вureau a Соntrоlе Natiоnаlе
Juхtароsе), що існує в ряді країн (перш за все, в країнах – членах ЄС: Франції,
Бельгії тощо), – бюро, що розташоване на кордоні та об’єднує митні служби і
поліцію

двох

товаропотоків,

прикордонних
такі

бюро

держав.

забезпечують

Утворені

в

швидший

зонах

найбільших

пропуск

товарів

і

транспортних засобів, прискорюючи здійснення митних формальностей [63].
Здійснюючи боротьбу з митними правопорушеннями, митні органи
реалізують правоохоронну функцію, ведуть боротьбу з порушеннями митного й
податкового законодавства, незаконним обігом наркотиків, зброї, культурних
цінностей, об’єктів інтелектуальної власності, рідкісних видів рослин і тварин.
До прикладу, Управління митниць Болгарії – це орган дізнання, що діє
відповідно до КПК республіки саме з кримінальних справ – за повідомленням
відповідного прокурора веде справи про контрабанду, а також купівлюпродаж, дарування, заставу товарів, увезених контрабандно або зі заниженням
чи несплатою митних платежів. А Митна служба ФРН здійснює контрольні та
оперативно-розшукові заходи, контролює торговий обіг з економічними
районами поза ЄС та дотримання існуючих заборон і обмежень під час
переміщення товарів через кордон (зброя, радіоактивні речовини, порнографія
тощо). Службовці митної служби самостійно або разом зі службовцями
Федеральної прикордонної охорони здійснюють у пунктах перетину кордону
(та поза ними) поліцейський контроль руху через кордон. Водна митна служба
(як частина Берегової охорони) забезпечує контроль за зеленим кордоном у
Північному і Балтійському морях та на всіх прикордонних водоймах, бере
участь у забезпеченні безпеки у відкритому морі. Спільно з Федеральним
відомством

праці

Митна

служба

Німеччини

протидіє

нелегальному

працевлаштуванню та контролює дотримання обов’язкових для всіх умов праці
(оплата й відпустка) в галузі будівництва та морського судноплавства [104].
Прикордонні митниці справляють податок з обігу, податок з власників
автотранспортних засобів, а також контролюють перетин громадянами,
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зовнішнього кордону митної території ЄС. Фактично, митні органи Німеччини
поєднують функції податкової поліції, автомобільної інспекції і прикордонних
військ [64].
Питання

боротьби

з

митними

правопорушеннями

дуже

тісно

переплітаються з питаннями протидії економічній злочинності, які вимагають
практичного реформування правоохоронної системи. Однак спеціалісти
Національного інституту стратегічних досліджень зазначають, що єдиної
інституційної моделі такої трансформації не існує.
Причиною називають не тільки інакші юридичні системи і традиції
державного будівництва, але й складність у теоретичному визначені самого
явища економічної злочинності. В європейських країнах, так само як в Україні,
основними елементами системи протидії економічній злочинності являються:
поліцейські органи; спеціалізовані правоохоронні органи; податкові служби;
митні служби; органи фінансової розвідки.
При цьому їх повноваження суттєво різняться. Перший варіант розподілу
повноважень у сфері протидії економічній злочинності – суто «поліцейський»
підхід, коли ці функції інтегровані в діяльність поліцейських органів як один з
напрямків діяльності. В Данії і Норвегії поліція поєднує функції протидії
традиційній злочинності у сфері порушення майнових прав, а також
порушенням податкового, митного законодавства, відмиванню брудних
грошей. Податкові і митні служби в цих країнах не мають правоохоронних
повноважень і здійснюють лише фіскальне адміністрування. Поза межами
Європи подібну модель має Японія [99]. Словенська модель відрізняється від
наведеної тим, що фінансова розвідка віднесена до функцій міністерства
фінансів [41].
Другий варіант інтеграції повноважень – «централізований», демонструє
Італія. Ця країна має потужну воєнізовану правоохоронну структуру, що
спеціалізується у всіх видах економічних злочинів. Фінансова гвардія Італії
адміністративно підпорядкована міністерству економіки і фінансів. Цьому ж
міністерству окремо підпорядкований орган фінансової розвідки. Така модель
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має більш ніж вікову історію та відбиває італійський досвід державного
будівництва і особливості географічного положення країни. Ознаки італійської
моделі мають правоохоронні системи Греції, Туреччини і Ісландії, але зі значно
меншою концентрацією повноважень. Так, у Туреччині і Ісландії певні
правоохоронні повноваження мають митні служби, а у Греції – ще і податкова
служба [104].
Третій варіант інституційної інтеграції полягає в об’єднанні податкових і
митних служб у якості правоохоронних органів у рамках одної (однієї)
адміністративної структури. Таку модель мають Австрія, Велика Британія,
Ірландія, Нідерланди, Португалія, Іспанія. Однак така організація не охоплює
всі кримінальні компетенції. Злочини, не пов’язані з порушеннями податкового
і митного законодавства, відносяться до компетенції поліції. Крім того, в усіх
зазначених країнах, окрім Іспанії, поліція здійснює і функції фінансової
розвідки (в Іспанії – міністерство фінансів [12]). В Бельгії і Словаччині також
діє інтегрована податкова і митна структура, однак її правоохоронні
повноваження обмежені митними справами, а податкові правопорушення
розслідує поліція [18].
Інші структури дають приклади широкого розподілу повноважень. У
Люксембурзі,

Фінляндії,

Франції,

Чехії

податковими

розслідуваннями

займається поліція; податкова служба здійснює тільки адміністрування, а митна
служба має власні правоохоронні повноваження. Різниця між подібними
структурами у цих країнах полягає у тому, що у Люксембурзі і Фінляндії
фінансова розвідка віднесена до компетенції поліції [32], а у Франції і Чехії –
міністерства фінансів [37].
У Німеччині, Швейцарії і Швеції податкові і митні служби мають власні
правоохоронні повноваження, які не перетинаються з функціями поліції, однак
поліція здійснює фінансову розвідку. З наведеного можна зробити висновок,
що в Європі існують два варіанти повної інтеграції правоохоронних функцій
щодо протидії економічній злочинності: в структурі міністерства внутрішніх
справ і в структурі міністерства фінансів. Останній варіант, італійський, є
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унікальним для Європи. Часткова інтеграція функцій, які стосуються
бюджетних зборів, можлива в рамках спільних структур, що поєднують
податкові та митні служби. Однак і у такому випадку така інтегрована
структура зазвичай адміністративно підпорядкована міністерству фінансів
[104].
Європейському досвіду боротьби з економічною злочинністю відповідає
достатньо широкий набір моделей. Повна інтеграція економічних функцій в
рамках одної правоохоронної структури є скоріше винятком, ніж правилом.
Приміром, у Данії та Норвегії така інтеграція існує в рамках міністерства
внутрішніх справ, Італія – в рамках міністерства економіки і фінансів. В
країнах, де податкові і митні служби інтегровані і наділені правоохоронними
функціями (Австрія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Португалія,
Іспанія), такі структури не є універсальними і виконують лише функції, що
стосуються їх компетенції. Інші правоохоронні функції в економічній сфері
залишаються переважно у компетенції міністерства внутрішніх справ.
Європейський досвід дає різноманітні приклади міжвідомчого обміну
інформацією і горизонтальної інтеграції через спільні слідчі групи, міжвідомчі
центри розслідувань, відрядження працівників і спільне розпорядження
персоналом [59].
Слід відзначити, що характерною рисою еволюції інституційного
забезпечення митного простору (специфіки митно-регіональної взаємодії) в
країнах ЄС є децентралізація на принципах субсидіарності, що потребує
впровадження в Україні.
Порівняння моделей специфіки митно-регіональної взаємодії наведені в
таблиці 1.
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Таблиця 1
Моделі специфіки митно-регіональної взаємодії
Західно-європейська модель

Географічна трактовка митного регіону
Матеріальний підхід до сутності митного
регіону
Місцеві митні органи підпорядковані
міжнародному праву
Високий рівень інституціоналізації та
децентралізації митного співробітництва
Завдання – перетворення Західної Європи
в нове митно-інформаційне утворення
*розроблено автором

Східно-європейська модель

Ідентифікація митного регіону виходячи з
суті проблеми
Спрощений підхід до визначення митних
процедур у конкретному регіону
Митне
уявлення
митних
процедур
підпорядковані
історичним
та
національним традиціям і точкам зору
(малий прикордонний рух і ін.)
Достатньо дієва та ефективна митна
взаємодія тільки на рівні субрегіони
Завдання – перетворення митних регіонів у
великий суверенний простір

Важливо, що здійснили аналіз трьох важливих напрямів реформування та
модернізації митної служби України, а саме: розробка та імплементація
митного законодавства, що відповідає міжнародним стандартам і стандартам
ЄС; розробка багатофункціонального інформаційного комплексу та міжнародне
співробітництво в галузі митної справи.
Розвиток зазначених напрямків суттєво впливає на удосконалення
управління митною діяльністю в контексті сучасних інтеграційних процесів.
Також суттєво, що Європейська сторона неодноразово звертала увагу на
необхідність

розширення

правоохоронних

повноважень

митної

служби

України.
Крім того, вказувалось на те, що посилення фіскальної складової
діяльності митних органів України за рахунок послаблення правоохоронної
складової не відповідає сучасним тенденціям розвитку митної справи в ЄС та
потребує суттєвого перегляду.
Відзначимо,

що

повноваження

митних

органів

визначаються

національним законодавством, а також актами уряду й міністрів. Митні служби
можуть виконувати особливі функції, обумовлені національними традиціями.
Так, митна адміністрація Великої Британії здійснює операції, не пов’язані
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безпосередньо з митною справою, а саме справляння податків і зборів на
розвиток кінематографа; затримання морських суден за рішенням Верховного
суду та інших уповноважених органів; стягнення збору за проведення судна
фарватером; стягування портових зборів та інших платежів на користь місцевих
органів влади; за розпорядженням Морської торгової палати стягування збору
за освітлення, реєстрацію, причальних і пасажирських зборів; участь в
імміграційному контролі (у співпраці з МВС); перевірка доходів Комітету зі
стандартизації; перевірка дотримання правил сертифікації, використання
торгових марок і знаків [81].
До компетенції митних палат Польщі належать: боротьба зі злочинністю в
сфері митних, акцизних справ та азартних ігор; управління ризиками, контроль
виробників аграрної продукції, нарахування митних податків, акцизу, податку на
азартні ігри та страховки; стягнення заборгованості, знищення товарів. Крім цього,
в структуру митних органів входять митні лабораторії, основними завданнями
яких, крім лабораторних досліджень, є підтримка митного контролю в межах
завдань,

пов’язаних

із:

тарифною

класифікацією

товарів;

спільною

сільськогосподарською політикою; забезпеченням контролю акцизних товарів;
позатарифними обмеженнями з питань охорони життя і здоров’я людей та
охорони навколишнього середовища.
Митні органи Бельгії покликані виконувати не лише фіскальну функцію,
вони також беруть участь у здійсненні митної політики, економічної політики
економічного союзу Бенілюкс і ЄС [29]. На території країни митні органи
Бельгії у частині сплати ПДВ виконують функції податкових служб щодо
контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів.
Крім зазначених, В. В. Ченцов називає додаткові функції митниці,
притаманні, наприклад, Франції [168], не пов’язані з переміщенням товарів і
транспортних засобів через митний кордон: участь у регулюванні морських
суден, вимірювання водотоннажності, зберігання морських іпотек, участь в
операціях з рятування на морі.
Будучи переконаним, що статус митної служби в системі державного
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управління кожної країни має свої особливості, багато в чому обумовлені
історичним досвідом зовнішньоекономічних зв’язків держав, традиціями
управління економікою і зовнішньоекономічною діяльністю, структурою
системи органів виконавчої влади, а основні відмінності в механізмах
державного

управління обумовлюються

пріоритетами митної політики,

визначенням статусу і функцій митної служби, вчений наводить власну схему
класифікації адміністративної підпорядкованості митних органів:
1) міністерства і відомства економічно-фінансової групи (міністерству
фінансів, економіки, торгівлі та ін.);
2)

міністерства

адміністративно-політичної

групи

(міністерству

внутрішніх справ, закордонних справ; державних інституцій, що відповідають
за національну безпеку тощо);
3) автономний статус [171].
Крім того, фаxівці підкреслюють, що поряд з об’єднанням у світовій
практиці є приклади роз’єднання податкових та митних відомств, так, у 2019
році митна і податкова служби Канади були розділені з міркувань національної
безпеки, завдяки чому канадська митниця почала приділяти більше уваги
охоронній функції [104].
Відзначимо, що С. І. Доротич відмічає, що в роки реформ митні органи
всіх країн Центральної та Східної Європи, як і України, пройшли через
численні реорганізації. У зв’язку із зростанням зовнішньоторговельного обігу і
зміною системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності були створені
нові організаційні підрозділи, зросло число їх співробітників, ускладнилася
система управління. При цьому науковець виділяє та позитивно оцінює
трирівневу систему керівництва митними органами. Період, що передував
вступу до Спільноти, для всіх країн супроводжувався істотною модернізацією
митних служб, пов’язаною з необхідністю забезпечення організаційної,
функціональної і технічної сумісності з аналогічними службами інших держав
ЄС. На виконання програми ЄС «Митниця 2017», були розроблені національні
програми перебудови, спрямовані на досягнення повної відповідності митних
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служб вимогам Євросоюзу. Перед митними службами країн, що приєднуються,
були поставлені завдання по здійсненню точнішого розрахунку стягування
митних платежів (за рахунок митних платежів, як відомо, значною мірою
формується єдиний бюджет ЄС); підвищенню ефективності митного контролю,
посиленню боротьби з контрабандою і митними злочинами; прискоренню
експортно-імпортного товарообігу і руху пасажирів за рахунок спрощення
митних процедур для добросовісних учасників ЗЕД; підвищенню кваліфікації
службовців; посиленню технічної оснащеності митних підрозділів. До моменту
вступу до ЄС митні служби країн-кандидатів стали в основному відповідати
вимогам ринкової економіки, критеріям і правовим нормам ЄС [169].
Розширення Європейського Союзу відбувалось достатньо інтенсивно, що
вимагало кардинальних змін не лише функції митних адміністрації, а й їх
організаційної

будови:

перепрофільовані

митні

були

ліквідовані

або

підрозділи, розташовані

значно

скорочені

та

вздовж

кордонів,

які

перетворились у внутрішні лінії розмежування країн митного союзу. З іншого
боку, митний контроль на його зовнішніх кордонах став набагато суворішим.
Практично у всіх країнах відбулась оптимізація підрозділів, що проводять
митний контроль й оформлення, та скорочення персоналу митних органів.
Винятком стала Польська митна адміністрація, яка зберегла кількісний склад
працівників, але отримала додаткові повноваження в сфері міграційної
політики та контролю за легальним працевлаштуванням іноземців.
Гармонізація митних процедур та уніфікація методів забезпечення митної
діяльності в країнах Євросоюзу створювали умови для формування однотипних
(аналогічних)

підрозділів

в

митних

адміністраціях.

Впровадження

автоматизованих систем та єдиного програмного забезпечення вимагало
утворення структурних одиниць, спеціалісти яких могли експлуатувати
комп’ютерну техніку; використання єдиного тарифу ЄС – фахівців з
класифікації та митної оцінки, а покладення на митні органи завдань по
формуванню статистичної бази Спільноти – введення до штатних структур
підрозділів, відповідних за збір і обробку даних [104].
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Науковці дослідили, що основні напрями змін, які відбулися, багато в
чому схожі. Це обумовлено тим, що країни Європи, вступивши на рубежі 1980–
1990-х років на шлях системної трансформації, вирішували одне і те ж завдання
– створення ринкової економіки за західноєвропейським зразком за вельми
близьких початкових умов. Разом із загальними рисами еволюція митних служб
в окремих країнах мала відмінності, обумовлені як специфікою економічної
ситуації і переходу до ринкової економіки, так і географічним положенням,
історичними і культурними традиціями держав. Скорочення й підвищення
ефективності

митних

процедур

відбулося

на

основі

розширення

використовування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. З
середини 1990-х років почалася комп’ютеризація митних підрозділів, зокрема з
використанням засобів Євросоюзу, наданих за програмою ФАРЕ [152]. Названа
програма є одним з трьох фінансових інструментів Європейського Союзу
(разом з «САПАРД» та «ІСПА») на допомогу європейським країнамкандидатам у підготовці до вступу в ЄС. Запроваджена програма спочатку
стосувалася лише Польщі й Угорщини, а наразі поширюється на одинадцять
нових держав-членів Євросоюзу (Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина,
Словенія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія та Хорватія).
Досвід модернізації митних служб в світі свідчить про складність цього
процесу

і

необхідність

використання

широкого

спектру

стратегічних

технологій. Питома вага, місце, характер поєднання цих стратегій в програмах
реформування і модернізації визначається вихідним станом митної служби,
політичними і соціально-економічними можливостями держави, політичною
волею керівництва [168].
Поряд із системними, максимально уніфікованими та послідовними
перетвореннями, характерними для митних адміністрацій країн Європи, в
світовій практиці мають місце і негативні тенденції процесу модернізації
митних служб. До прикладу, в Перу ряд функцій митних органів, зокрема
фіскальну, було передано приватним компаніям. Повністю підтримуємо думку
Н. В. Прусакової та А. Н. Козиріна, що хоча така передача і дозволила подвоїти
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обсяг зібраних платежів, фактично це означає відкат на багато років назад – до
практично повністю зжитої (за винятком нечисленних найменш розвинених
країн) відкупної системи управління митним відомством, чим порушується
принцип суверенітету державної влади, оскільки відбувається передача
приватним особам державних повноважень на справляння митних податків і
зборів та перерахування до бюджету [65].
У Мозамбіку також було використано залучення приватних компаній для
реалізації Програми реформування митної служби, спонсором якої наприкінці
ХХ ст. виступив Уряд Великої Британії. Програма, крім того, була схвалена
Міжнародним Валютним Фондом, Міжнародним банком реконструкції та
розвитку, якими була надана «допомога у виборі компанії, підготовці фахівців
для роботи в урядових структурах». Уряд уклав контракт з приватною
компанією, що мала здійснювати програму реформування і модернізації. Їй
були передані всі юридичні й адміністративні повноваження з управління
митною службою, повний контроль над усіма її активами та бюджетом, а також
зобов’язаннями, такими, як кредити, борги і т. ін. Фактично до митних органів
Мозамбіку був застосований підхід, подібний до процедур реорганізації
юридичних осіб при банкрутстві, заснований на зовнішньому управлінні та
санації, що викликало стурбованість спеціалістів, які обґрунтовано наполягали,
що митниця – це державний орган, і визначення її завдань, принципів
функціонування, а також безпосереднє управління нею – прерогатива держави
[104]. Вважаємо достатньо обґрунтованими їх висновки про недопустимість
навіть тимчасової відмови держави від належного їй права на прийняття рішень
у виключно своїй сфері ведення – митній справі, та впровадження
перспективних

програм

реформування

митних

органів

(хай

навіть

продиктованих нагальними потребами наповнення бюджету) без складання
плану інтенсивного розвитку на довгострокову перспективу.
Правовий статус та місце митних служб неодноразово ставали предметом
досліджень науковців, проте однозначної системи їх класифікації до тепер не
вироблено. Так, характеризуючи ще в 2012 році митні органи держав – членів
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Європейського Союзу Ю. В. Оніщик звернув увагу на характерну для багатьох
країн ЄС тенденцію: національні митні служби не є самостійними державними
органами, а підпорядковані безпосередньо міністерствам фінансів і входять до
їх складу. Дослідник виділив країни, митні органи яких об’єднанні з
податковими службами по справлянню акцизів і інших видів непрямих
податків: Франція (Головна дирекція митниць і непрямих податків), Італія
(Департамент митниць і непрямих податків), Велика Британія (Королівська
служба митниць і акцизів), Данія (Митно-податковий директорат), Люксембург
(Департамент митниці і акцизів), тощо. Поряд з цим, було відмічено наявність
інших прикладів щодо місця митних органів у системі інститутів виконавчої
влади: митна служба Швеції є самостійним органом виконавчої влади [215], а
Митне управління Угорщини являє собою структурний підрозділ Головного
управління митної та фінансової охорони Міністерства фінансів [176].
Водночас інші дослідники віднесли Митну агенцію Італії і Адміністрацію
мита і акцизів Люксембургу до самостійних (децентралізованих) митних
органів, а митну адміністрацію Франції – до митних органів, які підпорядковані
Міністерству

фінансів

[175].

Організаційні

моделі

митно-податкового

адміністрування в зарубіжних країнах вивчали В. Хомутенко та О. Запорожець,
які систематизували органи адміністрування митних платежів в 63 країнах за
організаційною структурою та довели, що з проаналізованих зарубіжних
держав у 25 країнах митні органи є самостійними владними установами (39,8 %
випадків), у 17 – входять до структури міністерств фінансів (28,3 % випадків); у
21 країні митні функції виконують єдині фіскальні органи (міністерства,
адміністрації, служби податків (доходів) (33,4 % випадків).
Ними була обґрунтована думка, що, як правило, у високо розвинених
країнах визначальним чинником формування моделі організації оподаткування
є запровадження спеціалізації фіскальних органів на окремих категоріях
платників,

що

дозволяє

більш

ефективно

здійснювати

інформаційно-

роз’яснювальну й контрольну роботу. Практично це означає, що з метою
адміністрування митних платежів з урахуванням сучасних світових тенденцій
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функціонують спеціально утворені митні органи. Науковці у цей період
наголошували, що в країнах зі значною територією та кількістю населення, що
характерно й для України, митні органи головним чином функціонують як
самостійні спеціалізовані владні структури, відповідальні за реалізацію митної
політики держави. З огляду на це, а також зважаючи на територіальні масштаби
України та кількість суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД, було
зроблено обґрунтований висновок, що митні функції в нашій державі
об’єктивно ефективно може виконувати лише спеціалізована підсистема
митних органів, а не єдина податкова структура [104].
Протилежної думки дотримується вчений А. Н. Козирін, який стверджує,
що міжнародний досвід підтверджує ефективність єдиних фіскальних відомств,
які об’єднують податкову і митну служби, а найбільш успішним прикладом
поєднання функцій податкових і митних органів вважає Велику Британію, де
загальне регулювання податкової системи здійснює Міністерство фінансів.
Одночасно з цим, наводяться і зворотні приклади: в США контроль над
діяльністю митних органів здійснюється окремим відомством, яке займається
охороною кордону (U.S. Customs and Border Protection) і підпорядковане
Міністерству національної безпеки [171].
Зважаючи на різноманітний досвід різних країн спеціалісти визнають, що
в світовій практиці є приклади інтеграції митних і податкових адміністрацій,
заснованої на співробітництві у фіскальній сфері, проте, лише у 28 % держав –
членів Всесвітньої митної організації митниця є частиною фіскальної служби.
Натомість в багатьох інших країнах митна служба – це окремий орган або
відносно автономний департамент в складі міністерства [104].
Проведений нами аналіз місця та ролі митних адміністрацій країн –
учасниць Європейського Союзу в системі національних державних органів,
порядку їх

формування

та

основних

засад

функціонування

дозволяє

систематизувати європейські митні служби з огляду на порядок управління в
країнах Євросоюзу органами, що безпосередньо забезпечують реалізацію
митної справи [171].
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Погоджуємось із експертами, що найбільша кількість європейських
митних служб (майже 40 %) сформована на умовах достатньої автономності і
здійснює митну справу під керуванням та контролем міністерства фінансів. На
нашу думку, така модель дозволяє сконцентрувати зусилля та підвищити
ефективність функціонування спеціалізованої моно-структури, не зменшуючи
при цьому її керованості з боку центрального державного органу, що формує
митну політику. Відтак, цей досвід цілком може бути опрацьований та
використаний в наступних кроках реформування Державної митної служби
України

для

розробки

механізмів

функціонування

вітчизняної

митної

адміністрації у формі окремого інституту, підпорядкованого Міністерству
фінансів або Кабінету Міністрів України [104].
Висновки до другового розділу
1. У розділі доводиться, що Державна митна служба України під час
повноцінно заявляє про свої наміри щодо створення багатофункціональної,
конкурентоспроможної, ефективно управляючою митної служби, прирівняної
до найбільш сучасних моделей митниць світу. В основу перетворень митної
справи закладається концепція митного законодавства, гармонізованого із
законодавством Європейського товариства. Такий підхід в період переходу
України до економіки відкритого ринку забезпечить застосування в митну
практику понять і правил, прийнятих у світовому митному оточенні, і буде
поштовхом до практичного сприяння митній службі України у її модернізації.
2. У рамках інтеграційних процесів модернізація митної служби України
набуває суттєвого значення, яке пов’язане зі здійсненням стратегічних
перетворень, окресленням нових пріоритетів та впровадженням їх в практичну
діяльність митних органів. Розглядаються кроки митної служби у напрямку
імплементації Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі
як одного з основних світових стандартів у галузі митної справи, розробленого
Всесвітньою митною організацією. Під час аналізу діяльності Державної митної
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служби України з досягнення відповідності Рамковим стандартам безпеки та
спрощення міжнародної торгівлі визначено основні завдання та напрями.
Основними завданнями, що сприяють досягненню визначеної мети, є:
- приведення діяльності митної служби, пов’язаної перш за все з
виконанням контролюючих функцій, до визнаних Україною міжнародних
стандартів;
- забезпечення кадрової спроможності митної служби щодо якісного
виконання завдань в умовах впровадження міжнародних стандартів діяльності;
- створення організаційно-правових передумов для розгортання системної
та результативної наукової діяльності в митній службі.
Основним напрямами з виконання поставлених завдань, є: нормотворча
діяльність; діяльність зі спрощення процедур митного контролю та митного
оформлення; організаційно-управлінська діяльність; взаємодія митної служби;
кадрова діяльність; наукова діяльність.
3. Виділяється та аналізуються і три важливих напрями модернізації
митної служби України, а саме: розробка та імплементація митного
законодавства,

що

відповідає

Європейського

Союзу;

міжнародним стандартам

розробка

багатофункціонального

та

стандартам

інформаційного

комплексу та міжнародне співробітництво в галузі митної справи. Розвиток
зазначених напрямків суттєво впливає на удосконалення митної діяльності у
контексті інтеграційних процесів.
4. Зазначається, що Європейська сторона неодноразово звертала увагу на
необхідність

розширення

правоохоронних

повноважень

митної

служби

України. Крім того, вказувалось на те, що посилення фіскальної складової
діяльності митних органів України за рахунок послаблення правоохоронної
складової не відповідає сучасним тенденціям розвитку митної справи у ЄС та
потребує перегляду. Нами пропонується розглядати модернізаційні процеси
митної служби, які проходили за останні 5 років. Відображення саме цього
періоду пов’язано із тим, що з метою створення оптимальної системи
організації митної справи, керівництвом Державної митної служби України
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була визнана необхідність проведення заходів із здійснення реформування та
модернізації митної служби.
Як свідчить наш аналіз, що пріоритетними напрями реформування було
визнано окремі напрями та запропоновано шляхи їх впровадження. Це наступні
напрями, такі як: удосконалення нормативно-правової бази; удосконалення
процедур, технологій та інструментів збирання та обчислення податків та
зборів; вдосконалення митних процедур, технологій та порядків митного
контролю й митного оформлення; сприяння зовнішньоекономічної діяльності;
підвищення ефективності протидії контрабанді та порушенням митних правил;
підвищення ефективності керування митною службою та персоналом;
впровадження політики митної етики; посилення ролі навчання та науки;
розбудова розвинутої митної інфраструктури та застосування сучасного
обладнання; удосконалення застосування інформаційних технологій та систем;
удосконалення системи митної статистики; зміцнення партнерських стосунків
між митними органами й суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
5. Разом з тим у центральному апараті Державної митної служби України
сформувались дві достатньо різні позиції щодо сучасного етапу реформування
митної служби.
Згідно однієї точки зору, головною метою реформування визначалось
прискорення реалізації двох стратегічних напрямків: підвищення ефективності
застосування митних процедур; скорочення часу на їх здійснення.
Передбачається

також

реформувати

структуру

митної

системи,

правоохоронного блоку і підрозділів внутрішньої безпеки митних органів.
Створення

вертикалей

для

підрозділів

боротьби

з

контрабандою

та

порушеннями митних правил і внутрішньої безпеки стало б важливим кроком
для отримання в подальшому для цих структур права на проведення
оперативно-розшукової діяльності.
Згідно іншої точки зору, документ повинен був бути більш загальним та,
по-можливості, не містити положень, які ще не закріплено у законодавчому
полі держави. Так, згідно затвердженої наказом Державної митної служби

147
України Концепції модернізації діяльності митної служби, положення, що
містяться в ній, дають можливість приймати оптимальні рішення при
опрацюванні проблемних питань, які виникають при виконанні основних
завдань, поставлених перед митною службою, шляхом розкладання їх на
складові, які відповідають основним напрямам діяльності митної системи.
6. Таким чином, з питань, що стосуються правоохоронної складової
залишились лише загальні напрями, такі, як:
- застосування сучасних організаційно-технічних методів і засобів
відвернення, виявлення, розкриття та попередження порушень законодавства з
питань митної справи;
- забезпечення

необхідними

кадровими,

матеріально-технічними,

інформаційними засобами для виконання поставлених перед митною службою
завдань;
- взаємодія митної служби з правоохоронними й контролюючими
органами України та митними органами інших держав;
- удосконалення структури підрозділів по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил, яка являє собою єдиний блок підрозділів митних
органів, діяльність яких пов’язана з виконанням правоохоронних функцій з
чітко визначеними організаційно-правовими засадами їх діяльності.
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РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В
МИТНІЙ СФЕРІ: ПРАВООХОРОННА СКЛАДОВА
3.1. Використання єврорегіонального управлінського досвіду щодо
аналітичної роботи та правооxоронної діяльності митної служби України
В умовах розвитку ринкової економіки та стрімкого зростання
зовнішньоекономічних зв‘язків, питання боротьби з контрабандою та протидії
митним правопорушенням стали одним з головних завдань на напрямку
захисту економічних інтересів України. Близько 10 % посадових осіб митних
органів України працюють винятково на цьому напрямі, а до боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил залучається більше половини
особового складу митниць.
Аналіз наявної інформації свідчить, що останнім часом контрабандна
діяльність набула значних масштабів, а організація по її протидії на місцях,
залишається недостатньо ефективною.
З таким положенням справ в сучасних умовах змиритися неможливо.
Необхідно

вживати

кардинальних заходів не

тільки

по

покращенню

ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
безпосередньо на кордоні, але й створювати умови, що не дозволяють
перевозити,

зберігати

і

реалізовувати

незаконно

ввезені

товари

на

внутрішньому ринку України.
З цією метою, пропонується об‘єднати зусилля правоохоронних,
контролюючих і митних органів єдиним задумом, в рамках своїх повноважень
та компетенції, для вирішення загального завдання - захисту економічної
безпеки України.
На жаль, митним органам України в даний час законодавець не надав
права на ведення оперативно-розшукової діяльності, позбавивши тим самим
можливості

самостійно

здобувати

попереджувальну

інформацію

про
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підготовлювані правопорушення, тобто виявляти протиправні діяння на ранніх
стадіях - формування наміру (умислу) і вишукування засобів і знарядь для
здійснення правопорушень, ставлячи, таким чином, митні органи України в
невигідні умови на напрямку боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил.
В діючому законодавстві України не існує чіткого і повного визначених
ознак

такого

виду

державної

діяльності,

як

організація

боротьби

з

контрабандою, безпосередньо не висвітлені його основні форми, сили, методи
та засоби, направлені на досягнення поставленої мети.
Тому, виходячи з норм та положень чинного законодавства, відомчих
нормативних актів, що регулюють правоохоронну діяльність взагалі, суть
поняття організації боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
можна сформулювати як:
1. Вид

державної

діяльності,

яка

здійснюється

підрозділами

правоохоронних та інших державних органів, що наділені повноваженнями по
боротьбі зі злочинністю, у відповідності до законів України та інших
нормативно-правових актів.
2. Вид юридичної діяльності, тобто частина державно-владної діяльності
компетентних державних органів, націленої на виконання певних функцій
держави.
3. Це різновид діяльності вищих органів держави (законодавчої,
виконавчої і судової влади), які в межах своєї компетенції надають право на
здійснення такої діяльності, покладають на суб’єктів боротьби з контрабандою
певні обов‘язки і здійснюють контроль за реалізацією норм законодавства під
час здійснення цих заходів [103].
Таким чином, організація боротьби з контрабандою комплексно об’єднує
врегульовані законодавством України різні правові відносини.
Аналіз результатів правоохоронної діяльності митних органів України в
частині протидії контрабандним проявам та митним правопорушенням, вказує,
що найбільш поширеними способами скоєння митних правопорушень
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економічного характеру є:
- переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (як
документальне, так і фізичне приховування);
- декларування товарів не своїм найменуванням, незаявлення точних
відомостей про товари та предмети, що переміщуються через митний кордон
України;
- підміна товаросупровідних документів (заниження митної вартості
товарів);
- ввезення транспортних засобів: по підроблених документах; ввезення
легкових автомобілів з фіктивною реєстрацією в органах реєстрації;
невивезення транспортних засобів, які були тимчасово ввезені на територію
України;
- незаконне звільнення від митного контролю;
- експорт товарів по завищеній митній вартості (незаконне відшкодування
податку на додану вартість);
- переміщення товарів поза митним контролем;
- фіктивний транзит.
Серед проблемних питань, що суттєво впливають на ефективність
протидії правопорушенням, пов’язаним з незаконним переміщенням товарів
через митний кордон України, митним оформленням та оподаткуванням та
серед

основних

передумов,

що

спонукають

до

здійснення

митних

правопорушень можна виділити:
- економічні передумови - наявність диференціації ставок ввізного мита;
відсутність комплексного контролю за реалізацією товарів іноземного
виробництва на внутрішньому ринку; несанкціонована та непрогнозована зміна
окремих

елементів

тарифного

та

нетарифного

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності;
- проблеми законодавчого забезпечення – законодавче обмеження
повноважень митних органів (відсутність права на проведення оперативнорозшукових заходів); наявність законодавчо визначених, але економічно
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необумовлених штучних пільг; судові рішення винесені не на користь держави
(кодування товарів, підтвердження пільг, митна вартість, вексельна форма
розрахунків); наявність законодавчих колізій, неузгодженість та недосконалість
окремих положень законодавчих актів, окремих прогалин законодавства;
- неналежний рівень взаємодії державних органів, уповноважених
здійснювати заходи по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил – відсутність єдиного державного органу, відповідального за
координацію на державному рівні заходів з протидії контрабанді; втручання
правоохоронних органів в діяльність митних органів; одностороння система
надання інформації виключно від митних органів до правоохоронних;
відсутність механізму контролю за реалізацією інформації, наданої митними
органами;
- відсутність єдиної системи комплексного контролю за здійсненням
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності – відсутність єдиного
механізму валютного контролю в сфері зовнішньоекономічної діяльності
(розрахунки
комплексного

по

зовнішньоекономічним

механізму

підтвердження

угодам);

відсутність

(перевірки

єдиного

або

верифікації)

методів

здійснення

зовнішньоторговельних контрактів (угод);
- проблеми,

пов’язані

зі

зміною

ознак

та

правопорушень – наявність ознак прикордонної контрабанди, обумовлених
територіальними та соціальними особливостями прикордонних територій;
набуття ознак транскордонної та міжнародної злочинності; набуття ознак
інтелектуальної контрабанди із забезпеченням із забезпеченням сучасними
технічними

засобами

та

залученням

висококваліфікованих

фахівців;

організований характер злочинних дій, до яких залучаються перевізники, митні
брокери, банківські установи, працівники митних та правоохоронних органів,
які здійснюють прикриття таких операцій; територіальні та географічні
особливості скованих правопорушень (види товарів, способи здійснення, коло
причетних осіб, сезонність правопорушень);
- проблеми, пов’язані з міжнародними факторами – реалізація окремими

152
суміжними державами політики стимулювання експорту товарів власного
виробництва, експорту товарів по заниженій митній вартості (через митні
ліцензійні склади та офшорні фірми), накопичення та експорт товарів
сумнівного походження, або зміна країни виробника товарів; низький рівень
або відсутність реагування (особливо після вступу до ЄС) митних органів
суміжних держав на запити щодо надання інформації про товари, які є
об’єктами зовнішньоекономічних операцій; відсутність підтримки з боку
митних адміністрацій суміжних держав щодо обміну інформацією про товари
та транспортні засоби, що переміщуються через пункти пропуску;
- відсутність стимулюючої складової за результати протидії контрабанді
та митним правопорушенням – відсутність належного рівня матеріального
забезпечення, адекватного результатам роботи та рівню відповідальності;
відсутність системи матеріального стимулювання посадових осіб митних
органів за виявлення та викриття контрабанди та порушень митних правил;
- проблеми технологічного характеру – постійно зростаючий обсяг
операцій

у

сфері

зовнішньоекономічної

діяльності

та

обсягів

зовнішньоторговельних вантажів; значна кількість контролюючих служб у
пунктах пропуску; відсутність вантажних митних комплексів державної форми
власності, організація роботи підрозділів митних органів у приміщеннях
суб’єктів підприємницької діяльності; необхідність врахування технологічних
особливостей функціонування окремих видів транспорту;
- рівень

технічного

забезпечення

–

низький

технічний

рівень

облаштованості пунктів пропуску сучасними та ефективними технічними
засобами митного контролю.
З огляду на вищевикладене, можна визначити концептуальні засади
організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, тобто
визначити напрями удосконалення модернізаційних процесів митної служби
України в напрямі протидії контрабанді та порушенням митних правил.
З урахуванням вітчизняного й світового досвіду, концептуальними
засадами протидії контрабанді визначено комплекс правових, економічних,
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організаційних

та

практичних

заходів

щодо

протидії

контрабанді

та

порушеннями митних правил, усунення причин та умов, що сприяють цьому
суспільно небезпечному явищу, а також захисту вітчизняного ринку.
Концептуальні засади - система доказів певного положення, система
поглядів на те чи інше явище (з лат. Conceptus – поняття, думка, уявлення),
вихідне, головне положення, принципи - в даному випадку основні методи та
способи організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил,
з метою адекватної протидії таким правопорушенням [171].
Реалізація

концептуальних

засад

дозволить

суттєво

підвищити

ефективність службової діяльності, як підрозділів по боротьбі з контрабандою
та митними правопорушеннями, так і підрозділів митного оформлення, які
задіяні у сфері боротьби з контрабандою, має сприяти протидії випадкам
незаконного переміщення товарів та предметів через митний кордон України з
порушенням норм чинного законодавства, позитивно вплинути на збільшення
бюджетних надходжень й забезпечить повноту їх справляння.
Пропонується

для

розгляду

систематизований

підхід

до

питань

організації та боротьби з правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та протидії порушенням митних правил і контрабанді.
Під системою заходів по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних
правил

розуміється

процесуальних

і

сукупність

адміністративно-правових,

організаційно-пошукових

заходів,

кримінально-

об’єднаних

єдиним

задумом, з комплексним використанням наявних сил і засобів, кінцевою метою
яких є виявлення і припинення митних правопорушень.
Адміністративно-правові заходи – комплекс заходів, направлених на
забезпечення соціально-економічних прав і законних інтересів підприємств,
установ і громадян, а також на порядок здійснення митного контролю і митного
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України,
притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення
митних

правил,

забезпечення

охорони

правопорядку,

впорядкування

суспільних відносин, заснованих на праві і законності та профілактичній
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роботі.
Кримінально-процесуальні заходи - передбачають та встановлюють
порядок провадження у справах про порушення митних правил.
Організаційно-пошукові заходи - направлені на ефективне виявлення і
припинення контрабанди і порушень митних правил, з урахуванням
особливостей оперативної обстановки, що складається із наявних сил і засобів,
які умовно можна розділити на дві складові: організаційно-пошукові заходи, що
безпосередньо здійснюються митними органами та заходи, що проводяться у
взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами.
Важливою

складовою

при

здійсненні

правоохоронної

функції

є

організація і проведення аналітичної роботи у підрозділах по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил митних органів України.
У сучасних умовах важко розраховувати на позитивні результати у
виявленні і припиненні правопорушень та досягнути їх при проведенні окремих
пошукових заходів, без попередньо проведеної підготовчої та аналітичної
роботи.
Як свідчить практика, часи контрабанди, яку можна було виявити
візуально в ході митного огляду, давно канули в минуле. Порушення митного
законодавства та незаконні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
вийшли на якісно новий рівень.
З урахуванням цього, митні органи України у межах своїх повноважень
змушені змінювати підходи до вирішення завдань по боротьбі із злочинністю у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, здійснювати пошук нових форм та
методів

виявлення

і

припинення

митних

правопорушень,

оскільки

правопорушники для здійснення контрабанди частіше стали застосовувати так
званий метод “інтелектуального приховування”, при якому, на перший погляд
все виглядає цілком законно.
Для протидії “інтелектуальним” правопорушенням в підрозділах по
боротьбі з контрабандою створено аналітичні підрозділи, головним завданням
яких є вивчення та аналіз оперативної обстановки в зоні діяльності митниці у
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напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил,
визначення чинників і тенденцій, що впливають на здійснення протиправної
діяльності, а також розробка обґрунтованих пропозиції і рекомендації по
проведенню заходів щодо їх припинення.
Розглянемо теоретичні основи та методи аналітичної роботи в
підрозділах по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
митних органів детальніше.
Аналітична робота в митних органах України - творчий процес,
заснований на аналізі, синтезі, прогнозуванні і моделюванні протиправної
діяльності і оперативної обстановки в зоні діяльності митниці, а також інших
методах наукового пізнання, по вивченню і обліку даних, що поступають в
митницю і матеріалів, опублікованих в засобах масової інформації, що мають
відношення до митної справи, з метою подальшої розробки обґрунтованих
пропозицій по вдосконаленню управлінської діяльності і активізації боротьби з
контрабандою і порушеннями митних правил, а також для вирішення інших
завдань на користь митних органів України.
Аналіз - (з грецької мови - розкладання, розчленовування), синтез (злиття. з’єднання) - як логічні методи виникли на основі практичної діяльності
людини, його практики за способом підходу до предмета і явища діяльності.
Аналіз і синтез органічно зв’язані між собою на кожному етапі процесу
пізнання, переплітаються між собою і обумовлюють один одного. Синтез може
існувати на базі аналізу.
Аналіз є також способом подальшої перевірки пізнавальних результатів,
одержаних шляхом синтезу. Розрив аналізу та синтезу, або абсолютизація
одного з них, приводить до помилки. І, як наслідок, на практиці може привести
до значних недоліків у роботі і направити зусилля всього колективу по
помилковому шляху і, кінець кінцем, завести в безвихідь.
Тоді як при правильному, науковому підході, є можливості не тільки
пасивно досліджувати протиправні діяння та оперативну обстановку в регіоні,
але

і

активно

впливати

на

них,

створюючи

додаткові

перешкоди
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правопорушникам, спонукаючи їх самостійно відмовитися від здійснення
протиправного діяння на ранніх стадіях, що з одного боку, є виховною,
профілактичною функцією митних органів України, а з іншого боку, дозволяє
активно впливати на оперативну обстановку, створювати сприятливі умови для
ефективного митного контролю і вдосконалення митного оформлення товарів і
інших предметів, переміщуваних через митний кордон України.
Моделювання - опосередкований метод наукових досліджень об’єктів
пізнання (вивчення яких, внаслідок певних причин неможливе) шляхом
дослідження цих моделей, як специфічний пізнавальний прийом, своєрідна
форма відображення об‘єктивної дійсності.
Метод моделювання надзвичайно розширює можливості наукового
пізнання, оскільки дозволяє наочно представляти досліджувані явища,
“наближати” їх, змінювати реальний режим їх перебігу, не допускати
шкідливих впливів побічних чинників, особливо в такій сфері діяльності, як
боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил.
Структура процесу моделювання складається з основних етапів:
- постановка проблеми;
- вибір моделі;
- її дослідження;
- екстраполяція отриманих результатів на оригінал.
Теоретичну основу моделювання складає теорія фізичної подібності, що
служить основою фізичного моделювання, при якому модель і оригінал мають
однакову природу.
Прогнозування - процес наукового передбачення майбутнього стану
предмету або явища на основі аналізу його минулого і сьогодення,
систематизації, науково обґрунтована інформація про якісні і кількісні
характеристики розвитку цього предмету або явища в перспективі. Результатом
прогнозування є прогноз - знання про майбутній і вірогідний розвиток
поточних тенденцій.
Прогнозування передує плановій розробці управління соціальними
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явищами. Особливо важливо прогнозування при плануванні і реалізації
спеціальних

операцій

підрозділами

по

боротьбі

з

контрабандою

та

порушеннями митних правил та підрозділів митного оформлення митних
органів України.
Методами розробки прогнозування є екстраполяція, експертні оцінки і
моделювання, а основними його об’єктами, в цьому випадку, є протиправна
діяльність, оперативна обстановка, а також комплекс пошукових заходів, які
реалізовуються.
За допомогою аналізу, синтезу, прогнозування та моделювання є
можливість вивчити складові оперативної обстановки, відзначаючи, як
сприятливі, так і негативні чинники, що впливають на рішення правоохоронних
завдань, визначення шляхів усунення негативних явищ, а там, де це неможливо
через об’єктивні причини, компенсувати шляхом взаємодії з іншими
правоохоронним органами, які мають в своєму розпорядженні можливості для
цього, крім того, розкрити можливий механізм того або іншого протиправного
діяння.
І в цьому плані, важливу роль відіграє емпіричне пізнання - філософська
категорія рівня пізнання, заснована на практичному досвіді.
Доречно відзначити, що при цьому, необхідно розглядати, як логічні, так і
алогічні варіанти здійснення протиправних діянь, відображаючи їх суть,
одночасно в думках, проектуючи на всебічно вивчену обстановку в зоні
діяльності митного органу.
Прогнозування, тобто передбачення можливих сценаріїв розвитку
оперативної обстановки і протиправної діяльності, з урахуванням наявних сил і
засобів, допоможе представити повну картину на певний час, а також виділити
пріоритетні напрямки, головні і другорядні завдання боротьби з контрабандою і
порушеннями митних правил, тим самим, компенсувати відсутність у митних
органів України права на оперативно-розшукову діяльність.
Розглянемо сучасний стан аналітичної роботи та підрозділи, відповідальні
за її здійснення, у підрозділах по боротьбі з контрабандою та порушеннями
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митних правил митниць України.
Аналітичні відділи в структурі підрозділів по боротьбі з контрабандою
(відділень і служб) беруть початок від організаційно-аналітичних відділів
(секторів), які були створені вже більше як 20 років на підставі наказу
Державної митної служби України № 400 “Про створення відділень і служб по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил”, проте типового
положення про такі підрозділи Держмитслужбою України так і розроблено не
було.
Положення про вказані підрозділи митниць розроблялись на місцевому
рівні та зміст їх повноважень і обов’язків трактувався в кожній із митниць
окремо.
За відсутності типового положення про відділ організаційної та
інформаційно-аналітичної роботи підрозділів по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил митниць України, серед функціональних завдань,
які покладаються на вказаний підрозділ, можна виділити такі:
- здійснення інформаційної та аналітично-пошукової роботи, спрямованої
на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів,
транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України,
вивчення закономірностей у цьому процесі, а також причин, що до цього
призводять, і умов, що цьому сприяють;
- прогнозування можливих тенденцій і каналів незаконного переміщення
товарів та інших предметів через митний кордон України, а також причин, що
до цього призводять і умов, що цьому сприяють;
- розроблення, організація й проведення заходів по попередженню
випадків незаконного переміщення товарів, валюти, історичних і культурних
цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або
вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів,
прекурсорів;
- надання практичної допомоги іншим підрозділам митниці з питань
організації боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил;
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- збір, обробка, узагальнення та аналіз статистичної й тематичної
інформації щодо стану боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил, результатів роботи митниці з цих питань;
- розробка та подання керівництву Державної митної служби України
пропозицій щодо вдосконалення й підвищення ефективності та якості роботи в
цьому напрямі;
- забезпечення керівництва митниці та Державної митної служби України
інформаційно-аналітичними матеріалами з питань боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил, для використання при прийняття управлінських
рішень;
- здійснення заходів, спрямованих на припинення й профілактику
порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням;
- взаємодія з митними й правоохоронними органами, іншими органами
виконавчої влади в напрямі запобігання, виявлення та розслідування митних
правопорушень;
- ведення діловодства служби.
Відзначимо, що аналітична робота складає собою:
- збір і узагальнення інформації про пасажиро- та вантажопотоків, що
слідують через митний кордон України в зоні діяльності митниці;
- ведення та узагальнення інформації по “групах ризику”, яка включає в
себе юридичних та фізичних осіб, які скоїли правопорушення або можуть бути
причетні до незаконного переміщення товарів та інших предметів (ведення бази
орієнтувань);
- виявлення конкретних напрямків (каналів) переміщення товарів та
інших предметів з порушенням митних правил і контрабандним шляхом;
інформування на підставі проведеної роботи керівництва митниці та підготовка
пропозицій і конкретних заходів щодо перекриття цих напрямків (каналів), а
також внесення змін до технологічних схем митного контролю, з метою
недопущення виникнення таких каналів у майбутньому;
- проведення

окремих

аналітичних

досліджень

у

торговому

та
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неторговому обігу, а саме: аналіз переміщення через митний кордон
конкретних

товарів,

збір

та

узагальнення

інформації

по

суб’єктах

зовнішньоекономічної діяльності, перевізниках, фізичних особах, які скоїли або
можуть бути причетні до скоєння порушень митних правил або контрабанди;
- прогнозування впливу змін в законодавстві, на розвиток криміногенної
(у митному відношенні) ситуації.
Основними методами проведення аналітичної роботи є:
1. Збір інформації, ведення опрацювання відповідних баз даних.
Налагоджених регламентованих каналів надходження інформації до
підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
митниць України на даний час не існує. Підпорядковані їм аналітичні
підрозділи не є в теперішній час підрозділом, до якого б спрямовувалась
необхідна інформація.
Майже всю інформацію потрібно вишукувати, а подекуди ще й доводити,
що та чи інша інформація, якою володіють інші підрозділи митниці, насправді
необхідна

для

проведення

аналітичної

роботи,

подеколи

інформація

здобувається “напівлегальними” способами.
Підготовка аналітичних матеріалів в більшості випадків залежить і
можлива тільки завдяки особистим контактам керівників підрозділів. Іноді
складається враження, що аналітична робота не тільки нікому, окрім
підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил не
потрібна, а й навпаки, створюються умови для її гальмування, ще й з тим, щоб в
разі якихось контрабандних проявів звинуватити підрозділи по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил у “провалі” аналітичної роботи.
Що стосується виявлення конкретних фактів правопорушень, важливим є
отримання аналітичним підрозділом інформації на стадії оформлення вантажу,
до його випуску, коли ще є час проаналізувати конкретну зовнішньоекономічну
операцію і при виявленні ознак правопорушень, вжити відповідні адекватні
заходи, безпосередньо при наявності вантажу (товару) – безпосереднього
об’єкта правопорушення.
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2. Обробка інформації.
Технічне забезпечення аналітичних підрозділів, потребує покращення.
Забезпечення підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил комп’ютерною та іншою оргтехнікою здійснюється по “залишковому
принципу”.
Відсутня будь-яка теоретична база проведення аналітичних досліджень в
митних органах та відповідні методичні рекомендації.
Співробітники аналітичного підрозділу не проходять цільових навчань
(семінарів), щодо принципів проведення аналітичної роботи. Також у
аналітичних підрозділах відсутні відповідні програмні комплекси, які б
дозволяли накопичувати та обробляти наявну інформацію.
3. Аналіз обробленої інформації.
Важливим недоліком є відсутність “зворотного зв’язку” - аналітичні
довідки, у тому числі і по конкретних фактах правопорушень, направляються
до інших підрозділів митниці та правоохоронних органів, для подальшої
реалізації або можливого використання, однак, інформація про подальші дії по
цих напрацюваннях у більшості випадків відсутня, і результати такої роботи
залишаються невідомими.
Тобто, в таких умовах можливо провести тільки неповний аналіз, якій
базується на конкретних прикладах, не висвітлюючи явище в цілому. Такі
аналітичні довідки відірвані від реалій життя. Відсутність інформації про
реалізацію тих чи інших аналітичних напрацювань, не дозволяє розвивати та
поглиблювати аналізи конкретних напрямків роботи.
4. Прогнозування розвитку ситуації.
З вищенаведених, ця ланка є найбільш слабкою. Володіючи інформацію,
яку в змозі зібрати, аналітичний підрозділ може робити тільки висновки (як
правило, лише після уже здійснених протиправних дій, спрямованих на
порушення митного законодавства) та прогнози, які далекі від реальності.
Співробітники аналітичного підрозділу нерідко не мають уяви про роботу на
різних ділянках митного контролю – у підрозділах митного оформлення, на
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митних постах, не знають важливих специфічних аспектів цієї роботи, не мають
практичного досвіду роботи на ділянках митного контролю, через що реально
не

можуть

давати

конкретні

практичні

рекомендації

по

виявленню

правопорушень чи робити будь-які прогнози.
Окреме питання – професійна підготовка (освіта, орієнтування в
законодавстві, і не тільки в митному, знання реальної оперативної обстановки у
зоні діяльності митниці та регіоні). Важливість цього питання не піддається
сумніву.
5. Підготовка звітності.
Підготовка статистичних звітів не повинна входити до функціональних
обов’язків аналітичного підрозділу, хоча б з тієї точки зору, що всі первинні
документи (реєстр справ про порушення митних правил та контрабанду, архів
справ про порушення митних правил, звіти та службові записки про результати
проведених операцій та інше) складаються та знаходяться у інших підрозділах
по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і формування
звітів ставиться в повну залежить від своєчасності та повноти надання цих
первинних документів до аналітичного підрозділу. Таким чином, співробітники
аналітичного підрозділу стають заручниками будь-яких помилок співробітників
інших відділів, а в підрозділі створюються умови для викривлення звітності та
реальної ситуації.
Звітність може лише використовуватись в діяльності аналітичного
підрозділу для визначення ефективності роботи по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил в структурних підрозділах митниці, вивчення
причин такого стану роботи. Підготовка будь-яких звітів про діяльність інших
підрозділів служби має здійснюватися безпосередньо цими підрозділами.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що у результаті
покладання на аналітичний підрозділ перелічених вище, не властивих функцій і
завдань, вони перетворилися в “статистів”, які або лише констатують
оперативну обстановку, що склалася на місцях, або виключно виконують
статистичні звіти, формують та контролюють виконання планів роботи
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підрозділами служби та займаються перепискою по несуттєвих запитах
(накопичування та очікування відповідей з митних постів та пунктів пропуску
про перетин кордону тим чи іншим громадянином, вантажем або автомобілем
тощо).
Безпосередня аналітична робота, при цьому, зводиться до мінімуму і
проведення дійсно ретельного аналізу в певному напрямку є лише особистою
заслугою окремих керівників та особового складу аналітичного підрозділу,
оскільки більшу частину робочого часу вирішуються виключно організаційні та
поточні питання.
Тобто, в повсякденній роботі аналітичний підрозділ задіяний у
організаційних завданнях і реально відірваний від процесу митного контролю
та митного оформлення, відсутня оперативна інформація (щодо випуску
вантажів

по

конкретній

зовнішньоекономічній

операції),

а

отже

і

унеможливлюється ефективна аналітична робота, направлена на упередження
та своєчасне виявлення правопорушень.
Навіть ті аналітичні напрацювання, які є в митниці та могли б дати
значний ефект при їх реалізації, часто не доводяться до логічного завершення
та реалізації, не виключені випадки витоку інформації, втрачається ефект
раптовості,

виникає

можливість

помилкового

трактування

аналітичних

висновків, тиску потенційних порушників на працівників митниці та
втягування їх у корупційні зв’язки.
Результатом викладеного стало те, що на даний час аналітичний підрозділ
підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в
такому вигляді, в якому він є, неспроможний повноцінно виконувати ті
завдання, які покладалися при створенні таких підрозділів і вирішення яких,
вимагається від них на даний момент.
Тому, сьогодні надзвичайно актуальним є удосконалення організаційної
структури підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил. Необхідно розмежувати організаційні функції та аналітичну роботу, що
дозволить

більш

цілеспрямовано

працювати

в

цих

напрямках

та
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використовувати робочі ресурси особового складу з більшою ефективністю та
віддачою.
В першу чергу, у підрозділах по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил має бути створений окремий організаційний
підрозділ (штаб), який вивільнить всі інші підрозділи по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил від рутинної “паперової”
роботи, підготовки чи переадресування орієнтувань та запитів щодо перетину
кордону, оформлення вантажів чи акредитації суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, надання копій документів тощо, узагальнення відповідей на
направлення запитів, ведення діловодства по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил, формування текстових та статистичних звітів, на
підставі узагальнення матеріалів, отриманих з інших структурних підрозділів
тощо.
На даний час аналітичним підрозділом та іншими підрозділами по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, як проміжними
ланками, перенаправляється велика кількість запитів та орієнтувань. По
сьогоднішній день залишається неврегульованим у нормативному плані, робота
в митних органах України з орієнтуваннями, постановка та зняття з контролю
окремих об’єктів (транспортних засобів, громадян).
Реально, безпосередньо в пунктах пропуску, забезпечити реалізацію
орієнтувань інспекторським складом підрозділів митного оформлення фізично
не можливо. Існування Єдиної Автоматизованої Інформаційної Системи
Державної митної служби України дає змогу для створення програмного
забезпечення та роботи з орієнтуваннями по всій митній системі, за аналогом
баз вантажних митних декларацій.
Як один з можливих варіантів організаційної реорганізації аналітичного
підрозділу - є розподіл особового складу (закріплення), коли кожен із
співробітників є своєрідним куратором певного структурного підрозділу
служби чи митниці і який в повній мірі буде обізнаний з роботою цього
підрозділу (володіти реальним станом справ) і координуватиме та надаватиме

165
практичну та методичну допомогу при вирішенні поставлених завдань.
Виключивши з функцій аналітичного підрозділу організаційні функції, в
подальшому, доцільно створити підрозділ, на який покласти функції
інформаційно–аналітичної роботи, працівники якого виконували б завдання по
відстеженню оперативної обстановки та виявленню правопорушень виключно у
сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Так як, оперативно-службова робота складається, в основному, із двох
блоків (сегментів): отримання, перевірка та аналіз оперативної інформації і
безпосереднє проведення оперативно-службових заходів (спеціальних операцій,
оглядів, переоглядів, спостереження та інші заходи), які базуються та
проводяться на підставі результатів аналітичної роботи, тому для виконання
вказаних завдань потрібно не виділяти для аналітичного підрозділу виключно
аналітичні функції та позбавляти їх оперативних повноважень, а навпаки,
зосереджувати увагу на реалізації підрозділом своїх напрацювань. Для цього,
спільно з особовим складом аналітичного підрозділу можуть залучатися сили та
особовий склад інших підрозділів служби та митниці, яким ставляться окремі
завдання, виконання яких вони мають здійснювати з мінімальним їх
інформуванням про деталі заходів, що проводяться.
Принципом внутрішньої структури аналітичного підрозділу може стати
поділ роботи його співробітників на декілька сфер відповідальності, відповідно
до наявної штатної чисельності, наприклад, одна сфера відповідності - торговий
обіг, до іншої – порушення при перетині митного кордону фізичними особами.
Як структурна складова, до складу підрозділу може входити група по
боротьбі з митними правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Працівники групи на основі постійної ротації (для упередження
корупційних діянь) закріплюються за відповідними підрозділами митниці –
підрозділами митного оформлення, відділом митних платежів, відділом
контролю митної вартості тощо.
Альтернативним варіантом розподілу сфер відповідальності може бути
принцип закріплення за певним співробітником певної ділянки митного
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контролю (митного поста).
Серед інших напрямків роботи аналітичного підрозділу можна виділити
наступні:
- робота з акредитованими в митниці суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності, вивчення документів, які надаються при митному оформленні
(контракти, інвойси, сертифікати, довідки, тощо), при необхідності, проведення
перевірок через правоохоронні органи, в тому числі і митних органів іноземних
країн;
- проведення аналізу змін у законодавстві, на предмет встановлення
можливого їх негативного впливу на ситуацію та можливого прогнозування
структури митних правопорушень у зв’язку з цим;
- відпрацювання та аналіз стану роботи на тій чи інший ділянці митного
контролю, з наданням необхідних рекомендацій, тощо.
Окрім того, для забезпечення ефективної роботи аналітичного підрозділу
необхідно надати доступ до інформаційних ресурсів митниці (база даних
вантажних митних декларацій, акредитації суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, оформлення автотранспортних засобів тощо), у зв’язку з тим, що
існуючі доступи до Єдиної Автоматизованої Інформаційної Системи Державної
митної служби України не дають змогу провести вибірки даних чи перевірити
інформацію, а дозволяє лише здійснювати перегляд декларації, при цьому,
пошук можливий лише за номерами вантажних митних декларацій, який ще
необхідно знати.
Необхідно відслідковувати стан проходження митних платежів, зміни
активності учасників зовнішньоекономічної діяльності, тощо. Для отримання
необхідної для аналізу інформації працівники аналітичного підрозділу
забезпечуються доступом до всіх необхідних джерел інформації митниці,
приймають участь у нарадах, зустрічах із взаємодіючими підрозділами
правоохоронних органів, здійснюють моніторинг та аналіз публікацій у засобах
масової інформації тощо.
Враховуючи відповідальність та специфіку роботи до аналітичного
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підрозділу необхідно підбирати співробітників з аналітичним складом
мислення, працівників, які можуть вивчати проблеми під різними кутами зору,
з вищою юридичною або економічною освітою, вміння працювати на
комп’ютері з різними видами програмного забезпечення.
Таким чином, аналітичний підрозділ може стати потужним аналітичним
центром не тільки підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил, але й митниці в цілому, який в повній мірі володіє загальною
оперативною обстановкою в зоні діяльності митниці, станом боротьби з
митними правопорушеннями у регіоні.
До

підрозділу

має

надходити

вся

інформація,

яка

прямо

або

опосередковано може вказувати на можливі зміни оперативної обстановки та
вплинути на криміногенну (у митному відношенні) ситуацію в зоні діяльності
митниці.
Провести структурні та організаційні зміни у підрозділах по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил можливо і за рахунок
внутрішніх резервів, шляхом переміщення акцентів на виконання оперативнослужбових заходів, що проводяться цими підрозділами, на основі ретельного
аналізу

основних

аспектів

оперативної

ситуації

та

особливостей

вантажопотоків.
Після

розгляду

окремих

аспектів

аналітичної

роботи

необхідно

розглянути також організацію проведення пошукових заходів у митницях
України.
В результаті проведеної аналітичної роботи є можливість виявити
комплекс факторів, які вказують на наявність ознак правопорушення і
розробити та реалізувати на цій основі організаційно-пошукові заходи, з
достатнім ступенем вірогідності виділити при цьому. “осіб і вантажі групи
ризику” з усього комплексу пасажиро- та вантажопотоків, в результаті чого,
зосередити основні зусилля на головних ділянках роботи по виявленню і
припиненню протиправних діянь.
Оперативна обстановка - це сукупність умов, що складаються в певний
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час в зоні діяльності митного органу України, а також на конкретному
напрямку (ділянці) боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил. З
урахуванням оперативної обстановки здійснюється вибір методів і напрямків
протидії митними правопорушенням, здійснюється розрахунок сил і засобів,
форм і методів, для вирішення конкретних завдань по виявленню і припиненню
митних правопорушень.
Не можна обійняти неосяжне. Цей вираз підходить і до діяльності
підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил.
Загальновідомо, що митні органи України не мають можливості на практиці,
здійснювати навіть наявними силами повноцінний (100 %) контроль за митним
оформленням товарів та транспортних засобів, що слідують через митний
кордон України. З цією метою необхідно ввести ще одне визначення - канал
контрабандної діяльності.
Канал контрабандної діяльності - стійкий спосіб, а також причини та
умови, що сприяють незаконному переміщенню предметів контрабанди та
порушень митних правил через митний кордон України.
З урахуванням того, що оперативна обстановка в зоні діяльності митних
органів України може значно відрізнятися, виходячи з специфічних умов
безпосередньо на місцях, то і канали контрабандної діяльності і їх кількість
будуть різними навіть для сусідніх митниць.
Але сутність заходів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил, в цілому, залишається однією – особовий склад, як підрозділів митного
оформлення, так і підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил, в процесі митного контролю та митного оформлення
зовнішньоекономічних вантажів, товарів. транспортних засобів та громадян,
повинна бути націлена на виявлення у процесі пошукових заходів ознак, які з
достатнім ступенем вірогідності вказують на наявність правопорушення.
Пошукові ознаки розробляються (визначаються) в ході моделювання
протиправної діяльності на кожному конкретному каналі, що дозволяє виділити
з пасажиро- та вантажопотоків осіб і вантажів групи ризику, тобто одержати
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необхідну інформацію про можливе порушення митних правил.
Вантажі групи ризику - багаж, вантаж або автотранспортні засоби,
переміщувані через митний кордон України, які мають сукупність пошукових
ознак, що дають підстави підозрювати, що вони провозяться з порушенням
чинного митного законодавства.
Стандартизована

оцінка

ризиків

являє

собою

важливу

частину

інтелектуальної, повсякденної роботи працівника митниці.
На сьогоднішній день можливим є визначення загальних індикаторів
ризиків та їх профілів [171], і відповідно, неможливим є визначення
універсального коефіцієнту індикаторів ризику, що цілком залежать таких
факторів, як зміни у чинному законодавстві, загальна криміногенна ситуація,
наявність імпортерів тощо.
Це означає, що аналіз та робота по оцінці ризиків повинна проводитися
незалежно і систематично, на постійній основі, з урахуванням оперативної
обстановки в конкретному пункті пропуску.
Критерії ризику:
- рівень податкового навантаження на товар;
- наявність інструментів нетарифного регулювання, що застосовуються
при імпорті товару (ліцензування, квотування, сертифікація, дозвіл тощо);
- потреба внутрішнього ринку України у товарі;
- наявність на внутрішньому ринку України вітчизняних виробників
аналогічного товару і здатність вітчизняного товару конкурувати з імпортним
аналогом в співвідношенні ціна - якість;
- заявлений митний режим, особливості переміщення;
- наявність товарів в межах позиції, субпозиції, підпозиції зі значною
різницею ставок мита;
- відповідність задекларованої кількості товару в основній одиниці
вимірювання, кількості товару в додаткових одиницях вимірювання (ліс вологість деревини - куби - кілограми);
- вид транспорту, маршрут проходження (економічна доцільність);
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- заявлена країна походження;
- “прозорість” зовнішньоекономічної операції, з урахуванням відомостей
про перевізника, митницю, ліцензійний склад, страхові компанії, брокерів,
інших посередників і учасників операцій;
- статистичні дані про результати правоохоронної діяльності митних
органів в попередні роки [171].
Особливо

хочеться

підкреслити,

що

в

процесі

моделювання

і

прогнозування протиправної діяльності в зоні діяльності митниці на
конкретних каналах є можливість передбачити діяння правопорушників, які
раніше не виявлялися на тій або іншій ділянці, розробити і реалізувати
пошукові заходи щодо їх виявлення і припинення. Цим обумовлюється
наступальний і попереджувальний характер пошукової роботи.
Іншою невід’ємною складовою організаційно-пошукових заходів є
взаємодія з правоохоронними і контролюючими органами.
Взаємодія різних міністерств і відомств і їх органів на місцях - це не
хаотична діяльність, а організований процес, націлений на вирішення
конкретних задач, у межах своїх повноважень.
Під взаємодією розуміється взаємний обмін інформацією і координація
зусиль митних і правоохоронних органів України, інших контролюючих
відомств та установ, по ефективному виявленню і припиненню фактів
контрабанди і порушень митних правил, з метою вирішенню інших спільних
завдань на основних напрямках діяльності, виключаючи дублювання функцій і
розпорошення наявних сил і засобів.
При виконанні своїх функцій в пунктах пропуску та поза ними,
здійснюють взаємодію підрозділи Державної прикордонної служби України,
Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Міністерства інфраструктури України, Національної
поліції України тощо.
Вказані підрозділи взаємодіють з метою виявлення і затримання
порушників кордону, протидії нелегальної міграції і іншим правопорушенням
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на кордоні; протидії контрабанді та незаконному переміщенню через митний
кордон товарів і інших предметів з порушеннями чинного законодавства
України.
Визначено основні напрями взаємодії:
- розробка та здійснення узгоджених заходів по запобіганню, виявленню і
розкриттю порушень чинного законодавства з прикордонних і митних питань,
протидії

організованій

нелегальній

міграції,

контрабанді,

незаконному

переміщенню через митний кордон товарів і інших предметів;
- розслідування
зовнішньоекономічної

та

розкриття

діяльності,

злочинів,

розшук

і

зокрема

затримання

в

сфері

кримінальних

злочинців;
- обмін інформацією про наміри та спроби порушень державного
кордону, незаконному переміщенню через кордон товарів, а також про джерела
придбання та канали незаконного переміщення через кордон валюти, сировини,
значних об‘ємів промислових виробів і сільськогосподарської продукції,
товарів народного споживання, культурних і історичних цінностей, викрадених
автомобілів;
- внесення у відповідні інстанції, міністерства та відомства пропозицій по
усуненню виявлених причин і умов, які сприяють здійсненню порушень
законодавства про держкордон та митну справу і пропозицій по зміні та
доповненню до чинного законодавства України;
- узагальнення підсумків і розробка нових форм взаємодії.
Основні форми взаємодії:
- проведення

спільних

засідань

колегій

міністерств

і

відомств,

оперативних нарад їх керівного складу;
- проведення спільних операцій по єдиних планах і задумах, з
комплексним використанням задіяних в них сил і засобів;
- створення сумісних оперативних штабів (робочих груп) для координації
дій (у випадках необхідності);
- оперативний обмін інформацією в частині спільної діяльності (як
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правило, у письмовій формі) в зоні діяльності митниці, з дотриманням вимог
конфіденційності та витоку інформації.
Одним з основних напрямів взаємодії є взаємний обмін інформацією. Під
інформацією в митних органах України розуміються - відомості, одержані
співробітниками митних органів, в процесі своєї функціональної діяльності або
з різних джерел, що мають відношення до фактів контрабанди, порушень
митних правил, а також інших протиправних діянь, віднесених до компетенції
взаємодіючих підрозділів.
Джерелами інформації можуть бути:
- заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових
осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;
- повідомлення

представників

влади,

громадськості

або

окремих

громадян, що затримали особу на місці скоєння злочину або на місці злочину;
- повідомлення, опубліковані у пресі;
- можливості структурних підрозділів митниці по отриманню інформації
при здійсненні митного контролю та при безпосередньому виявленні ознак
злочину або правопорушення;
- митні органи України, іноземні митні органи;
- попереджувальна інформація, що надходить від правоохоронних органів
(Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, органи
прокуратури, Державна прикордонна служба України тощо).
Інформація повинна відповідати ряду обов’язкових вимог, а саме:
відноситься до компетенції митних органів України, бути достовірною,
об‘єктивною, повною та своєчасною.
Об‘єм інформації, її належність (віднесення) відповідно до повноважень
зацікавлених структур міністерств і відомств і їх органів на місцях,
визначаються ними під час підготовки та відпрацювання планів взаємодії,
виходячи з виконання спільних завдань.
Як показує практика, інформаційному забезпеченню спільної діяльності
митних і правоохоронних органів у сфері боротьби із злочинністю відводиться
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першочергове значення.
Виходячи з вищевикладеного, в загальному вигляді основні напрями
діяльності митного органу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних
правил, можна уявити у вигляді п‘яти складових, а саме:
1. Кримінально-процесуальні заходи.
2. Організаційні заходи.
3. Аналітична робота.
4. Пошукові заходи.
5. Контрольні заходи.
Кримінально-процесуальні заходи включають здійснення провадження у
справах про порушення митних правил. Під час провадження підлягає
доведенню подія злочину, винність обвинуваченого в скоєнні злочину і його
мотиви, обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності
обвинуваченого тощо, характер і розмір збитку, заподіяного злочином.
Провадження у справах про порушення митних правил включає
виконання процесуальних дій, з метою отримання доказів, необхідних для
прийняття рішення по справі.
До організаційних заходів можна віднести:
- проведення нарад з питань боротьби з контрабандою і порушеннями
митних правил, обговорення актуальних питань, як першочергових, так і
перспективних, які через певні обставини в той або інший проміжок часу
вирішити не представляється можливим, але можуть бути реалізовані пізніше;
- проведення спільних нарад з Міністерством внутрішніх справ України,
Державної прикордонної служби України і Служби безпеки України з питань
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, обговорення
актуальних питань, що стосуються оперативної обстановки в зоні діяльності
митниці, планування спільних пошукових заходів, визначення кола осіб, які
будуть задіяні в заходах розробка пропозицій по активізації правоохоронної
діяльності, що виключають дублювання функцій, а також вирішення інших
організаційних питань;
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- проведення сумісних нарад з інспекторським складом структурних
підрозділів митниці, з питань боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил,

обговорення

обстановки

на

актуальних

ділянках

питань,

митного

що

контролю,

стосуються
розробка

оперативної

пропозицій

по

підвищенню ефективності виявлення та припинення митних правопорушень, в
оперативно виправданих випадках, вирішення питання про можливе посилення
і залучення додаткових сил і засобів;
- проведення занять з інспекторським складом, які в свою чергу можна
розділити на заняття фахівців підрозділів з підрозділами митного оформлення і
підрозділами

правоохоронної

групи

-

вивчення

керівних

документів,

передового досвіду з питань боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил;
- інструктаж інспекторського складу, який залучається до проведення
заходів, постановка конкретних завдань, доведення до кожного співробітника
необхідних відомостей для якісного виконання поставлених завдань, а також
інструктаж по техніці безпеки, вжиття заходів по недопущенню витоку
конфіденційної інформації та її розголошення;
- підведення

підсумків

роботи

по

боротьбі

з

контрабандою

та

порушеннями митних правил в зоні діяльності митниці за конкретний період
(місяць, квартал, півріччя, рік), як правило, підведення підсумків доцільно
спочатку проводити в підрозділах, а потім в цілому, за митний орган.
Підведенню підсумків повинна передувати підготовча робота, яка допомагала б
відобразити діяльність всього колективу, при рішенні поставлених задач, і по
можливості окремих співробітників, роботу яких можна відмітити в кращу
сторону, а також працівників, в роботі яких мали місце недоліки, з
відображенням причин і конкретних фактів. При підведенні підсумків, доцільно
відображати динаміку вирішення поставлених завдань, з аналізом основних
чинників,

що

мали

вплив

на

результати

боротьби

з

митними

правопорушеннями, що вдалося зробити, а що ще зробити потрібно
(постановочні завдання).
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Аналітичну роботу можна умовно розділити на наступні складові:
- аналітична робота по вдосконаленню управлінської діяльності;
- аналітична робота по вивченню оперативної обстановки в зоні
діяльності митниці;
- аналітична робота по вивченню протиправної діяльності в зоні
діяльності митниці та регіоні;
- розробка пошукових ознак і пропозицій по активізації боротьби з
контрабандою і порушеннями митних правил в сучасних умовах.
Таким

чином,

з

метою

підвищення

ефективності

боротьби

з

контрабандою та порушеннями митних правил в сучасних умовах, в зоні
діяльності митниць доцільно реалізовувати в практичній діяльності наступні
заходи.
Для підготовки та розробки обґрунтованих пропозицій по вдосконаленню
управлінської діяльності і активізації боротьби з контрабандою і порушеннями
митних правил в зоні діяльності митниці, необхідно систематично проводити
всебічний аналіз оперативної обстановки і протиправної діяльності, а також
іншої інформації, що надходить в митницю з різних джерел, а саме:
- моніторинг і аналіз митного оформлення конкретних товарів, які з
високим ступенем вірогідності, можуть стати безпосередніми предметами
контрабанди чи порушень митних правил;
- визначення напрямків переміщення цих товарів через митний кордон
України, відповідно до заявленого митного режиму;
- аналіз зовнішньоекономічного договору (контракту);
- оцінка економічної доцільності зовнішньоекономічної операції;
- обробка та аналіз інформації, що зазначається в електронних
екземплярах попередніх повідомлень і попередніх декларацій, які знаходяться в
Єдиній Автоматизованій Інформаційній Системі Державної митної служби
України;
- визначення переліку товарів “групи ризику” (окремо, для митних
режимів імпорт, експорт і транзит), характерних для зони діяльності митниці, з
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урахуванням специфіки регіону, змінами економічної ситуації, а також
законодавчої бази суміжних держав.
Приведений перелік не можна розглядати, як остаточний, оскільки він
включає тільки основні напрями аналітичної діяльності митниці. Загальна
кількість може бути значно більшою та змінюватися в залежності від
конкретного предмету пошуку.
На основі результатів всебічного аналізу оперативної обстановки, з
урахуванням результатів правоохоронної діяльності, накопиченого досвіду (як
позитивного - для його поширення, так і негативного - щоб надалі не допускати
повторення помилок, що мали місце), а також наявних сил і засобів
розроблятися пошукові заходи по виявленню і припиненню фактів контрабанди
і порушень митних правил.
Пошукові заходи можна розділити на наступні групи:
- пошукові заходи, що проводяться виключно силами підрозділів по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил;
- пошукові заходи, що здійснюються з використанням наявних технічних
засобів митного контролю;
- пошукові заходи, що проводять із залученням кінологічних команд;
- пошукові заходи, що реалізовуються у взаємодії з підрозділами митного
оформлення митниці;
- пошукові заходи, що проводяться у взаємодії з правоохоронними
органами;
- пошукові заходи поза пунктами пропуску, що проводяться у взаємодії з
прикордонниками, на ділянках “зеленого” кордону.
Як свідчить досвід практичної діяльності, ефективність боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил, зростає при систематичній
реалізації пошукових заходів, з комплексним використанням наявних сил і
засобів на пріоритетних напрямах в зоні діяльності митниці, коли існує система
заходів, що дозволяє надійно перекрити канали незаконного переміщення
товарів, як через митний кордон України так і поза митним контролем.
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Окрім того, у виправданих, з оперативної точки зору випадках, для
підвищення ефективності та результативності заходів, що вживаються, по
виявленню і припиненню митних правопорушень, передбачається проведення
контрольних заходів, до яких можна віднести:
- переогляд вантажів, товарів, транспортних засобів, особистих речей
громадян, що слідують через митний кордон України;
- супровід і охорона товарів, що знаходяться під митним контролем,
силами підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил;
- спостереження за зоною митного контролю.
З урахуванням оперативної обстановки, що складається, в зоні діяльності
митниці, розробляються та затверджуються керівниками органів, задіяних до
проведення операції, спільні плани, визначаються основні напрямки діяльності,
а також сили і засоби, задіяні у проведенні конкретного заходу, терміни їх
виконання і відповідальні посадові особи.
Ці плани повинні містити комплекс заходів, об’єднаних єдиним задумом,
направлених на виявлення та припинення фактів контрабанди і порушень
митних правил, з вказівкою конкретних термінів виконання і відповідальних
осіб. Потребують обов’язкового відображення цілі, що вирішуються в ході
реалізації намічених заходів.
У

оперативно

проведення

виправданих

додаткових

заходів

випадках
із

вони

залученням

повинні

передбачати

кінологічних

команд,

комплексного використання наявних технічних засобів митного контролю та
забезпечення взаємодії з іншими підрозділами митниці та правоохоронними
органами.
Як показує практика, всі нюанси в плануванні спільної діяльності
передбачити неможливо і тому, в процесі реалізації комплексу намічених
заходів можуть вноситися зміни, корективи і доповнення, направлені на
підвищення надійності пошукової роботи.
Кінцевий результат заходів по боротьбі з контрабандою і порушеннями
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митних правил, залежить від злагодженої діяльності особового складу та
підрозділів, які задіяні у виявленні і припиненні митних правопорушень, які
знають свої завдання і виконують покладені на них функції, проявляють творчу
ініціативу і цілеспрямованість в досягненні кінцевого результату.
Робота підрозділів митниць України по протидії контрабанді та
порушенням митних правил повинна зосереджуватись на:
- забезпеченні реалізації заходів державниx програм, які націлено на
заходи з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
- боротьбі з митними правопорушеннями в сфері зовнішньоекономічної
діяльності,

відходу

від

документування

дріб’язкових

правопорушень,

спрямуванні роботи на виявлення довготривалих схем і механізмів ухилення
від сплати належних митних платежів під час імпорту високоліквідних товарів
з

високим

рівнем

оподаткування,

постійному

аналізу

окремих

зовнішньоекономічних операцій, визначенні їх доцільності, моніторингу та
відстеженні маршрутів руху товарів, контролі за товарними потоками;
- виявленні

“реімпортних”

схем

повернення

товарів

українського

походження;
- протидії незаконному ввезенню та реалізації в Україні окремих видів
товарів, а саме: продукції тваринного походження й птахівництва, побутової
техніки, товарів легкої промисловості тощо;
- виявленні

схем штучного

завищення

податкового

кредиту при

здійсненні експортних операцій;
- боротьбі з суспільно-небезпечними проявами контрабанди, зокрема,
протидії

випадкам

незаконного

переміщення

наркотичних

засобів,

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, історичних та культурних
цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї
та боєприпасів;
- виявленні правопорушень при

переміщенні

товарів залізничним

транспортом, у тому числі і при здійсненні контейнерних перевезень,
проведенні перевантажень з вагонів вузької колії та контейнерів;
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- боротьбі з митними правопорушеннями при переміщенні через митний
кордон України транспортних засобів індивідуального користування, у тому
числі

придбаних

за

кордоном,

орендованих

(лізингових),

викрадених

автомашин тощо;
- проведенні спільних з прикордонними загонами заходів по системному
відпрацюванню ділянок

“зеленого” кордону поза пунктами

пропусків

спільними мобільними групами на постійній основі;
- активізації та налагодженні належного рівня взаємодії з відповідними
територіальними підрозділами правоохоронних та контролюючих органів
області, з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил,
налагодженні ефективної взаємодії та обміну інформацією;
- активізації взаємодії та обміні інформацією з митними органами
зарубіжних країн та суміжними іноземними митницями;
- забезпеченні належного рівня провадження в справах про порушення
митних правил, забезпечення представництва та відстоюванню працівниками
підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил
митних органів інтересів держави у судових органах;
- забезпеченні виконання постанов судів про конфіскацію реально
вилучених товарів, що забезпечить надходження додаткових коштів до
бюджету.
Боротьба з контрабандою та митними правопорушеннями повинна
ґрунтуватись на поєднанні профілактичних та правоохоронних заходів, при
цьому пріоритети повинні надаватись профілактичним заходам загального й
спеціального спрямування.
Діяльність структурних підрозділів по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил митних органів, в першу чергу, має бути
зорієнтована на досягнення суттєвих та якісних кінцевих результатів, а не
проміжних кількісних показників.
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3.2. Шляхи та методи підвищення дієвості механізмів реформування
та протидії контрабанді митної сфери України
У сучасних умовах велике значення має розвиток підрозділів митних
органів України, діяльність яких пов’язана з правоохоронними функціями.
Нагальним питанням є необхідність визначення основних напрямів
підвищення ефективності протидії контрабанді й порушенням митних правил.
Зокрема, це можна зробити шляхом вироблення єдиного концептуального
підходу до організації роботи підрозділів митних органів, діяльність яких
пов’язана з виконанням правоохоронних функцій, принципово нових її форм і
методів, визначення шляхів вирішення існуючих проблем з урахуванням
певного досвіду діяльності зазначених підрозділів, забезпечення активної
протидії митним правопорушенням і належного рівня виконання завдань, що
поставлені перед ними.
Таким концептуальним підходом є визначення на основі аналізу
сучасного стану діяльності з протидії митним правопорушеннями, стратегії
розвитку відповідних підрозділів митних органів.
Актуальність затвердження такого концептуального підходу пов’язана з
необхідністю забезпечення виконання завдань, визначених Митним кодексом
України [74]; зростанням кількості митних правопорушень, що мають ознаки
організованості й спеціалізації, при підготовці до яких використовується
консультативна допомога кваліфікованих фахівців з питань митної, юридичної
та фінансової справи, низка міжрегіональних та міжнародних злочинних
зв’язків, детально розробляються майбутні контрабандні операції.
Методологічною засадою є системний підхід до вирішення завдань з
протидії митним правопорушенням, який дозволяє поєднати специфічне
правове, організаційне, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове
й інше забезпечення.
Потреба в розробленні концептуального підходу зумовлена такими
факторами:
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- поставлені перед митними органами в цілому й зокрема підрозділами,
діяльність яких пов’язана з виконанням правоохоронних функцій, завдання
зумовлюють потребу в приведенні правових, організаційних, структурних та
інших засад функціонування митних органів у відповідність до нових умов їх
діяльності й розвитку;
- поставлені завдання виконуються не в повному обсязі, їх реалізація
пов’язана з чисельними перепонами й формальним підходом до вирішення
проблем, що виникали після набуття чинності Митним кодексом України [74];
- на час набуття чинності Митним кодексом України й надання нових
функцій, насамперед підрозділам по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил, не було запроваджено механізмів вивчення ділових і моральних
якостей працівників, не забезпечено належні добір і розстановку кадрів, у
результаті чого відповідні підрозділи виявилися неготовими до виконання
покладених на них обов’язків;
- зміна характеру митних правопорушень зумовлює потребу перегляду
стратегічних напрямів діяльності підрозділів, що здійснюють правоохоронні
функції, пошуку нових підходів до організації їх роботи й виконання
поставлених перед ними завдань у повному обсязі;
- підрозділи, що ведуть боротьбу з митними правопорушеннями,
переживають кризу, зумовлену надмірною перевантаженістю, у зв’язку з
виконанням багатьох функцій, які безпосередньо стосуються визначених
завдань, це негативно впливає на кінцеві результати, якість їх роботи;
- організація управління цими підрозділами надто ускладнена: численні
ланки управління дублюють одна одну, через що мають місце неузгодженість і
паралелізм у поставленні завдань, результатом чого є зниження ефективності
діяльності.
Основними принципами концептуального підходу повинні стати:
- провадження діяльності виключно з метою ефективного виконання
завдань щодо боротьби з порушеннями митних правил, забезпечення охорони
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зон митного контролю шляхом перш за все силового забезпечення діяльності
митних органів;
- максимальної

економічності,

простоти

й

гнучкості

структури

відповідних підрозділів;
- оптимізації структури й чисельності цих підрозділів;
- тісної співпраці з правоохоронними органами, відповідними органами
суміжних держав і органами охорони державного кордону України в
забезпеченні правопорядку й законності на митній території України;
- плановості, послідовності, поетапності й науковості перетворень у
службовій діяльності, зведення до мінімуму можливих обмежень законних
інтересів працівників;
- першочерговості забезпечення діяльності низових ланок відповідних
підрозділів.
Узагальнимо вищевикладене і сформулюємо концептуальні засади
реформування підрозділів митних органів, діяльність яких пов’язана з
протидією митним правопорушенням.
1. Удосконалення структури
З метою забезпечення активної протидії митним правопорушенням,
уникнення дублювання функцій створити на базі підрозділів митних органів,
що здійснюють правоохоронну функцію (колишня митна варта, підрозділи по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил), за взірцем
аналогічних підрозділів в інших державних органах виконавчої влади України
(Державна податкова адміністрація України, Державна прикордонна служба
України) й митних органах іноземних держав, єдиний правоохоронний блок з
відповідним статусом.
Сформулюємо визначення правоохоронного блоку митної служби
України.
На нашу думку, правоохоронний блок митної служби – це об’єднані в
єдину систему підрозділи митних органів, діяльність яких безпосередньо
пов’язана

з

виконанням

правоохоронних

функцій

(організаційних

та
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профілактичних заходів) щодо забезпечення законності й правопорядку в
суспільних

відносинах,

які

регулюються

митним

законодавством

із

застосуванням в межах повноважень заходів державного примусу, а також дій з
виявлення, припинення та розслідування правопорушень.
У структурі правоохоронного блоку повинні функціонувати оперативні
підрозділи, аналітичної роботи, проведення контрольних заходів і спеціальних
митних операцій (спеціальні підрозділи швидкого реагування), митних
розслідувань (дізнання й провадження у справах про порушення митних
правил), підрозділи охорони та фізичного захисту.
Статус

і

організаційно-правові

засади

діяльності

підрозділів

правоохоронного блоку повинен регулювати відповідний закон, у якому
необхідно визначити єдину класичну структуру (модель) правоохоронного
блоку, що дозволить забезпечити належне виконання й обґрунтоване поєднання
профілактичної й власне правоохоронної функцій у сфері боротьби з митними
правопорушеннями,

потрібну

для

цього

підпорядкованість

відповідних

підрозділів по „вертикалі”, а також застосовувати передбачені законом
примусові заходи до осіб, що вчиняють суспільно-шкідливі діяння, відобразити
три основні напрями боротьби з митними правопорушеннями:
- організація боротьби з митними правопорушеннями, що включає в себе
певну інформаційно-аналітичну діяльність з прогнозування, визначення
стратегії й тактики протидії митним правопорушенням;
- профілактика правопорушень – загально-соціальне й спеціальнокримінологічне запобігання правопорушенням, індивідуальне їх попередження;
- власне,

правоохоронна

діяльність,

яка

включає

застосування

передбачених законом примусових заходів до суб’єктів правопорушень, дії з
виявлення, припинення, розслідування правопорушень тощо.
2. Удосконалення кадрової роботи й забезпечення соціального захисту
працівників
Пріоритетними напрямами кадрової роботи повинні стати: якісне
поліпшення системи добору й підготовки кадрів з урахуванням специфіки
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роботи відповідних підрозділів, створення оптимальної системи методичного
забезпечення роботи з особовим складом.
До працівників зазначених підрозділів повинні висуватися специфічні
вимоги щодо ділових і моральних якостей, фізичної підготовки й стану
здоров’я, рівня освіти, відношення до військової служби тощо.
Перелік таких вимог до кандидатів на відповідні посади в підрозділи
правоохоронного блоку повинен бути чітким і вичерпним, ураховувати при
цьому положення статті 38 Конституції України [73] про право громадян на
рівний доступ до державної служби.
Правовий і соціальний статус органів державної влади та їх працівників
визначається, передусім, комплексом прав, наданих для ефективного виконання
покладених обов’язків.
Порівняльний аналіз прав працівників відповідних підрозділів митних і
правоохоронних органів дозволяє зробити висновок, що права підрозділів, що
здійснюють боротьбу з митними правопорушеннями суттєво відрізняються від
прав працівників правоохоронних органів.
З метою ефективного виконання покладених завдань працівники
правоохоронного блоку повинні:
- наділятися згідно із законодавством різноманітними специфічними
правами, притаманними працівникам правоохоронних органів;
- користуватися

пільгами,

покликаними

компенсувати

додаткові

навантаження й необхідність ризикувати життям і здоров’ям як своїм, так і
членів своєї сім’ї, а також користуватися підвищеним правовим захистом;
- мати

встановлені

законом

зовнішні

ознаки

приналежності

до

правоохоронних органів (форму, знаки розрізнення, посвідчення, зброю), що
обумовлено необхідністю виконання завдань щодо попередження й припинення
правопорушень, ужиття крайніх засобів примушування осіб до правомірної
поведінки.
Таким чином, посадові особи підрозділів правоохоронного блоку в
порядку, визначеному законами України, повинні мати право:
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- у разі отримання повідомлень про порушення митного законодавства
вимагати від посадових, службових осіб підприємств, установ, організацій
проведення

перевірок,

виділення

спеціалістів

для

їх

проведення,

безперешкодно вилучати документи й матеріали, потрібні для їх проведення;
- викликати до митних органів посадових, службових осіб і громадян, у
разі ухилення без поважних причин від явки піддавати їх приводу, вимагати
пояснень щодо порушень законодавства;
- виявляти осіб, які підлягають профілактичному впливу, вести їх облік;
- вимагати вжиття заходів до усунення порушень закону й умов, що їм
сприяли;
- затримувати осіб й тримати їх у відповідних приміщеннях, проводити
огляд затриманих осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів,
якими вони користуються, і вилучати документи й предмети, що можуть бути
речовими

доказами,

проводити

дактилоскопію,

здійснювати

кіно-

й

відеозйомку;
- здійснювати конфіденційне співробітництво з громадянами, матеріально
й морально заохочувати громадян, які надають допомогу у виконанні
поставлених завдань.
Залежно від особливостей функцій, покладених на правоохоронний блок
з метою гарантування обумовленого специфікою діяльності соціального
захисту його працівників, їм має бути забезпечено наступне:
- спеціальні

(пільгові)

умови

пенсійного,

медичного,

санаторно-

курортного забезпечення;
- право виходу на пенсію за вислугою років до досягнення пенсійного
віку;
- право членів сім’ї загиблого працівника на одержання житла на умовах і
підставах, які існували на час його загибелі, право дітей на зарахування на
навчання до державних вищих навчальних закладів поза конкурсом [77].
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Реалізація положень концептуальних засад реформування підрозділів
митних

органів,

діяльність

яких

пов’язана

з

протидією

митним

правопорушенням передбачає:
У сфері правового забезпечення
Розробку й удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує
правоохоронний статус митних органів, як головної складової ефективної
боротьби з митними правопорушеннями й гаранта невідворотності покарань за
них.
Вирішення питання щодо законодавчого визначення статусу працівників
підрозділів правоохоронного спрямування, ураховуючи, що відповідно до
законодавства в їх обов’язки входить здійснення заходів з виявлення,
розкриття,

припинення,

профілактики

правопорушень

у

сфері

зовнішньоекономічної діяльності, провадження дізнання у справах про
контрабанду, розслідування фактів порушень митних правил, їм надано право
на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї.
Розробку методології розслідування митних правопорушень й злочинів,
пов’язаних з контрабандою та ухиленням від сплати податків.
Розробку нормативно-правових актів з питань основної діяльності
підрозділів правоохоронного блоку.
У питаннях визначення структури підрозділів правоохоронного блоку
Реформування

існуючої

структури

підрозділів

по

боротьбі

з

контрабандою та порушеннями митних правил митниць шляхом чіткого
відокремлення й розмежування функцій всіх його підрозділів – силові,
провадження у справах про порушення митних правил та організаційноаналітичні тощо.
Усунути в структурі підрозділів по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил митниць дублюючі ланки, а саме: оперативні
підрозділи та підрозділи проведення спеціальних операцій, так як їх функції
практично повністю дублюють повноваження один одного.
Скасування

в

структурі

оперативних

підрозділів

Координаційно-
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моніторингової митниці, або в цілому ліквідація всієї цієї митниці, Державної
митної служби України до функцій яких віднесено повноваження щодо
проведення

спеціальних

заходів із виявлення, розкриття, запобігання,

припинення та профілактики порушень митних правил на всій території
України. Таким чином, відбувається дублювання функцій Координаційномоніторингової митниці (створений, передусім, як суто інформаційноаналітичний підрозділ з аналізу ризику) та спеціально створеного у структурі
центрального апарату Державної митної служби України Департаменту по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.
У питаннях удосконалення кадрового забезпечення
Забезпечення

глибокого

вивчення

ділових

і

моральних

якостей

працівників підрозділів митних органів, діяльність яких пов’язана з виконанням
правоохоронних функцій, з метою раціональної їх розстановки, позбавлення в
установленому законодавством України порядку від осіб, що скомпрометували
себе чи не здатні виконувати роботу на дорученій ділянці.
Установлення оптимальних вимог щодо ділових і моральних якостей,
фізичної підготовки, стану здоров’я, рівня освіти працівників.
Організацію на належному рівні професійного навчання й спеціальної
підготовки особового складу.
У сфері правового й соціального захисту
Створення належних і безпечних умов праці, усунення шкідливих,
небезпечних факторів.
Забезпечення захисту життя, здоров’я, честі, гідності, майна посадових
осіб і членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій.
У питаннях розвитку інфраструктури правоохоронного блоку, його
матеріально-технічного й фінансового забезпечення
Забезпечення

озброєнням,

боєприпасами,

спеціальними

засобами,

криміналістичною й спеціальною технікою, що відповідають сучасним
вимогам.
Забезпечення форменим одягом зі специфічними знаками розпізнавання.

188
У галузі застосування сучасних інформаційних технологій
Розвиток комп’ютерних технологій як засобів попередження, виявлення й
боротьби з порушеннями митного законодавства, шахрайства тощо.
Забезпечення доступу до електронної мережі Державної митної служби
України.
Приєднання до автоматизованої міжвідомчої інформаційної мережі для
обміну інформацією з державними контрольними й правоохоронними
органами.
Розроблення автоматизованої інформаційної системи збирання й обробки
даних про юридичних і фізичних осіб - порушників митного законодавства.
Забезпечення

доступу

працівників

правоохоронного

блоку

до

комерційної інформації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (включаючи
комп’ютерні дані) з метою оцінки ризику шахрайства при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій.
Розробка й упровадження таких автоматизованих систем:
- перевірки

експортерів

(імпортерів)

контролюючими

підрозділами

митних органів;
- контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів і отримання
інформації (у тому числі із суміжних держав) для проведення розслідувань
правопорушень уповноваженими підрозділами;
- єдиної

міжвідомчої

бази

даних

“Наркобізнес”,

інформацію про осіб, причетних до незаконного

яка

міститиме

обігу наркотичних,

психотропних речовин і прекурсорів.
У питаннях міжнародного співробітництва з митними органами інших
країн
Розвиток взаємовідносин з митними службами іноземних держав, у тому
числі щодо отримання правової допомоги в питаннях розслідування
кримінальних справ про контрабанду.
Забезпечення інформаційної взаємодії з митними службами іноземних
держав, налагодження електронного обміну інформацією (з наданням їй
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певного юридичного статусу) про товари й транспортні засоби, що
перетинають митний кордон України.
Організація навчання працівників митних органів в митних установах
іноземних країн за міждержавними програмами.
Таким чином, автором доведена можливість і перспективи удосконалення
правоохоронної діяльності шляхом впровадження ряду організаційних заходів.
Для

реалізації

таких

заходів

необхідно

розглянути

питання

удосконалення законодавства у сфері правоохоронної діяльності митної служби
України. Адже, протягом останніх років на всіх рівнях законодавчої та
виконавчої

влади

піднімається

питання

про

посилення

боротьби

з

контрабандою та митними правопорушеннями, про захист внутрішнього
ринку від незаконно ввезених та неякісних товарів.
Виникла парадоксальна ситуація, коли Державна митна служба України
несе повну відповідальність за стан боротьби з контрабандою та сприяння
розвитку внутрішнього ринку, не маючи при цьому відповідного статусу та
повноважень.
В сучасному законодавчому полі правоохоронні функції митних органів
України базуються на таких заходах, як безпосередній митний контроль,
насамперед огляд та переогляд, аналіз даних митної статистики та отримання
орієнтувань від правоохоронних органів.
Сьогодні, маючи вагомі результати на напрямі протидії митним
правопорушенням,

в

умовах,

коли

злочинна

діяльність

у

сфері

зовнішньоекономічної діяльності добре організована, митна служба стикається
з низкою проблем, які знижують ефективність правоохоронної діяльності
митних органів і потребують вирішення на державному рівні.
З огляду на євроінтеграційні процеси, питання здійснення митними
органами оперативно-розшукової діяльності є загальносвітовою практикою.
Наприклад, у ряді випадків, при перевірці зовнішньоекономічної
діяльності окремих суб’єктів господарювання, митна служба, маючи статус
правоохоронної, могла б звернулись до Європолу з офіційним запитом.
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Нажаль, не маючи зараз таких повноважень, взагалі відсутня плідна співпраця
з цією інституцією.
Здійснення

правоохоронної

функції

на

наднаціональному

рівні

управління в Європейському Союзі покладено на Європейське поліцейське
відомство, яке є особливою наднаціональною інституцією, передбаченою
Договором про ЄС (ст. 29-30) [171].
Відзначимо, що в процесі розвитку ЄС відбувалося поетапне скасування
внутрішніх кордонів та їх контролю, формувався не лише спільний внутрішній
ринок, але й “спільний кримінальний простір”, що спричинило загострення
криміногенної ситуації, зростання загрози безпеці громадян ЄС і негативний
вплив на діяльність по боротьбі зі злочинністю.
Мобільність злочинців стала переважати транскордонну мобільність
національних поліцейських служб держав-членів, що й зумовило необхідність
співпраці національних правоохоронних органів та створення Європейського
поліцейського відомства.
До втілення цього задуму в життя першим конкретним кроком стало
рішення Ради Міністрів у червні 1993 р. про формальне заснування
Європейського відділу по боротьбі з наркотиками. У березні 1995 р. Рада
Міністрів розширила повноваження вищезгаданого відділу і, залишивши
основним завданням боротьбу з наркобізнесом, включила до його сфери
діяльності здійснення спільних заходів для протидії злочинності, пов’язаної з
ядерними матеріалами та речовинами, нелегальній організованій імміграції,
спекуляції автомобілями, а в грудні 1996 р. - для боротьби проти торгівлі
людьми. У липні 1995 р. члени Ради Міністрів погодили між собою рішення
щодо укладення угоди про створення Європолу. Для розташування резиденції
Європейського відділу по боротьбі з наркотиками та Європолу було обрано
Гаагу. Угода про створення Європолу набрала чинності після її ратифікації
всіма країнами-членами у жовтні 1998 р. Проте лише 1 липня 1999 р., тобто
після ухвалення необхідних правових актів, пов’язаних з імплементацією цієї
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угоди, Європол зміг у повному обсязі приступити до виконання покладених на
нього обов’язків [104].
Діяльність Європолу організована таким чином, що основні зусилля в
реалізації оперативних заходів здійснюються на рівні правоохоронних органів
держав-членів, що займаються виявленням і розслідуванням кримінальних
злочинів. При цьому висока ефективність такої співпраці досягається завдяки
використанню банків даних Європолу й іншої зібраної та систематизованої на
території всієї Європи статистичної інформації, яку можна будь-якої миті
отримати через комп’ютерну мережу Європолу з Гааги.
Інформаційна система Європолу насичена відповідними банками даних,
представленими правоохоронними органами держав-членів, що займаються
виявленням і розслідуванням кримінальних злочинів. Ці банки містять дані
про осіб, що мають судимість за скоєння злочинів, які входять до компетенції
Європолу, про осіб, які підозрюються у скоєнні таких злочинів, а також про
осіб, стосовно яких є факти, що свідчать про можливість скоєння ними таких
злочинів. Доступом до цієї системи користуються всі центральні національні
правоохоронні служби та делеговані ними представники по зв’язках з
Європолом. Інформаційна система має також оперативно-пошукові банки, що
використовуються для поточного робочого аналізу. У них, зокрема,
накопичено дані про осіб, що можуть бути залучені як свідки або потерпілі,
або які стали жертвами відповідного злочину [171].
Взагалі, ЄС відповідно до міжнародних зобов‘язань України та
пріоритетів Програми інтеграції України до ЄС вимагає від України
розширення правоохоронних повноважень митної служби та надання їй права
на

здійснення

розвідувальних

заходів

щодо

посилення

боротьби

з

контрабандою. Зокрема, у листі Директорату по боротьбі з порушеннями
митного законодавства Всесвітньої Митної Організації „...рекомендується, щоб
сучасні митні адміністрації були наділені превентивними та розслідувальними
повноваженнями.
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Всесвітня митна організація заохочує країни-члени до законодавчого
закріплення правоохоронних повноважень митних органів у митних кодексах.”
В офіційному тексті Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та
безпеки, схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України № 406-р
визначено: „Вжиття необхідних заходів для забезпечення систематичного
співробітництва між поліцією, митною і прикордонною службами, службами
розвідки та безпеки з метою запобігання і протидії протиправній діяльності, що
має міжнародний характер”. Тобто, митні органи України розглядаються
структурами ЄС як правоохоронні органи – повноправні учасники міжнародних
відносин у сфері боротьби з організованою злочинністю і забезпечення безпеки.
У той же час обмеженість повноважень митних органів України,
відсутність права на проведення оперативно-розшукової діяльності ускладнює
можливість повною мірою бути задіяними в системі проведення оперативних
заходів, взаємодії та обміну інформацією, у тому числі з митними органами
зарубіжних країн, що знижує ефективність боротьби з контрабандою та
митними правопорушеннями, забезпечення безпеки держави.
Зокрема, інформаційна взаємодія з митними органами інших країн на
сьогодні є чи не єдиною можливістю для Держмитслужби формувати доказову
базу в кримінальних справах про контрабанду.
Завдяки налагодженню обміну інформацією з митними органами
суміжних з Україною держав за матеріалами Держмитслужби порушується
20 % від загальної кількості кримінальні провадження, вартість предметів
правопорушень у яких складає 56-87 % від загальної вартості предметів
правопорушень.
Сьогодні у правоохоронній діяльності митних органів існує певна
правова колізія та фактично митні органи позбавлені права на здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
Отже, здійснювати дізнання в повному обсязі, як того вимагає закон,
митні органи не можуть через відсутність необхідних повноважень на
проведення оперативно-розшукової діяльності.
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Різниця в компетенції митних і правоохоронних органів негативно
впливає на кінцевий результат.
Відповідно до законодавства, роль оперативних-розшукових підрозділів
для митних органів повинні виконувати спеціальні підрозділи правоохоронних
органів, надаючи попереджувальну інформацію про підготовку до скоєння
правопорушення.
Однак орієнтування правоохоронних органів суттєво не впливають на
загальні показники правоохоронної діяльності митних органів.
Практика показує, що саме реалізація попереджувальної інформації,
отримання якої можливо за умови проведення оперативно-розшукової
діяльності, дозволить підвищити ефективність боротьби з контрабандою:
- відійти від практики застосування методів поглибленого контролю, що
дасть можливість створити сприятливі умови для зовнішньоекономічної
діяльності законослухняних суб‘єктів;
- скоротити

час

на

проведення

митного

контролю

та

митного

оформлення.
З огляду на викладене, з метою принципового вдосконалення організації
діяльності Держмитслужби в напрямі боротьби з контрабандою, приведення її
структури у відповідність до європейських структур, пропонується в контексті
реформування правоохоронних органів законодавчо визначити роль і місце
підрозділів митних органів, на які покладено здійснення правоохоронних
функцій, у загальнодержавній системі правоохоронних органів та надати їм
право проводити оперативно-розшукову діяльність і досудове слідство.
Фахівці Державної митної служби України також дотримуються
позиції, що статусу правоохоронного органу повинні набути лише окремі
підрозділи митних органів, діяльність яких пов‘язана з виконанням
правоохоронних функцій. Виділимо два основні підходи.
1. З метою реалізації зазначеного необхідно розробити проект Закону
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (з питань
боротьби з контрабандою), який передбачатиме надання права на проведення
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досудового слідства та на проведення оперативно-розшукових заходів митним
органам України.
2. Ураховуючи сучасні тенденції щодо посилення економічних важелів
впливу на осіб, винних у незаконному переміщенні товарів та предметів через
митний кордон України, необхідно провести часткову декриміналізацію
залежно від вартості предметів правопорушення статті 201 Кримінального
кодексу України [75] шляхом розроблення проекту Закону України „Про
внесення змін до Кримінального кодексу України” (у зв’язку із специфікою не є
в даному випадку предметом дослідження автора, тому далі не розглядається).
Вказані зміни призведуть до того, що переміщення через митний кордон
поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів
залежно від його вартості може кваліфікуватись як порушення митних правил і
будуть розглядатись судами в адміністративному порядку, що значно спростить
процедуру притягнення до відповідальності винних осіб та конфіскації
предметів правопорушення в дохід держави, сприятимуть забезпеченню
виконання

принципу

невідворотності

відповідальності

осіб,

винних

у

незаконному переміщенні предметів через митний кордон України.
До того ж, такі зміни дозволять зменшити витрати на проведення слідчих
дій у рамках кримінальних проваджень, а також надасть можливість поповнити
державний бюджет за рахунок надходження додаткових коштів від конфіскації
предметів правопорушення.
Розглянемо детальніше питання щодо надання права на проведення
досудового слідства та на проведення оперативно-розшукових заходів митним
органам України.
Відзначимо,
розширення

що

Європейський

правоохоронних

Союз

повноважень

рекомендує
митної

України

служби

певне

України

та

здійснення оперативно-розшукових заходів щодо посилення боротьби з
контрабандою.
Досвід ЄС засвідчує, що для безперешкодного та швидкого розвитку
міжнародної торгівлі митним органам повинні бути надані адекватні та
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збалансовані

повноваження,

з

тим,

щоб

при

врахуванні

інтересів

законослухняних представників міжнародної торгівлі вони б мали змогу
ефективно протидіяти порушенням митного законодавства. Необхідність
законодавчого закріплення правоохоронних повноважень митних органів
України підтверджується практикою роботи митних служб всіх країн-учасниць
Євросоюзу, які мають такі повноваження.
Відзначимо, що з позиції вдосконалення системи публічного управління в
митній сфері, зокрема його законодавчого забезпечення, існує необхідність
прийняття оновленого Закону в цій сфері.
Така потреба обумовлена значним розривом у існуючій системі
розслідування кримінальних справ про контрабанду, виявлених митними
органами, від моменту порушення справи до направлення її до суду
(проведення досудового слідства в кримінальних справах про контрабанду
покладено на слідчих органів Служби безпеки України).
Міжвідомча розрізненість і втрата оперативності в розслідуванні є
основними причинами незначної кількості кримінальних справ, які направлені
на розгляд суду. Крім того, існуюча система розслідування кримінальних справ
про контрабанду, виявлених митними органами, призводить до зниження
економічного ефекту боротьби з цим видом злочину.
Досвід роботи митних органів Європи свідчить про те, що розслідування
кримінальних справ про контрабанду в повному обсязі проводиться тим
органом, яким виявлено злочин.
Незважаючи на вжиті правоохоронними та контрольними органами
заходи, спрямовані на посилення боротьби з контрабандою, пов’язані з нею
негативні процеси набувають більш витончених, організованих форм і мають
тенденцію до подальшого загострення, що завдає значної шкоди економіці
України.
Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” передбачатиме надання окремим підрозділам митних органів права на
проведення досудового слідства в справах про злочини, які виявлені митними
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органами, та оперативно-розшукової діяльності виключно з метою боротьби з
контрабандою, злочинами в сфері діяльності митних органів й забезпечення
захисту працівників митної служби від злочинних посягань, пов’язаних з
виконанням ними службових обов’язків.
Прийняття

цього

законопроекту

підвищить

рівень

ефективності

службової діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою,
злочинами у сфері діяльності митних органів, створить передумови для
надходження до Державного бюджету України додаткових фінансових
ресурсів, спрощення й прискорення митного контролю й митного оформлення,
підвищить громадську свідомість і доброчесність працівників.
Ураховуючи те, що безпосереднє здійснення митної справи покладається
на митні органи, повноцінне виконання поставлених завдань і вимог є
неможливим без додаткових повноважень, у тому числі й надання права на
здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Впровадження даного законопроекту стане одним з шляхів модернізації
митної служби на основі загальновизнаних норм і стандартів, а саме посилення
боротьби з контрабандою шляхом розширення правоохоронних повноважень
митної служби, що очікує від України Європейський Союз.
На сьогодні в структурі митних органів створені підрозділи по боротьбі з
контрабандою, які спроможні виконувати зазначені завдання у повному обсязі.
Переважна більшість працівників цих підрозділів мають досвід оперативної
роботи.
У цілому, надання Державній митній службі України таких прав дасть
можливість задіяти низку правових і оперативних заходів, завдяки чому буде
забезпечено надійний захист економічних і політичних інтересів держави.
Очікувані результати від реалізації засад реформування підрозділів
митних

органів,

діяльність

яких

структури

й

пов’язана

з

протидією

митним

правопорушенням:
- оптимізація

штатної

чисельності

підрозділів,

що

здійснюють правоохоронні функції, відповідно до вимог законодавства
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України, їх трансформація в типову, класичну структуру правоохоронного
блоку державного органу;
- уникнення дублювання функцій підрозділів і паралельності звітності за
результатами діяльності в напрямі протидії митним правопорушенням;
- ефективну діяльність підрозділів митних органів, функціональним
призначенням яких є боротьба з митними правопорушеннями.
Висновки до третього розділу
1. В умовах розвитку ринкової економіки та стрімкого зростання
зовнішньоекономічних зв‘язків, питання боротьби з контрабандою та протидії
митним правопорушенням стали одним з головних завдань на напрямку
захисту економічних інтересів України. Аналіз наявної інформації свідчить, що
останнім часом контрабандна діяльність набула значних масштабів, а
організація по її протидії на місцях, залишається недостатньо ефективною.
Зауважено, що необхідно вживати кардинальних заходів не тільки по
покращенню ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил безпосередньо на кордоні, але й створювати умови, що не дозволяють
перевозити,

зберігати

та

реалізовувати

незаконно

ввезені

товари

на

внутрішньому ринку України. З цією метою, пропонується об‘єднати зусилля
правоохоронних, контролюючих і митних органів єдиним задумом, в рамках
своїх повноважень та компетенції, для вирішення загального завдання - захисту
економічної безпеки України.
2. Доведено, що митним органам України в даний час законодавець не
надав права на ведення оперативно-розшукової діяльності, позбавивши тим
самим можливості самостійно здобувати попереджувальну інформацію про
підготовлювані правопорушення, тобто виявляти протиправні діяння на ранніх
стадіях - формування наміру (умислу) та вишукування засобів і знарядь для
здійснення правопорушень, ставлячи, таким чином, митні органи України в
невигідні умови на напрямку боротьби з контрабандою і порушеннями митних
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правил. В діючому законодавстві України не існує чіткого і повного визначених
ознак

такого

виду

державної

діяльності,

як

організація

боротьби

з

контрабандою, безпосередньо не висвітлені його основні форми, сили, методи
та засоби, направлені на досягнення поставленої мети.
Тому, виходячи з норм та положень чинного законодавства, відомчих
нормативних актів, що регулюють правоохоронну діяльність взагалі, суть
поняття організації боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
можна сформулювати як:
-

вид

державної

діяльності,

яка

здійснюється

підрозділами

правоохоронних та інших державних органів, що наділені повноваженнями по
боротьбі зі злочинністю, у відповідності до законів України та інших
нормативно-правових актів;
- вид юридичної діяльності, тобто частина державно-владної діяльності
компетентних державних органів, націленої на виконання певних функцій
держави;
- це різновид діяльності вищих органів держави (законодавчої, виконавчої
і судової влади), які в межах своєї компетенції надають право на здійснення
такої діяльності, покладають на суб’єктів боротьби з контрабандою певні
обов‘язки і здійснюють контроль за реалізацією норм законодавства під час
здійснення цих заходів.
3. Пропонується для розгляду систематизований підхід до питань
організації та боротьби з правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та протидії порушенням митних правил і контрабанді. Під системою
заходів по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил розуміється
сукупність

адміністративно-правових,

кримінально-процесуальних

і

організаційно-пошукових заходів, об‘єднаних єдиним задумом, з комплексним
використанням наявних сил і засобів, кінцевою метою яких є виявлення і
припинення митних правопорушень. Наголошено, що важливою складовою при
здійсненні правоохоронної функції є організація і проведення аналітичної
роботи у підрозділах по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
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правил митних органів України.
4. Доводиться, що аналітична робота в митних органах України - творчий
процес, заснований на аналізі, синтезі, прогнозуванні і моделюванні
протиправної діяльності і оперативної обстановки в зоні діяльності митниці, а
також інших методах наукового пізнання, по вивченню і обліку даних, що
поступають в митницю і матеріалів, опублікованих в засобах масової
інформації, що мають відношення до митної справи, з метою подальшої
розробки

обґрунтованих

пропозицій

по

вдосконаленню

управлінської

діяльності і активізації боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил, а також для вирішення інших завдань на користь митних органів
України. За допомогою аналізу, синтезу, прогнозування і моделювання є
можливість вивчити складові оперативної обстановки, відзначаючи, як
сприятливі, так і негативні чинники, що впливають на рішення правоохоронних
завдань, визначення шляхів усунення негативних явищ, а там, де це неможливо
через об‘єктивні причини, компенсувати шляхом взаємодії з іншими
правоохоронним органами, які мають в своєму розпорядженні можливості для
цього, крім того, розкрити можливий механізм того або іншого протиправного
діяння.
5. Визначено, що нагальним питанням є необхідність визначення
основних

напрямів

підвищення

ефективності

протидії

контрабанді

й

порушенням митних правил. Зокрема, це можна зробити шляхом вироблення
єдиного концептуального підходу до організації роботи підрозділів митних
органів, діяльність яких пов’язана з виконанням правоохоронних функцій,
принципово нових її форм і методів, визначення шляхів вирішення існуючих
проблем з урахуванням певного досвіду діяльності зазначених підрозділів,
забезпечення активної протидії митним правопорушенням і належного рівня
виконання завдань, що поставлені перед ними. Таким концептуальним
підходом є визначення на основі аналізу сучасного стану діяльності з протидії
митним правопорушеннями, стратегії розвитку відповідних підрозділів митних
органів.
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ВИСНОВКИ
У дисертації узагальнено та вирішено актуальне наукове завдання щодо
теоретичного обґрунтування концептуальних засад, конкретизації змісту та
розробки нових механізмів публічного управління в сфері реформування
митної системи України на засадах порівняльного аналізу досвіду ЄС і України
за умов нової хвилі глобалізаційного прискорення. Отримані в процесі
дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в його основу, а
реалізована мета та завдання дослідження дають підстави зробити, зокрема,
такі висновки:
1. З’ясовано, що становлення інституту публічного (державного та
місцевого управління) в сфері митної справи на території сучасної України бере
свій початок з часів Київської Русі, подальше його формування відбувалось в
період

козацько-гетьманської

України.

Наголошено,

що

особливості

становлення інституту публічного управління посилюються тим, що в різні
історичні епохи українські землі перебували під владою різних державнополітичних утворень, за таких умов природа державного ладу кожного з цих
утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які служили
державі в особі цих органів. З початку тисячоліття світогосподарська система
зазнала помітних трансформацій, які продовжують докорінно змінювати
світову торгівельно-економічну та притаманну їй митну систему. На виклики
вказаних суперечностей ряд міжнародних експертів звернули особливу увагу.
Більше того, була сформульована нова «теорема про неможливість», згідно з
якою у довгостроковому аспекті взаємоузгоджене співіснування трьох процесів
– глобалізації, демократії та національної держави – практично виключається.
Тому серед найважливіших питань світоустрою, на які вже сьогодні потрібно
знаходити теоретичні відповіді, виокремлюється те, який тип глобальної
стратегії та управління домінуватиме – поглиблення взаємодії та формування
інтеграційних

альянсів

чи

посилення

торговельних, валютних і митних воєн.

протекціонізму

з

активізацією
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2. Проаналізовано зарубіжну практику використання сучасних механізмів
державного управління в умовах модернізації публічної митної політики в
країнах ЄС і моделі міждержавного митного співробітництва в цих країнах.
З’ясовано,

що

для

України

в

процесі

завершення

адміністративно-

територіальної реформи та децентралізації є корисним європейський, оскільки
країни означених субрегіонів, як і Україна, мали певне складне минуле, а їх
сучасні адміністративно-територіальний устрої подібні до устрою України.
Важливою особливістю в країнах ЄС є наявність механізму, який передбачає
перехід від вирішення завдань наступного рівня до завершення заходів
попереднього рівня, що робить їх діяльність більш гнучкою і пристосованою до
умов регіонально-митного співробітництва. В рамках регіонально-митної
моделі співпраці провідну роль повинна відігравати воля та інтерес державчленів, а не наднаціональні інститути. За результатами розгляду в роботі
теоретичних основ і методів аналітичної роботи в підрозділах митних органів,
до компетенції яких віднесено питання боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил митниць аргументовано, що аналітична робота в
митних органах України - творчий процес, заснований на аналізі, синтезі,
прогнозуванні та моделюванні протиправної діяльності та оперативної
обстановки в зоні діяльності митниці, а також інших методах наукового
пізнання, по вивченню і обліку даних, що поступають в митницю та матеріалів,
опублікованих в засобах масової інформації, що мають відношення до митної
справи,

з

метою

подальшої

розробки

обґрунтованих

пропозицій

по

вдосконаленню управлінської діяльності і активізації боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил, а також для вирішення інших завдань на
користь митних органів України.
За допомогою аналізу, синтезу, прогнозування та моделювання є
можливість вивчити складові оперативної обстановки, відзначаючи, як
сприятливі, так і негативні чинники, що впливають на рішення правоохоронних
завдань, визначення шляхів усунення негативних явищ, а там, де це неможливо
через об‘єктивні причини, компенсувати шляхом взаємодії з іншими
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правоохоронним органами, які мають в своєму розпорядженні можливості для
цього, крім того, розкрити можливий механізм того або іншого протиправного
діяння. Боротьба з контрабандою та митними правопорушеннями повинна
ґрунтуватись на поєднанні профілактичних та правоохоронних заходів, при
цьому пріоритети повинні надаватись профілактичним заходам загального й
спеціального спрямування.
3. В Україні присутні ознаки основних загальносвітових (європейських і
азійських) тенденцій і закономірностей, властивих періоду глибоких ринкових
перетворень, особливо регіоналізації, різнорівневої економічної та соціальногуманітарної інтеграції, глобалізації та одного з її проявів – інвестиційного
прискорення, поряд із розширенням торговельних потоків, що потребувало
оновленого та прискіпливого погляду на взаємозв`язки між інвестиціями,
обсягами торгівлі та мита і економічним зростанням. Однак існує низка
достатньо специфічних для України явищ: кардинальна зміна факторів
розміщення виробництва з впливом на малі й середні міста, проблеми
дисбалансу повноважень і ресурсної достатності між центральною владою та
місцевим самоврядуванням, прогресуюче об’єднання громад, обмежена
кількість і нерозвиненість форм публічної взаємодії влади та бізнесу; невисока
дієвість чинних всіх механізмів управління, а також своєрідні мутації
адміністративно-управлінських рішень із колишнього періоду «зміцнення
вертикалі влади». Усе це накладається на високий рівень і постійне посилення
територіальної диференціації та структурних змін у національній господарській
практиці , зокрема в сфері управління митними справами в Україні.
4. Доведено, що різнорівневість процесів системного реформування в
Україні

та

країнах-членах

ЄС

митних

правил

(основних

суб’єктів

імплементаційного процесу), усталена структура аналізу позитивного досвіду
реформування зумовлюють потребу розробки власного методологічного
апарату для узагальнення та адаптації в Україні зарубіжного досвіду
реформування митної системи. Саме тому в процесі імплементації провідного
європейського досвіду доцільно врахувати особливості функціонування
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інститутів державного управління в межах ЄС, концептуальні засади
застосування механізмів підвищення ефективності протидії контрабанді в
національній правовій системі, адже саме цей механізм відіграє важливу роль у
визначенні компетенції та повноважень органів публічної влади країн-членів
ЄС. Тому, виходячи з норм і положень чинного законодавства, відомчих
нормативних актів, що регулюють правоохоронну діяльність взагалі, суть
поняття організації боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
можна

сформулювати

як:

вид

державно-управлінської

діяльності,

яка

здійснюється підрозділами правоохоронних і інших публічних органів, що
наділені повноваженнями по боротьбі зі злочинністю, у відповідності до
законів України та інших нормативно-правових актів; різновид діяльності
вищих органів держави (законодавчої, виконавчої та судової влади), які в
межах своєї компетенції надають право на здійснення такої діяльності,
покладають на суб’єктів боротьби з контрабандою певні обов’язки і
здійснюють контроль за реалізацією норм законодавства під час здійснення цих
заходів.
5. Розроблено та запропоновано авторську теоретичну концепцію
уніфікації практик країн – членів ЄС в управлінні міждержавним митним
співробітництвом розвитку територій та використання інструментів ресурсного
забезпечення розвитку з урахуванням міжнародних механізмів управління,
сформульовану на основі імплементації зарубіжного досвіду реформування
державного управління в сфері митної справи. Концепція базується на
інноваційних підходах до аналізу взаємовпливу внутрішніх і зовнішніх
чинників, соціальних факторів, сучасних викликів і загроз у процесі
функціонування системи державного управління. Адже Угода про асоціацію з
ЄС, широка фінансова допомога з боку інституцій ЄС обумовили доцільність
адаптації як загальних, так і спеціальних механізмів управління на
загальнодержавному, зокрема митному рівнях. Фактично, мова йде про
комплексний механізм (інструменти, методи) впровадження зарубіжного
досвіду реформування в системах публічного управління в митній сфері.
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Правове

забезпечення

роботи

нових

організаційних

форм

митного

співробітництва в Україні потребує суттєвого вдосконалення, що стосується
насамперед спрощення окремих управлінських процедур, передбачення
способів взаємодії із органами влади сусідніх держав і визначення пріоритетів
державно-приватного партнерства під час реалізації проєктів. Зокрема, у
транскордонних

індустріальних

парках

і

промислових

зонах,

що

створюватимуться за участю прикордонних територій країн-членів ЄС і
України може бути запропонована спрощена процедура прикордонного й
митного контролю.
6. На підставі проведеного аналізу виділено наступні організаційноінституційні напрями покращення соціально-економічної ефективності митного
співробітництва України з країнами-членами ЄС: спрощення митних процедур і
приведення рівнів обслуговування прикордонного руху та експортно-імпортних
операцій до стандартів ЄС; лібералізація візового та митного режиму з ЄС;
протидія

тінізaції

транскордонної

торгівлі

та

сприяння

створенню

прикордонних торговельно-логістичних центрів; покращення інвестиційного
клімату та боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; податкове
стимулювання
децентралізація

малих

і

середніх

управління;

підприємств

децентралізація

прикордонних

фінансування

регіонів;

програм

і

забезпечення співфінансування спільних транскордонно-митних проектів;
посилення контролю за використанням залучених грантових коштів на
розвиток митної співпраці; покращення рівня інформаційного забезпечення
митної справи та усунення стереотипів і негативного історичного досвіду
мешканців регіону.
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