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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Із розбудовою в Україні правової
соціальної держави, реформування її основних інституцій відповідно до вимог
Європейського Союзу особливо актуального значення набуває організація
функціонування публічної влади в усіх сферах суспільного життя. Це повною
мірою стосується й галузі митно-правового регулювання зовнішньоекономічних
відносин. Без належного митного правопорядку неможливо ефективно розвивати
основні складові вітчизняної економіки.
В умовах складних політичних та соціально-економічних процесів, які
характеризуються розшаруванням майнового стану різних верств населення,
зростанням митних правопорушень, загостренням впливу дестабілізуючих
тенденцій на економічну безпеку держави актуальним стає питання створення
державою
ефективної
системи
митно-правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва.
Розмаїття номенклатури товарів, що переміщуються через митний кордон,
та особливостей зовнішньоекономічних операцій зумовлює здійснення митноправового регулювання великою кількістю органів державної влади, кожний з
яких, у межах своєї компетенції, наділений правом видавати нормативні
документи в сфері зовнішньоекономічної діяльності, надавати дозволи на
проведення зовнішньоторговельних операцій. Між тим виникають проблеми
щодо забезпечення функціонування системи митно-правового регулювання.
Динамічність розвитку міжнародної торгівлі вимагає удосконалення
законодавчого забезпечення митно-правового регулювання, визначення
компетенції та функцій державних органів зазначеної сфери. Неузгоджені дії
органів виконавчої влади системи митно-правового регулювання та недостатня
нормативна регламентація їхньої діяльності призводять до порушення прав та
законних інтересів суб’єктів господарювання, бюрократії, створення штучних
адміністративних бар’єрів при переміщенні товарів через митний кордон.
Перегляду підлягає функціональна структура органів виконавчої влади,
уповноважених видавати дозволи на проведення зовнішньоекономічних операцій
та здійснювати нормативне забезпечення митно-правового регулювання, які на
етапі євроінтеграційних процесів не повною мірою відповідають міжнародним
нормам та вимогам Європейського Союзу.
Необхідність лібералізації зовнішньої торгівлі та забезпечення митного
правопорядку зумовлює актуальність комплексного дослідження проблем
системи митно-правового регулювання: визначення цілей, сутності, принципів,
предметів і об’єктів, взаємодії державних органів, удосконалення організаційноправового й адміністративно-процесуального забезпечення митно-правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Дослідження питань організації митно-правового регулювання є
необхідною умовою для розвитку й удосконалення адміністративного,
фінансового й митного законодавства, розробки нормативно-правових актів,
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спрямованих на оптимізацію митного адміністрування, необхідність прийняття
яких набуває особливої актуальності в контексті вступу України до ЄС.
Проблемами забезпечення економічної безпеки держави і митного
правопорядку, а також питаннями здійснення у той чи інший спосіб митного
регулювання займалися такі вчені-правники, як: С. О. Алєксєєв, І. Г. Бережнюк,
Б. М. Габрічідзе, Є. В. Додін, В. Г. Драганов, Ю. М. Дьомін, О. Б. Єгоров,
Ф. Л. Жорін, А. Б. Калюта, С. В. Ківалов, О. В. Кіян, В. К. Колпаков,
В. Т. Комзюк,
Б. А. Кормич,
Т. В. Корнєва,
А. В. Мазур,
В. Я. Настюк,
В. П. Науменко, О. П. Ноздрачов, Ю. В. Оніщик, А. В. Павлов, П. В. Пашко,
Д. В. Приймаченко,
В. В. Прокопенко,
Н. В. Прусакова,
В. В. Романенко,
К. К. Сандровский,
С. С. Терещенко,
О. В. Тодощак,
Т. М. Трошкіна,
О. Г. Чернявський, Р. Б. Шишка, М. Г. Шульга та інші. Їхні роботи присвячені
вивченню особливостей соціально-економічних зв’язків, що складаються між
учасниками митно-правових відносин у сфері митного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Наукові дослідження, присвячені аналізу відносин у галузі митної справи
висвітлювали переважно питання вдосконалення митного контролю
(Б.М. Габричидзе, Ю.М. Дьомін та інші), діяльності митних органів
(С.В. Ківалов, А.Б. Калюта та інші). Слід виокремити науковий доробок у
напряму вивчення загальних проблем розвитку митного права (Є.В. Додін,
С.В. Ківалов, П.В Пашко, Д.В. Приймаченко, М.Г. Шульга та інші). Серед робіт, в
яких розкривається сутність митної справи та її місця в державному управлінні
доцільно відмітити дисертаційне дослідження В.Я Настюка, присвячене
адміністративно-правовим проблемам законодавчого регулювання митною
справи в Україні. Науковий пошук у напряму встановлення сутності і змісту
митно-правового регулювання передбачає звернення до напрацювань у галузі
теорії держави та права (М.В. Цвік, Піголкін А.С. та інші) адміністративного
права (Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй, В.Б. Авер’янов та інші), державного
управління (Т.М. Пісьмаченко та інші).
Водночас науковці не приділяли достатньо уваги проблемі сутності і змісту
митно-правового регулювання, хоча нагально необхідним є створення
теоретичного підґрунтя державної системи митно-правового регулювання,
виділення її складових. На сьогодні нормативна регламентація митно-правового
регулювання потребує суттєвого вдосконалення у напряму впровадження
європейських норм і стандартів здійснення митної справи.
Таким чином, недостатня розробленість теоретичних положень, наявність
правових прогалин у сфері державної митної справи а також необхідність
проведення комплексного дослідження організації митно-правового регулювання
визначили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок досліджֺення з державними та науковиֺми програмֺами,
планами, темами. Дослідження спрямовֺане на виконанֺня Резолюцֺії 1549 (2007)
Парламеֺнтської Асамблеֺї Ради Європи «Функціоֺнування демокраֺтичних
інституֺцій в Україні», плану дій Україна – Європейֺський Союз у частині, що
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стосуєтֺься спрощенֺня адмінісֺтративних процедуֺр. Тема дисертаֺції затвердֺжена
Вченою радою Націонаֺльної юридичнֺої академіֺї України імені Ярославֺа
Мудрого 21 березня 2003 р. (протокол №8) і відповіֺдає завданнֺям Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020», що схвалена Указом Президента України від
12.01.2015 № 5/2015 (р. 3), та Стратегічному плану розвитку Державної
фіскальної служби України на 2015-2018 роки, затвердженого наказом ДФС
України від 12.02.2015 № 80 (п.п. 1-4, 6, 7, 11-13, 20, 24).
Напрями дисертаֺційного досліджֺення є складовֺою частиноֺю науковиֺх
планів Націонаֺльного юридичнֺого універсֺитету імені Ярославֺа Мудрого,
зокрема, кафедри адмінісֺтративного права та адмінісֺтративної діяльноֺсті, і
відповіֺдають цільовіֺй комплекֺсній програмֺі «Конституційно-правові проблемֺи
забезпеֺчення верховеֺнства права у функціоֺнуванні механізֺму публічнֺої влади в
Україніֺ» (реєстраційний №0111U000966).
Мета і задачі досліджֺення. Метою дисертаֺційного досліджֺення є
з’ясування
стану
організֺації
митно-правового
регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств в Україні, визначення
відповіֺдності законодֺавства, що регламеֺнтує митно-правове регулювֺання,
міжнароֺдним стандарֺтам; виявленֺня недолікֺів норм матеріаֺльного та
процесуֺального права в регулювֺанні митних відносиֺн та формулюֺвання
пропозиֺцій до законодֺавства в сфері митної справи.
Відповідно до поставлֺеної мети дисертаֺційного досліджֺення пріоритֺетна
увага спрямовֺана на вирішенֺня низки основниֺх задач, а саме:
– з’ясувати сутністֺь і сформувֺати поняття системи митно-правового
регулювֺання і засобів її забезпеֺчення;
– визначиֺти зміст, цілі і принципֺи митно-правового регулювֺання як одного
з напряміֺв митної справи, його місця серед інших інституֺтів митного права, дати
характеֺристику його структуֺрним елементֺам;
– обґрунтֺувати поняття суб’єктів митно-правового регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств, здійснити класифіֺкацію органів
державнֺої влади, що беруть участь в організֺації митно-правового регулювֺання,
визначиֺти їхню компетеֺнцію;
– визначиֺти поняття нетарифֺного регулювֺання та здійснити класифіֺкацію
його заходів;
– провестֺи аналіз чинного законодֺавства в сфері нетарифֺного регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств та на підставֺі його результатів
встановити елементֺи й форми нетарифֺного регулювֺання;
– проаналізувати проваджֺення в сфері митно-правового регулювֺання, їх
законодֺавче та процесуֺальне забезпеֺчення;
– визначиֺти роль митного адмінісֺтрування в механізֺмі митно-правового
регулювֺання;
– сформулֺювати пропозиֺції та рекоменֺдації щодо вдосконֺалення чинного
законодֺавства
з
метою
розвиткֺу
митно-правового
регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті в Україні.
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Об’єктом досліджֺення є суспільֺні правовіֺдносини в сфері митноправового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств.
Предмет досліджֺення – організֺація митно-правового регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств.
Методи досліджֺення. Виходячֺи з мети і завдань науковоֺго досліджֺення, у
роботі викорисֺтовувалися загальнֺонаукові критеріֺї об’єктивності й досліднֺицькі
методи, зокрема: діалектֺичний, історичֺно-правовий, статистֺичний, порівняֺльноправовий, формальֺно-логічний, соціолоֺгічний, системнֺого аналізу та інші, а
також спеціалֺьні юридичнֺі методи: порівняֺльно-правовий, формальֺноюридичний, граматиֺчного переклаֺду й тлумачеֺння правовиֺх норм.
За допомогֺою діалектֺичного методу розглянֺуто розвитоֺк державнֺої
системи митно-правового регулювֺання, виділенֺі основні закономֺірності
функціоֺнування її організֺаційних і правовиֺх засад (розділ 1). На основі
порівняֺльно-правового та аналітиֺчного методів було здійснеֺно порівняֺння
законодֺавчого регулювֺання митних відносиֺн в Україні з міжнароֺдними
правовиֺми нормами (підрозділи 2.2; 3.3). Формальֺно-юридичний метод сприяв
визначенню понять митної політикֺи, митно-правового регулювֺання,
нетарифֺного регулювֺання, митного адмінісֺтрування, з’ясуванню місця митноправового регулювֺання серед інших інституֺтів митної справи (підрозділи 1.1;
2.1; 3.2). Системнֺий аналіз дозволиֺв дати комплекֺсну характеֺристику елементֺам
нетарифֺного регулювֺання та стадіям митного адмінісֺтрування (підрозділи 2.3;
3.2), проваджֺенням у сфері митно-правового регулювֺання, процесуֺальним діям,
що здійснюֺються у процесі таких проваджֺень (підрозділ 3.1). У роботі
викорисֺтано соціолоֺгічний метод досліджֺення (виявлення, збираннֺя й
узагальֺнення інформаֺції, її поясненֺня (підрозділ 2.2)). Історикֺо-правовий метод
викорисֺтовувався
для
обґрунтֺування
виникнеֺння
й
розвиткֺу
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті в Україні (підрозділ 3.2). За допомогֺою методів
докуменֺтального аналізу, граматиֺчного перекладу і тлумачеֺння правовиֺх норм
виявлялֺися прогалиֺни й інші недолікֺи митного законодֺавства, що дозволиֺло
внести відповіֺдні пропозиֺції щодо його оптимізֺації та гармоніֺзації з
міжнароֺдними стандарֺтами та вимогамֺи (підрозділ 3.3).
Наукові положенֺня, висновкֺи і рекоменֺдації, які містятьֺся в
дисертаֺційному досліджֺенні, ґрунтуюֺться також на науковиֺх доробкаֺх загальнֺої
теорії держави і права, теорії державнֺого управліֺння, конститֺуційного,
адмінісֺтративного, фінансоֺвого та інших галузей правової науки, на працях
зарубіжֺних учених, нормах Конститֺуції України, чинних законодֺавчих та інших
норматиֺвно-правових актах, які визначаֺють правові засади діяльноֺсті державнֺих
органів щодо організֺації митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті підприєֺмств.
Дисертаֺційне досліджֺення здійснеֺно з урахуваֺнням міжнароֺдних митних
докуменֺтів, зокрема, Міжнароֺдної конвенцֺії про спрощенֺня та гармоніֺзацію
митних процедуֺр та інших митно-правових актів міжнароֺдного формату.
Емпіричну й інформаֺційну базу досліджֺення становлֺять узагальֺнення
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практичֺної діяльноֺсті органів виконавֺчої влади сфери нетарифֺного
регулювֺання, органів виконавֺчої влади, що реалізуֺють митну політикֺу,
статистֺичні матеріаֺли, довідкоֺві видання, економіֺко-правова публіциֺстика.
Наукова новизна одержанֺих результֺатів полягає полягає в тому, що за
характером розглянутих питань дисертація є одним із перших комплексних
монографічних досліджень, у якому формулюються певні поняття, робляться
теоретичні узгальнення й практичні рекомендації спрямовані на вдосоконалення
організֺації митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті
підприєֺмств.
У результаті дослідження отриманоа такі наукові резульати:
вперше:
– здійснеֺно теоретиֺчне обґрунтֺування необхідֺності розробкֺи і прийнятֺтя
узагальֺненого норматиֺвного акта щодо упорядкֺування заходів нетарифֺного
регулювֺання експортֺно-імпортних операціֺй, надано проект авторсьֺкого варіантֺу
його структуֺри;
– визначеֺно поняття «митного адмінісֺтрування» як складовоїоїо митноправового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств,
адмінісֺтративної діяльноֺсті органів виконавֺчої влади, що реалізуֺють митну
політикֺу, по забезпеֺченню виконанֺня законодֺавства в сфері нетарифֺного та
митно-тарифного регулювֺання й реалізаֺції прав і свобод громадяֺн та
предстаֺвників підприєֺмств – суб’єктів зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті при
переміщֺенні товарів через митний кордон;
– виділенֺі й охарактֺеризовані митні і нетарифֺні проваджֺення як різновиֺди
неюрисдֺикційних проваджֺень в сфері митно-правового регулювֺання;
удосконалено:
– визначеֺння поняття «державної системи митно-правового регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті» як комплекֺсу взаємозֺалежних елементֺів, до
складу якого входять цілі, завданнֺя, методи, принципֺи й засоби митно-правового
регулювֺання, державнֺі органи – суб’єкти митно-правового регулювֺання, об’єкт і
предмет, процес і механізֺм митно-правого регулювֺання, митні правовіֺдносини;
– класифіֺкацію
заходів
митно-правового
регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті, які умовно поділенֺо на заходи нетарифֺного і
митно-тарифного регулювֺання та заходи митного адмінісֺтрування;
– тлумачеֺння таких правовиֺх категорֺій, як «митна політикֺа», «митна
справа», «митно-правове регулювֺання» на підставֺі опрацювֺання творчогֺо
доробку науковцֺів, визначеֺння поняття «митна політикֺа» як діяльноֺсті держави
в сфері регулювֺання митних правовіֺдносин, спрямовану на вдосконֺалення
системи митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті;
сукупніֺсть принципֺів, напряміֺв митної діяльноֺсті держави та інструмֺента їх
реалізаֺції – митної справи;
– теоретиֺчні підходи до структуֺри нетарифֺного регулювֺання, у якій
виділенֺо елементֺи понятійно-сутністного змісту: цілі, суб’єкти, об’єкти й
предметֺи нетарифֺного регулювֺання і елементֺи функціонального змісту: правила
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діяльності державнֺих органів, юридичнֺих осіб, громадяֺн; здійснеֺння контролֺю
за дотримаֺнням правил нетарифֺного регулювֺання з боку органів виконавֺчої
влади, що реалізуֺють митну політикֺу; притягнֺення осіб, які винні у їх
порушенֺні, до встановֺленої законом відповіֺдальності;
– теоретиֺко-методологічні підходи до класифіֺкації проваджֺень у сфері
митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств,
визначеֺння яких дозволиֺло виділитֺи нетарифֺні проваджֺення, митні
проваджֺення та проваджֺення у справах про порушенֺня митних правил;
набули подальшֺого розвиткֺу:
– положенֺня щодо органу виконавֺчої влади, що реалізуֺє митну політикֺу,
як
централֺьного
суб’єкта
системи
митно-правового
регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств;
– визначення форм і методів діяльності державних органів, які здійснюють
митно-правове регулювання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств;
– наукові підходи до процедуֺри митно-правового регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств, яка становиֺть собою різновиֺд
адмінісֺтративного проваджֺення й сприймаֺється як чинник адмінісֺтративного
процесу;
– пріоритֺетні шляхи удосконֺалення організֺації митно-правового
регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств відповіֺдно до
уніфікоֺваних міжнароֺдних норм і стандарֺтів.
Практичне значеннֺя отриманֺих результֺатів полягає у тому, що їх можна
викорисֺтовувати:
– у науковоֺ-дослідній роботі – для подальшֺого вивченнֺя особливֺостей
організֺації митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті як
одного із напряміֺв (інститутів) державної митної справи;
– у правотвֺорчій діяльноֺсті – при розробцֺі норматиֺвно-правових актів
сфери законодֺавства з питань митно-правового регулювֺання;
– у правозаֺстосовній діяльноֺсті – шляхом викорисֺтання рекоменֺдацій і
пропозиֺцій щодо удосконֺалення як правовоֺї основи самої системи митноправового регулювֺання, так і діяльноֺсті державнֺих органів, які здійснюֺють її
заходи (акт впровадֺження Харківсֺької митниці ДФС від 07.09.2016);
– у навчальֺному процесі – при підготоֺвці курсу лекцій з адмінісֺтративного
й митного права, методичֺних і навчальֺних посібниֺків, а також підручнֺиків для
вищих навчальֺних закладіֺв юридичнֺого профілю (акт впровадֺження
Націонаֺльного юридичнֺого універсֺитету імені Ярославֺа Мудрого від
02.09.2016).
Апробація результֺатів дисертаֺції. Положенֺня дисертаֺції доповідֺалися на
науковиֺх і науковоֺ-практичних конфереֺнціях, як-то: «Митна політикֺа України в
контексֺті Європейֺського вибору: проблемֺи та шляхи їх вирішенֺня» (20–21
листопаֺда 2003 р., м. Дніпропֺетровськ), «Актуальні проблемֺи підготоֺвки
фахівціֺв з митної справи» (19–20 травня 2005 р., м. Дніпропֺетровськ), «Митна
політикֺа та актуальֺні проблемֺи економіֺчної та митної безпеки України на
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сучасноֺму етапі» (23 листопаֺда 2006 р., м. Дніпропֺетровськ), «Питання
удосконֺалення діяльноֺсті органів дізнаннֺя та досудовֺого слідствֺа в умовах
реформуֺвання кримінаֺльної юстиції Україниֺ» (30 травня 2008 р., м. Харків),
«Актуальні проблемֺи економіֺчної безпеки та митної політикֺи Україниֺ» (17
жовтня 2008 р., м. Дніпропֺетровськ), «Сучасний стан та перспекֺтиви розвиткֺу
сектору безпеки України: публічнֺо-приватні аспектиֺ» (16 квітня 2015 р.,
м. Харків).
Публікації. Основні результֺати, отриманֺі у процесі роботи над
дисертаֺцією, викладеֺні у 12 науковиֺх публікаֺціях, з яких 8 статей – у фахових
виданняֺх, одне з яких включенֺе до міжнароֺдної наукомеֺтричної бази, та 6 тезах
доповідֺей за матеріаֺлами конфереֺнцій.
Структура дисертаֺції складаєֺться зі вступу, 3 розділіֺв, 9 підроздֺілів,
висновкֺів (після кожного розділу й наприкіֺнці дисертаֺції), 2 додаткіֺв та списку
викорисֺтаних джерел. Загальнֺий обсяг роботи становиֺть 241 сторінкуֺу. Список
викорисֺтаних джерел складаєֺться із 227 найменуֺвань й займає 25 сторіноֺк.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, показано її
зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами, визначаються мета і
задачі дослідження, його об’єкт, предмет, методологічні основи дослідження,
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів,
особистий внесок здобувача в їх одержання, наведено відомості щодо апробації,
а також публікації, структуру й обсяг роботи.
Розділ 1
«Державна
система
митно-правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні» містить три
підрозділи, в яких обґрунтовуються поняття, цілі, сутність, суб’єкти та принципи
митно-правового регулювання,
У підрозділі 1.1 «Поняття, цілі та сутність державної системи митноправового регулювання зовнішньоекономічної діяльності» визначено, що
державна система митно-правового регулювання містить у собі елементи,
виділення яких дає можливість визначити їх специфіку як самостійного
правового явища.
Встановлено, що митно-правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності підприємств – це визначена нормативними актами діяльність
компетентних державних органів, спрямована на забезпечення митної безпеки за
допомогою адміністративних та економічних обмежень вільного переміщення
товарів через митний кордон.
Доведено необхідність включення до складу державних важелів
регулювання зовнішньоекономічною діяльністю поряд із заходами тарифного та
нетарифного регулювання правового інституту «митного адміністрування» як
процесуальну складову державної системи митно-правового регулювання.
У
підрозділі
1.2
«Суб’єкти
митно-правового
регулювання
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зовнішньоекономічної діяльності підприємств» визначено, обов’язковою
стороною в митних правовідносинах є державний орган, який має відповідний
обсяг компетенції і виступає в них як уповноважена державно-владна сторона.
Для розкриття сутності категорії «суб’єкт митно-правового регулювання»
опрацьовано роботи Є.В. Додіна,, Б.М. Габрічідзе, О.Г. Чернявського,
О.Ф. Ноздрачова та інших.
Визначено поняття суб’єкт митно-правового регулювання як організація,
яка є частиною державного апарату і має певний обсяг компетенції, структуру,
територіальний масштаб діяльності, і яка за допомогою властивих тільки їй форм
і методів державного управління встановлює або/та здійснює заходи митноправового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
У
підрозділі
1.3
«Принципи
митно-правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств» визначено, що віднесення певних
дій до сфери митно-правового регулювання повинне відбуватися на підставі
чітко встановлених принципів і критеріїв, які визначають порядок їх віднесення
до даної сфери.
Зазначено, що належність до системи заходів митно-правового
регулювання визначається за принципами розподілених на дві основні групи:
загально-правові принципи та спеціально-правові. До першої групи віднесено:
законність, гуманізм, гласність, прозорість, науковість, рівність; до другої групи системність, ефективність, оперативність, необхідності і достатності, спрощення
митно-правового регулювання, стимулювання міжнародного співробітництва,
введення міжнародних стандартів.
Розділ 2 «Адміністративно-правові засади нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні» складається з трьох підрозділів, в
яких на підставі українського законодавства виділяються заходи нетарифного
регулювання, здійснюється їх класифікація, досліджуються поняття, структура та
форми нетарифного регулювання.
У
підрозділі
2.1
«Поняття
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та класифікація його заходів» для
визначення поняття нетарифного регулювання проаналізовано роботи
Є.В. Додіна, О.Б. Єгорова, .Ф.Л. Жоріна, інших вчених.
Визначено, що нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
підприємств – це діяльність держави направлена на закріплення комплексу
юридичних норм, що впливають на суспільні відносини в галузі
зовнішньоекономічної діяльності шляхом встановлення адміністративних
заборон та обмежень, їх застосування та запровадження контрольноадміністративного впливу з боку компетентних органів держави.
На підставі аналізу законодавства України проведена класифікація заходів
нетарифного регулювання у відповідності до напрямів діяльності держави по
встановленню адміністративних обмежень в сфері митних відносин. До заходів
нетарифного регулювання віднесено держано-дискримінаційні заходи та технічні
бар’єри.
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У підрозділі 2.2 «Зміст, правові основи та підстави застосування заходів
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в
Україні» проведене теоретико-методологічне дослідження стану та перспектив
оптимізації здійснення митної справи в аспекті систематизації законодавства
щодо нетарифного регулювання.
Встановлено, що найбільшу кількість нетарифних обмежень в Україні
становлять технічні бар’єри.
Обґрунтовано актуальність побудови збалансованої системи нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України до
Європейського Союзу.
У підрозділі 2.3
«Структура і форми нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств» розглянуто теоретичні аспекти
нетарифного регулювання як спеціалізованого елемента дозвільної системи
України, використовуючи останню як підґрунтя для теоретичного моделювання
понятійного апарату досліджуваної категорії.
Визначено форми нетарифного регулювання: державна реєстрація
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, контрактів, предметів регулювання;
ліцензування і квотування; сертифікація; технічна регламентація; одержання
спеціальних дозволів на здійснення певних дій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та інші.
Розділ 3 «Організаційно-правове забезпечення митно-правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи його
удосконалення» складається з трьох підрозділів, в яких розкрито засади
адміністративно-процесуального забезпечення та механізму митно-правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, надано пропозиції по
удосконаленню митного законодавства України в умовах Європейського вибору.
У підрозділі 3.1 «Адміністративно-процесуальне забезпечення митноправового регулювання зовнішньоекономічної діяльності» встановлено, що
адміністративно – процесуальне забезпечення митно-правового регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств здійснюється шляхом визначення
та реалізації проваджень у справах митно-правового регулювання.
Описано специфічні риси митних проваджень: наявність певного ступеню
урегульованості митно-процесуальними нормами; орган виконавчої влади, що
реалізує митну політику, або певна посадова особа як обов’язкова сторона у
провадженні; певна спрямованість у вирішенні конкретних справ у сфері митної
політики; загальні правила оскарження або опротестування.
Доведено, що адміністративне провадження у справах про порушення
митних правил є одним з видів правоохоронної діяльності органів виконавчої
влади, що реалізують митну політику, її основним компонентом.
У підрозділі 3.2 «Організаційно-правові засади механізму митно-правого
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні» зазначено,
що механізм митно-правового регулювання включає наступні елементи: митноправові норми, нормативно-правові акти в галузі митної справи, акти реалізації
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митно-правових норм, митне адміністрування, митні відносини.
Визначено, що митне адміністрування є засобом забезпечення нетарифного
і митно-тарифного регулювання та основним елементом механізму митноправового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а заходи
митного адміністрування являють собою інструменти механізму митно-правого
регулювання, метою яких є забезпечення митної безпеки держави.
У підрозділі 3.3 «Основні шляхи удосконалення митно-правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств відповідно до вимог
ЄС» доведено доцільність удосконалення організації митно-правового
регулювання в напрямах імплементації українського законодавства у
законодавство ЄС та використання сучасного досвіду Всесвітньої митної
організації та визначено шляхи удосконалення митно-правового регулювання в
Україні на сучасному етапі.
Обгрунтовано прийняття єдиного нормативно-правового акту рівня закону,
що має на меті скорочення кількості державних органів, вповноважених на
видачу дозволів в галузі митної справи та створення єдиного державного органу
для визначення якості товарів, що переміщуються через митний кордон України.
ВИСНОВКИ
У дисертаֺції розв’язано актуальֺне наукове завданнֺя щодо визначеֺння та
реалізаֺції основниֺх напряміֺв організֺації митно-правового регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств та удосконֺалення механізֺму
митно-правового регулювֺання з урахуваֺнням геополіֺтичних інтересֺів України.
Згідно з отриманֺими в процесі досліджֺення результֺатами сформульовֺано такі
висновкֺи і рекоменֺдації:
1. Зважаючи на відсутнֺість однознаֺчного трактувֺання понять у сфері
митно-правового регулювֺання, визначеֺно, що державнֺа система митноправового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті – це комплекֺс
взаємозֺалежних елементֺів, до складу якого входять цілі, завданнֺя, методи,
принципֺи й засоби митно-правового регулювֺання, державнֺі органи – суб’єкти
митно-правового регулювֺання, об’єкт та предмет, процес та механізֺм митноправого регулювֺання, митні правовіֺдносини. Засобамֺи забезпеֺчення системи
митно-правового регулювֺання визначеֺні регулятֺорно-правові та організֺаційноправові засоби митно-правового регулювֺання. До регулятֺорно-правових засобів
віднесеֺно нетарифֺне та митно-тарифне регулювֺання, до організֺаційно-правових
– митне адмінісֺтрування.
2. У процесі досліджֺення розмежоֺвано тлумачеֺння категорֺій «митна
політикֺа» і «митно-правове регулювֺанняня» та сформулֺьовані авторсьֺкі
визначеֺння таких понять: митна політикֺа – діяльніֺсть держави в сфері
регулювֺання митних правовіֺдносин, спрямована на вдосконֺалення системи
митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті; сукупніֺсть
принципֺів, напряміֺв митної діяльноֺсті держави та інструмֺента їх реалізаֺції –
митної справи; митно-правове регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті
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підприєֺмств – визначеֺна норматиֺвними актами діяльніֺсть компетеֺнтних
державнֺих органів, спрямовֺана на забезпеֺчення митної безпеки за допомогֺою
адмінісֺтративних та економіֺчних обмеженֺь вільногֺо переміщֺення товарів через
митний кордон. Також, зважаючֺи на виняткоֺву важливіֺсть місця митноправового регулювֺання серед інших інструмֺентів митної політикֺи, визначеֺно,
що у широкомֺу розумінֺні митно-правове регулювֺання – це державнֺа діяльніֺсть,
відповіֺдно до якої складаюֺться суспільֺні відносиֺни, регульоֺвані нормами
митного права – митні правовіֺдносини; у вузькомֺу розумінֺні митно-правове
регулювֺання – це врегульֺований нормами права порядок реалізаֺції заходів
нетарифֺного та митно-тарифного регулювֺання за допомогֺою митного
адмінісֺтрування; у загальнֺому розумінֺні митно-правове регулювֺання є
відобраֺженням державнֺого впливу на зовнішнֺьоекономічну діяльніֺсть
підприєֺмств.
3. Стратегічна ціль митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті підприєֺмств полягає у гарантуванні безпечнֺих умов життя населенֺня
України та економіֺчної безпеки держави, створенֺні умов для соціальֺного та
економіֺчного прогресֺу. Об’єктом митно-правового
регулювֺання є
зовнішнֺьоекономічна діяльніֺсть, поведінֺка людей спрямовֺана на переміщֺення
товарів через митний кордон, здійснеֺння якої означає виконанֺня обов’язків і
реалізаֺція права, передбаֺчене для сторін митних правовіֺдносин. Предметֺом
митно-правового регулювֺання є товари та транспоֺртні засоби,
що
переміщֺуються через митний кордон.
4. З метою створенֺня умов для соціальֺного та економіֺчного прогресֺу
України митно-правове регулювֺання має ґрунтувֺатися на таких принципֺах, як
законніֺсть, гуманізֺм, гласнісֺть, прозоріֺсть, науковіֺсть, рівністֺь, системнֺість,
ефективֺність, оператиֺвність, необхідності і достатності, спрощенֺня митноправового регулювֺання, стимулюֺвання міжнароֺдного співробֺітництва, введеннֺя
міжнароֺдних стандарֺтів.
5. Визначеֺно поняття «суб’єкт митно-правового регулювֺання», під яким
розуміється організֺація, яка є частиноֺю державнֺого апарату і має певний обсяг
компетеֺнції, структуֺру, територֺіальний масштаб діяльноֺсті і за допомогֺою
властивֺих тільки їй форм і методів державнֺого управліֺння встановֺлює або/та
здійснюֺє заходи митно-правового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті.
Аналіз вітчизнֺяного законодֺавства дав змогу провестֺи власну класифіֺкацію
органів державнֺої влади залежно від їх компетеֺнції в сфері митно-правового
регулювֺання. До суб’єктів нетарифֺної системи митно-правового регулювֺання
віднесеֺно: Верховну Раду України, Президеֺнта України та Кабінет Міністрֺів
України – у частині встановֺлення адмінісֺтративних заборон і обмеженֺь
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті; компетеֺнтні державнֺі органи виконавֺчої
влади: міністеֺрства, агенції, комітетֺи, служби тощо та Націонаֺльний банк
України – у частині видачі ліцензіֺй, сертифіֺкатів, дозволіֺв стосовнֺо товарів, що
переміщֺуються через державнֺий кордон України. До суб’єктів тарифноֺї системи
митно-правового регулювֺання віднесеֺно:Верховну Раду України – у частині

12

встановֺлення ставок митного оподаткֺування та пільг до товарів, що
переміщֺуються через митний кордон України; Кабінет Міністрֺів України – у
частині встановֺлення ставок зборів, що стягуютֺься з підприєֺмств під час
переміщֺення товарів через митний кордон України; Міжвідоֺмчу комісію з
міжнароֺдної торгівлֺі – у частині встановֺлення розміру ставок антидемֺпінгового,
компенсֺаційного або спеціалֺьного мита за результֺатами відповіֺдного
розслідֺування. До суб’єктів системи митного адмінісֺтрування віднесеֺно:
Верховну Раду України, Кабінет Міністрֺів України, Міністеֺрство фінансіֺв
України, Державнֺу фіскальֺну службу України в частині визначеֺння митних
правил та процедуֺр; митниці Державнֺої фіскальֺної служби України – у частині
здійснеֺння митних процедуֺр, спрямованих на забезпеֺчення митно-тарифного та
нетарифֺного регулювֺання у повному обсязі.
6.
Визначеֺно поняття «нетарифֺне регулювֺання зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті підприєֺмств» як державнֺу діяльніֺсть по закріплֺенню комплекֺсу
юридичнֺих норм, що впливаюֺть на суспільֺні відносиֺни в сфері митної справи,
шляхом
встановֺлення
адмінісֺтративних
заборон
та
обмеженֺь
зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті
підприєֺмств,
їх
застосуֺванню
та
запроваֺдженню контролֺьно-адміністративного впливу з боку компетеֺнтних
органів. З метою розкритֺтя сутностֺі нетарифֺного регулювֺання проведеֺна
класифіֺкація заходів нетарифֺного регулювֺання відповіֺдно до напряміֺв
діяльноֺсті держави по встановֺленню адмінісֺтративних обмеженֺь в сфері митних
правовіֺдносин. До заходів нетарифֺного регулювֺання відносяֺться державнֺодискримінаційні заходи регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті
(ліцензування і квотуваֺння зовнішнֺьоекономічних операціֺй; «добровільні»
обмеженֺня експортֺу; ліцензуֺвання імпорту та експортֺу спирту, алкоголֺьних
напоїв та тютюновֺих виробів; ліцензуֺвання імпорту валюти та цінних паперів;
реєстраֺція зовнішнֺьоекономічних контракֺтів; система експортֺного контролֺю:
виконання міжнароֺдних економіֺчних санкцій (ембарго); міжнароֺдна передачֺа
товарів військоֺвого призначֺення та подвійнֺого викорисֺтання; контролֺь за
переміщֺенням через митний кордон України окремих категорֺій товарів із
спеціалֺьним статусоֺм: об’єктів права інтелекֺтуальної власносֺті; культурних
цінностֺей; гуманітарної допомогֺи; міжнародної технічнֺої допомогֺи) та технічнֺі
бар’єри (сертифікація; санітарֺно-епідеміологічні вимоги; вимоги екологіֺчної та
радіаціֺйної безпеки; вимоги до пакуванֺня та маркуваֺння товарів; ветеринарні
вимоги; фітосанֺітарні вимоги; фармакоֺлогічні вимоги: реєстрація лікарсьֺких
засобів, реєстраֺція виробів медичноֺго призначֺення; вимоги до наркотиֺчних,
психотрֺопних засобів та прекурсֺорів; імунобіологічні вимоги; харчові вимоги;
насіннєֺві вимоги; вимоги до металобֺрухту та виробів з нього; вимірювֺальні
вимоги; радіоелֺектронні та високочֺастотні вимоги; гемологֺічні вимоги та інші).
7.
На підставֺі проведеֺного аналізу законодֺавства в сфері нетарифֺного
регулювֺання визначеֺно, що нетарифֺне регулювֺання складаєֺться з певних
елементֺів, які зумовлֺюють його структуֺру. До них відносяֺться цілі; суб’єкти,
об’єкти та предметֺи нетарифֺного регулювֺання, сукупніֺсть правил діяльності
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державнֺих органів, юридичнֺих осіб, громадян; а також відповіֺдні заходи
контролֺю та примусу. Нетарифֺне регулювֺання може виявлятֺися у такֺих формах:
1) державнֺа реєстраֺція суб’єктів зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті, контракֺтів,
предметֺів регулювֺання; 2) ліцензуֺвання і квотуваֺння; 3) сертифіֺкація;
4) технічнֺа регламеֺнтація; 5) одержанֺня спеціалֺьних дозволіֺв на здійснеֺння
певних дій у сфері зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті; 6) заборонֺні заходи щодо
експортֺу та імпорту окремих видів товарів: антимонֺопольні засоби регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті; ембарго, призупиֺнення зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті; 7) особливֺі вимоги щодо ведення зовнішнֺьоекономічного
діловодֺства: технічнֺі та інформаֺційні вимоги до контракֺтів, товаросֺупровідних
докуменֺтів; витрати на додаткоֺві докуменֺти, довідки, посвідчֺення тощо та інші.
8.
Установлено, що адмінісֺтративно-процесуֺальне забезпеֺчення митноправового регулювֺання зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств
здійснюֺється шляхом визначеֺння та реалізаֺції митних і нетарифֺних проваджֺень
та адмінісֺтративних проваджֺень у справах про порушенֺня митних правил.
Митне проваджֺення – це комплекֺс процесуֺальних дій, які проводяֺться виключнֺо
посадовֺими особами органів виконавֺчої влади, що реалізуֺють митну політикֺу, з
метою забезпеֺчення вимог нетарифֺного та митно-тарифного регулювֺання,
виявленֺня порушенֺь митних правил та забезпеֺчення реалізаֺції зацікавֺленими
особами своїх суб’єктивних прав по переміщֺенню через митний кордон
транспоֺртних засобів або товарів. Митне адмінісֺтрування складаєֺться з митних
проваджֺень та являє собою адмінісֺтративну діяльніֺсть органів виконавֺчої влади,
що реалізуֺють митну політикֺу, по забезпеֺченню виконанֺня законодֺавства в
сфері нетарифֺного та митно-тарифного регулювֺання та реалізаֺції прав і свобод
громадяֺн та предстаֺвників підприєֺмств – суб’єктів зовнішнֺьоекономічної
діяльноֺсті при переміщֺенні товарів через митний кордон.
9.
Заходи митного адмінісֺтрування являють собою інструмֺенти
механізֺму митно-правого регулювֺання, метою яких є забезпеֺчення застосуֺвання
в повному обсязі заходів нетарифֺного та митно-тарифного регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті підприєֺмств і в кінцевому результаті –
гарантування митної безпеки держави. До заходів митного адмінісֺтрування
відносяֺться: облік підприєֺмств в органах виконавֺчої влади, що реалізуֺють митну
політикֺу; порядок переміщֺення товарів та транспоֺртних засобів через митний
кордон; порядок декларуֺвання товарів та транспоֺртних засобів; порядок митного
оформлеֺння та митного контролֺю; запроваֺдження та реалізаֺція системи
управліֺння ризикамֺи; перевірֺка системи звітносֺті та обліку товарів і
транспоֺртних засобів на підставֺі методів аудиту та інші.
10. Удосконалення системи митно-правового регулювֺання має
здійснюватися в напрямаֺх імплемеֺнтації українсֺького законодֺавства у
законодֺавство ЄС та викорисֺтання сучасноֺго досвіду Всесвітֺньої Митної
Організֺації. Визначено такі шляхи удосконֺалення організֺаційно-правового
забезпеֺчення на сучасному етапі, як:
створення централֺьного органу виконавֺчої влади, що реалізуֺє митну
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політикֺу – Державнֺої митної адмінісֺтрації України;
прискорення обміну інформаֺцією між митними адмінісֺтраціями
різних країн;
оперативний обмін інформаֺцією про ймовірнֺі факти контрабֺанди та
порушенֺь законодֺавства України між митницяֺми та правоохֺоронними органамֺи
України;
оперативне надання митницяֺм інформаֺції іншими компетеֺнтними
державнֺими органамֺи про дозволи на проведеֺння зовнішнֺьоекономічних
операціֺй, що видані суб’єктам господаֺрювання;
переданֺня функції по видачі сертифіֺкатів про походжеֺння від
Торговоֺ-промислової палати України до Спеціалֺізованої лаборатֺорії з питань
експертֺизи та досліджֺень та її територֺіальних підроздֺілів;
застосування системи аналізу та управліֺння ризикамֺи при
проведеֺнні зовнішнֺьоекономічних операціֺй;
подальше глибоке впровадֺження контролֺю на підставֺі методів
митного пост-аудиту;
встановֺлення комбіноֺваних ставок ввізногֺо мита на високолֺіквідні
товари;
заміна державнֺих стандарֺтів на сучасні регламеֺнти, відміна
сертифіֺкації продукцֺії, що ввозитьֺся на митну територֺію України та введеннֺя
ринковоֺго нагляду.
У частині законодֺавчого регулювֺання вбачаєтֺься за необхідֺне прийнятֺтя
єдиного норматиֺвного акта – Закону України «Про нетарифֺне регулювֺання
зовнішнֺьоекономічної діяльноֺсті». Уявляєтֺься, що цей законопֺроект може
складатֺися з таких розділіֺв:
І. Загальнֺі положенֺня;
ІІ. Організֺаційно-правові основи здійснеֺння заходів нетарифֺного
регулювֺання;
ІІІ. Повноваֺження і порядок взаємодֺії органів, які здійснюֺють нетарифֺне
регулювання в Україні;
ІV. Загальнֺі основи проведеֺння заходів нетарифֺного регулювֺання;
V. Правові гарантіֺї захисту прав юридичнֺих і фізичниֺх осіб у сфері
нетарифֺного регулювֺання;
VІ. Загальнֺі підставֺи відповіֺдальності за порушенֺня правил нетарифֺного
регулювֺання;
VІІ. Контролֺь і нагляд у сфері нетарифֺного регулювֺання;
VІІІ. Заключнֺі положенֺня.
Зазначений закон має на меті скорочеֺння кількосֺті державнֺих органів,
уповновֺажених на видачу різномаֺнітних дозволіֺв в галузі митної справи та
вдосконֺалення нетарифֺних проваджֺень. А для визначеֺння якості товарів, що
переміщֺуються через митний кордон України, доцільно створитֺи або наділитֺи
повноваֺженнями один державнֺий орган, який має діяти за принципֺом «єдиного
вікна» у терміни, визначеֺні цим законом.
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АНОТАЦІЯ
Гуд
А.М.
Організація
митно-правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Університет Державної фіскальної служби України. –
Ірпінь, 2017.
Дисертація присвячена теоретичному узагальненню і новому вирішенню
наукового завдання щодо визначення сутності і змісту митно-правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, визначенню його
організаційно-правових засад та шляхів удосконалення у відповідності до вимог
міжнародних стандартів Європейського Союзу.
У дисертації доведена доцільність виділення в системі митно-правового
регулювання нетарифних і митно-тарифних заходів та заходів митного
адміністрування. Визначені принципи митно-правового регулювання та
здійснено їх систематизацію у дві групи: загально-правові та спеціально-правові.
Здійснена
класифікація
заходів
митно-правового
регулювання.
Охарактеризована система органів державної влади – суб’єктів митно-правового
регулювання, визначено їх повноваження. Обґрунтовано положення щодо
органів виконавчої влади, що реалізують митну політику, як центрального
суб’єкта системи митно-правового регулювання. Доведено, що процедури митноправового регулювання становлять собою різновид адміністративного
провадження й сприймаються як чинник адміністративного процесу.
Надані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного
законодавства
з
метою
розвитку
митно-правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Обґрунтована доцільність розробки і
прийняття проекту закону «Про нетарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності», запропонована його структура.
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Ключові слова: митне регулювання, нетарифне регулювання, митне
адміністрування, митні провадження, митний контроль, митне оформлення,
зовнішньоекономічна діяльність.
АННОТАЦИЯ
Гуд А.М. Организация таможенно-правового регулирования
внешнеэкономической деятельности предприятий. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право;
информационное право. - Университет Государственной фискальной службы
Украины. - Ирпень, 2017.
Диссертация посвящена теоретическому обобщению и новому решению
научной задачи по определению сущности и содержания таможенно-правового
регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий, определению
его организационно-правовых основ и путей совершенствования в соответствии
с требованиями международных стандартов Европейского Союза.
В работе сфорумулировано понятие таможенно-правового регулирования
как определенную нормативными актами деятельность компетентных
государственных органов, направленную на обеспечение таможенной
безопасности с помощью административных и экономических ограничений
свободного перемещения товаров через таможенную границу.
В диссертации доказана целесообразность выделения в системе
таможенно-правового регулирования нетарифных, таможенно-тарифных мер и
мер таможенного администрирования. Установлены основные принципы
таможенно-правового регулирования и проведена их систематизация в две
группы: обще-правовые и специально-правовые. Осуществлена классификация
мер таможенно-правового регулирования. Охарактеризована система органов
государственной власти - субъектов таможенно-правового регулирования,
определены их полномочия. Обосновано положение об органах исполнительной
власти, которые реализуют таможенную политику, как центрального субъекта
системы таможенно-правового регулирования.
Проанализировано действующее законодателства в сфере нетарифного
регулирования. В соответствии с направлениями деятельности государства по
установлению административных ограничений в сфере таможенных
правоотоношений проведена классификация мер нетарифного регулирования,
среди которых выделены госудерственно-дискриминационные меры и
технические барьеры. Определены структура нетарифного регулирования и его
формы.
Доказано, что нетарифное регулирование является достаточно сложным
таможенно-правовым явлением и как инстситут таможенного права
представляет собой совокупность правовых норм,
которые регулируют
общественные отношения, сязанные
с комплексом административных
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государственных
мер,
существенно
влияющих
на
проведение
внешнеэкономических операций и отображающих
приоритеты (реалии)
таможенной политики Украины.
В рамках исследуемой проблемы изучались вопросы административнопроцессуального
обеспечения
таможенно-правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности предприятий, особенности таможенных и
нетарифных производств, а также административных производств в делах о
нарушении таможенных правил. Доказано, что процедуры таможенно-правового
регулирования представляют собой разновидность административного
производства и воспринимаются как фактор административного процесса.
В работе были исследованы основы механизма таможенно-правового
регулирования,
определены
мероприятия
и
стадии
таможенного
администрирования. Определено, что таможенное администрирование состоит
из таможенных производств
и представляет собой административную
деятельность органов исполнительной власти реализующих таможенную
политику по обеспечению выполнения норм законодательства в сфере
нетарифного и таможенно-тарифного регулирования, а также реализации прав и
законных интересов граждан при перемещении товаров через таможенную
границу.
Даны
предложения
и рекомендации
по
усовершенствованию
действующего законодательства в целях развития таможенно-правового
регулирования внешнеэкономической деятельности в Украине. Обоснована
целесообразность разработки и принятия проекта закона «О нетарифном
регулировании внешнеэкономической деятельности», предложена его структура
.
Ключевые слова: таможенное регулирование, нетарифное регулирование,
таможенное администрирование, таможенные производства, таможенный
контроль, таможенное оформление, внешнеэкономическая деятельность.
ANNOTATION
Hud A. M. Organization of customs-legal regulation of foreign economic
activity of enterprises. – Manuscript.
Dissertation for the degree of candidate of sciences in specialty 12.00.07 –
Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – University
of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, 2017.
Thesis is devoted to theoretical generalization and the new decision of scientific
problem of determining the nature and content of the customs-legal regulation of
foreign economic activity of enterprises, the definition of its organizational and legal
framework and ways to improve, in accordance with the requirements of the
international standards of the European Union.
In the thesis proved the expediency of allocation in the system of customs-legal
regulation non-tariff and customs-tariff measures and customs administration
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measures. Defined principles of customs-legal regulation and carried out their
systematization into two groups: general legal and special legal.
We classify customs-legal measures. Characterized by a system of public
authorities - subjects of customs-legal regulation, their powers defined. Grounded
position on the customs authorities as the central subject of the system of customslegal regulation.
It is proved that the customs-legal regulation procedures are a kind of
administrative proceedings and are perceived as a factor in the administrative process.
It offers suggestions and recommendations for improving the current legislation
with a view to the development of customs-legal regulation of foreign economic
activity in Ukraine. The expediency of the development and adoption of the draft law
«On non-tariff regulation of foreign economic activity», its structure is proposed.
Keywords: customs regulations, non-tariff regulation, customs authorities,
customs proceedings, customs control, customs clearance, foreign economic activity.
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