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ІНСТИТУЦІЙНІСТЬ, 
ПРАВОВІ ТА СУТНІСНІ АСПЕКТИ 
МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено інституційним, правовим та сутнісним аспектам 
функціонування митних режимів в Україні. Розкрито особливості процесу 
вибору митних режимів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, визна-
чено ключові правила зазначеної процедури. Розглянуто нормативно-законо-
давчі регулятори, які забезпечують адаптацію митних режимів суб’єктами 
господарювання відповідно до сучасної національної  юридичної позиції. 
Звернуто увагу на різні наукові погляди в контексті характеристики сут-
нісного змісту понятійної категорії «митний режим» та надано авторську 
позицію щодо її тлумачення з урахуванням ситуації, що на сьогодні склалася 
в діяльності митниці. Визначено ключові сегменти  запропонованої понятій-
ної категорії та обґрунтовано переваги її адаптації в сучасній митній діяль-
ності. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності процедури митних 
режимів.

Ключові слова: інститут митних режимів; митне право; митний режим; 
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Постановка проблеми. Нині в Україні актуальним питанням, що потребує негайного 
вирішення, є інституційність митних режимів, а саме якість функціонування інституту 
митного режиму, котрий створено на основі загального визнання системи митного права як 
інституційної та дворівневої. На думку політиків, науковців і фахівців митної справи, саме 
інститут митного режиму є одним із дієвих інструментів у митному праві України. Очевид-
ним є той факт, що в умовах жорсткої конкуренції у сфері міжнародної торгівлі важливо 
створити сприятливі умови для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, збільшити 
обсяги транзиту, експорту та імпорту товарів через митний кордон України. Такий під-
хід забезпечить створення нових робочих місць на митній території України та сприятиме 
зростанню економіки країни взагалі. Більшість науковців уважає, що в контексті наявних 
митних режимів в Україні однією з ключових проблем є необхідність удосконалення пра-
вових засад їх регламентування. Це твердження базується на тому, що завершення про-
цесу узгодження національного законодавства та юридичної практики у сфері правового 
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регулювання митних режимів із міжнародними стандартами відбувається уповільнено. 
Наслідком таких дій є відсутність відповідності окремих правових митних норм вимогам 
міжнародним стандартам. Водночас із позиції споживача митних послуг постає проблема 
правильного вибору митного режиму,  оскільки вдало обраний митний режим є запорукою 
ефективного здійснення зовнішньоекономічної операції. Ураховуючи викладене, обрана 
для дослідження тема не втрачає своєї актуальності та сучасності, особливо в умовах адап-
таційного періоду міжнародних стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості проблематики правового 
функціонування інституту митних режимів в Україні та процедури адаптації європейських 
норм митного права, зокрема, постійно розглядаються та обговорюються на наукових семі-
нарах, обираються як напрями наукових досліджень. Узагалі проблемні аспекти митної 
політики, митної справи та порядку проведення митних процедур і вибору суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності митних режимів відображено в наукових працях таких 
вітчизняних учених, як І. Г. Бережньок, О. П. Гребельнік та ін. [1], С. А. Дуженко [2], 
О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук [3], Д. В. Приймаченко [4], В. В. Прокопенко 
[5], Д. С. Цаліна [6] та інші. Більш детальний аналіз особливостей правового регулювання 
процедури вибору митних режимів та їх особливостей здійснено й іншими науковцями. 
Так, О. Б. Дем’янюк та І. П. Кекіш [7] розкрили сутність митних режимів, визначили цілі 
та функції митних режимів у розвитку зовнішньоекономічних відносин і дослідили їх сти-
муляційний вплив на зовнішньоекономічну діяльність держави. М. В. Мельник [8] визна-
чив особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС). 
М. Г. Шульга [9] проаналізував митні режими та їх вплив на митну політику, особливу 
увагу приділив розкриттю внутрішнього змісту митного режиму, що зумовлює можливість 
переміщення в ньому товарів і транспортних засобів. Т. В. Тучак та М. О. Могильська [10] 
розглянули особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС 
та встановили, які зміни необхідно здійснити в Україні для подальшої інтеграції з Євро-
пейським Союзом. У працях цих та інших авторів певною мірою порушувалися окремі 
аспекти проблематики інституту митних режимів, правового регулювання його діяльності. 
Водночас цілісного дослідження питань сутнісного змісту митних режимів, їх особливос-
тей та специфіки адаптації згідно з митними нормами ЄС забезпечення саме принципів не 
проводилося. Цим підтверджується актуальність, теоретичне й практичне значення про-
блеми, обраної для дослідження.

Формування цілей (постановка завдання). Мета дослідження полягає у визначенні 
ознак інституційності та правового регламентування митних режимів в України, наданні 
критичної оцінки науковим позиціям щодо сутнісної характеристики понятійної категорії 
«митні режими» та формулюванні пропозицій, спрямованих на вдосконалення предмета 
вивчення.

Виклад основного матеріалу. Дослідження процедури інституційності та правових 
засад митних режимів в Україні та митних режимів як інструменту митного права надає 
можливість більш ґрунтовно підійти до розробки пропозицій з удосконалення їх адаптації. 
Поява в Україні інституту митних режимів сприяла прискоренню залучення європейських 
норм регулювання правовідносин учасників цієї процедури. 

У зв’язку з цим активізувалося вивчення створеного інституту митних режимів щодо 
його змістовності та ключових ознак. Так, Б. А. Кормич пропонує розглядати  інститут 
митних режимів як «комплексний міжгалузевий правовий інститут права, який містить 
сукупність відособлених правових норм адміністративного, фінансового, цивільного, гос-
подарського, міжнародного та інших галузей права, що регулюють групу взаємозалежних 
суспільних відносин, які виникають під час здійснення митних процедур відповідно до 
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заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України, визначення їх право-
вого статусу, умов оподаткування і використання після митного оформлення» [11, с. 88]. Як 
зазначає І. В. Міщенко, інститут митного режиму є «одним із ключових у митному праві 
України, оскільки кожен суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, переміщуючи товар 
через митний кордон, зіштовхується з необхідністю декларувати свій товар, обираючи 
при цьому найбільш сприятливий йому режим у залежності від мети такого переміщення» 
[12, с. 88].

У свою чергу, М. В. Мельник уважає, що «інститут митних режимів являє собою 
комплексний міжгалузевий інститут права в системі митного права як комплексної галузі 
права, який містить сукупність відособлених правових норм адміністративного, фінансо-
вого, цивільного, господарського, міжнародного та інших галузей права, які регулюють 
групу взаємозалежних суспільних відносин, що виникають під час здійснення митних про-
цедур відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України, 
визначення їх правового статусу, умов оподаткування і використання після митного оформ-
лення» [13, с. 19]. 

На нашу думку, цінність дослідження М. В. Мельник [13, с. 20] полягає в конкрети-
зації основних ознак інституту митних режимів в Україні. До них науковець включає такі:

– по-перше, в інституті митного режиму поєднуються властивості публічно-
правового та приватного правового інститутів, що відображено в поєднанні імперативного 
й диспозитивного методів правового регулювання, до того ж структурно переважна кіль-
кість норм, що його складають, належить до публічно-правових; 

– по-друге,  інститут митного режиму регулює суспільні відносини, які нале-
жать до декількох галузей права (адміністративного, фінансового, цивільного, господар-
ського, міжнародного та ін.), однак предметом регулювання є не вся сукупність указаних 
відносин, а лише ті з них, які пов’язані зі здійсненням митних процедур відповідно до заяв-
леної мети переміщення товарів через митний кордон України, визначенням їх правового 
статусу, умов оподаткування і використання після митного оформлення; тобто зазначені 
суспільні відносини відрізняються видовою однорідністю їх соціального змісту; 

– по-третє, адміністративно-правові та фінансово-правові відносини, котрі 
характеризують інститут митного режиму, сукупно  переважають серед інших видів право-
відносин, які є предметом правового регулювання в межах інституту митних режимів; 

– по-четверте, інститут митного режиму відрізняється наявністю загальної 
юридичної конструкції і принципів, у межах яких надано умови перебування товарів, тран-
спортних засобів комерційного призначення у відповідному митному режимі, обмеження 
щодо їх використання, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.

Розпочинаючи дослідження правових засад митних режимів в Україні, слід визначити 
ієрархію нормативно-правових актів, які регулюють митні відносини. Як слушно зазначає 
Л. І. Лемеха, правова регламентація та практична реалізація митних режимів насамперед 
здійснюється з урахуванням закріплених у Конституції України принципів права, серед 
яких ключове значення має принцип верховенства права [14, с. 43–44]. Другу позицію за 
юридичною силою в ієрархії нормативно-правових актів посідають ратифіковані Верхов-
ною Радою України міжнародно-правові акти, котрі стосуються питань митних режимів. 
Також важливим регулятором процедури митних режимів є Митний кодекс України [15], 
який безпосередньо встановлює види митних режимів (ст. 70 Митного кодексу України), 
затверджує порядок вибору та зміни митного режиму (ст. 71), визначає митний статус това-
рів, що поміщуються в митний режим (ст. 72), а також регулює інші питання, пов’язані з від-
повідним митним режимом. Крім того, окремі питання, що стосуються митних режимів, 
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регулюються законами  України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [16] та «Про Мит-
ний тариф України» [17]. Використання зазначених законодавчих актів у митних режимах 
залежить від  завдань, які висунуто замовником митної процедури. 

На думку Л. І. Лемехи, важливе місце в правовому регулюванні митних режимів 
займають також постанови Касаційних судів у складі Верховного Суду та постанови Вели-
кої Палати Верховного Суду (четверта ланка в ієрархії), які містять правові позиції (висно-
вки) вищого органу судової влади щодо правильного застосування норм матеріального 
й процесуального права [14, с. 44]. Свою позицію науковець обґрунтовує так: Верховний 
Суд фактично здійснює судову правотворчість у сфері правового регулювання митних від-
носин, здійснюючи казуальне тлумачення норм права та формуючи висновки щодо їх пра-
вильного застосування.

Серед правотворчих документів, що стосуються митних режимів, доречно буде вка-
зати укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України, які вже є підза-
конними актами. Так, доволі  значущим є Указ Президента України «Про Державну митну 
службу України» [18]. 

Слід віддати належне законотворчій роботі Кабінету Міністрів України, який шля-
хом затвердження низки постанов забезпечив вирішення окремих питань митних режимів. 
До їх складу варто включити такі постанови Кабінету Міністрів України, як «Про затвер-
дження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу 
України» [19], Положення про митні декларації [20], «Про деякі питання перебування 
товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони 
щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим і визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» [21]. У свою чергу, Міністерство 
фінансів України затверджує наказ від 04.08.2015 № 693 «Про діяльність митних брокерів» 
[22], а Державна митна служба України наказом від 17.11.2005 № 1118 [23] упроваджує 
правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщу-
ються громадянами через митний кордон України. 

Незважаючи на наявність різних законодавчих регуляторів, у контексті питань, які 
стосуються митних режимів, уважаємо ключовим та найбільш дієвим Митний кодекс 
України [15], котрий регламентує основи цієї процедури. Зокрема, законодавець у статті 4 
Митного кодексу України [15] наводить тлумачення понятійної категорії «митний режим» 
та пропонує її розуміти як комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 
заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну про-
цедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і зумовлюють їх вико-
ристання щодо митного оформлення. До того ж у статті 70 Митного кодексу України зако-
нодавець  установлює види митних режимів, котрі мають стати основою для прийняття 
рішення замовником митної процедури. До їх складу віднесено: імпорт, реімпорт, експорт, 
реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна 
зона, безмитна торгівля, переробка на митній території, переробка за межами митної тери-
торії, знищення або руйнування, відмова на користь держави [15]. Водночас у статті 71 
Митного кодексу України законодавець звертає увагу на той факт, що «декларант має право 
обрати митний режим, у який він бажає помістити товари», а «поміщення товарів у митний 
режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, перед-
бачених цим Кодексом» [15]. 

З метою поглиблення дослідження розглянемо наукові позиції щодо тлумачення поня-
тійної категорії «митний режим».
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Таблиця 1

Наукові позиції щодо тлумачення понятійної  категорії «митний режим»
Зміст понятійної категорії «митний режим» Головні сегменти Науковці / джерело

Митні режими – це один з інститутів законодавства  
в галузі державної митної справи, що визначає порядок 
його застосування під час переміщення товарів через 
митний кордон

Інститут, митна справа, 
митні товари, митний 
кордон

Б. А. Кормич
[11, с. 86]

Митний режим – це  сукупність норм чинного зако-
нодавства, які залежно від мети переміщення товарів  
і послуг визначають порядок такого переміщення через 
митний кордон й обсяг митних процедур, які при цьому 
проводяться

Митна норма,  митні 
товари й послуги, мит-
ний кордон, митна про-
цедура

І. І. Дахно  
[24, с. 137]

Митний режим – це порядок оформлення товарів, 
стягнення митних платежів і надання пільг, встанов-
лення меж прав фізичних і юридичних осіб з розпо-
рядження товарами, що перебувають у їх володінні,  
і транспортними засобами, ввезеними на митну терито-
рію України, вивезеними з цієї території або переміщу-
ваними транзитом тощо

Митні платежі, пільги, 
фізичні та юридичні 
особи, товари, тран-
спортні засоби, митна 
територія, транзит

М. Г. Шульга  
[25, с. 271]

Митний режим – це система правових норм, які визна-
чають у митних цілях: статус товарів, транспортних 
засобів та інших предметів, що переміщуються через 
митний кордон України; статус юридичних і фізич-
них осіб, які мають до цього відношення; сукупність 
митних процедур, пов’язаних із розміщенням товарів 
та інших предметів під обраний митний режим, знахо-
дженням під його дією та припиненням його дії

Правова норма, статус 
товарів, митний кор-
дон, юридичні особи, 
фізичні особи, митні 
процедури

О. О. Крестьянінов 
[26, с. 92]

Зокрема, на думку В. В. Бєлєвцевої, призначення митного режиму полягає у визна-
ченні можливості переміщення товарів, порядку митного оформлення і митного конт-
ролю, розміру митних платежів, які підлягають сплаті за товари й транспортні засоби, що 
переміщуються, а також у визначенні кола дій, які можуть бути здійснені щодо останніх 
[27, с. 140].

Дещо по-іншому трактують поняття «митний режим» К. В. Бережна, котра розу-
міє його як сукупність положень, що залежно від заявленої мети переміщення товарів 
та інших предметів через митний кордон України визначає порядок такого переміщення 
[28, с. 19–20], та  М. І. Дідівський, що вважає митний режим «сукупністю правил, відпо-
відно до яких товари переміщуються через кордон» [29, с. 22].

На наш погляд, понятійна категорія «митний режим» повинна охопити базові сег-
менти інституційності, правових аспектів та митної процедури взагалі. Тому пропонуємо 
визначати понятійну категорію «митний режим» як базовий сегмент інституту митних 
режимів, котрий упроваджується з урахуванням чинних законодавчих актів, розкриває  
сукупність взаємозалежних суспільних відносин, що виникають під час вибору його виду, 
та забезпечує головні принципи збереження прав його учасників. Обґрунтуванням запро-
понованого тлумачення цієї категорії  можна вважати те, що:

1) висвітлюється взаємозв’язок з інститутом митних режимів, визнається сам 
митний режим як базовий сегмент, котрий відіграє ключову роль у формуванні митної 
політики країни взагалі; 

2) розкривається інформація про можливість використання митного режиму за 
умови відповідності його чинній законодавчій базі;

3) визнається наявність сукупності взаємозалежних суспільних відносин, що 
виникають під час вибору виду митного режиму; 
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4) встановлюється умова дієвості митного режиму з огляду на забезпечення 
головних принципів збереження прав його учасників.

Варто погодитися з позицією Т. В. Тучак та М. О. Могильської [28, с. 53], що пра-
вове регулювання митних режимів, розроблене в ЄС, є більш сприятливим для розвитку 
галузей виробництва, котрі займаються експортом продукції, створення додаткових робо-
чих місць та збільшення податкових відрахувань підприємствами. Науковці вважають, що 
таке явище є наслідком приєднання і тривалого застосування Міжнародної конвенції про 
спрощення та гармонізацію митних процедур і її спеціальних протоколів, спрямованих на 
регулювання митних режимів. 

На сьогодні в Україні виникла необхідність вирішення питань покращення функціо-
нування інституту митних режимів через удосконалену процедуру правового регулювання. 
Правове регулювання повинно ґрунтуватися на загальновизнаних міжнародних правилах, 
що регламентують зовнішньоекономічні відносини; ураховувати провідний зарубіжний 
досвід у цій сфері; відповідати усталеній практиці національного законодавства; будува-
тися на принципах спрощення та прозорості самої регламентації як митних режимів, так 
і всієї митної сфери в цілому. 

Висновки. Отже, інститут митних режимів в Україні є дієвим інструментом реаліза-
ції митної політики, який зосереджує сукупність стимулів та обмежень щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. Основними ознаками інституту митних режимів є поєд-
нання властивостей публічно-правового та приватного правового інститутів, імператив-
ного й диспозитивного методів правового регулювання, структурне переважання публічно-
правових норм, регулювання суспільних відносин, які належать до кількох галузей права, 
пов’язаних зі здійсненням митних процедур. В основу митних режимів покладено такі 
основні елементи, як: умови поміщення товарів у митний режим; митна процедура; статус 
товарів після завершення митного оформлення; умови оподаткування та умови викорис-
тання після завершення митного оформлення. За  результатами проведеного дослідження 
запропоновано понятійну категорію «митний режим» розуміти як базовий сегмент інсти-
туту митних режимів, котрий упроваджується з урахуванням чинної законодавчої бази, 
розкриває  сукупність взаємозалежних суспільних відносин, що виникають під час вибору 
його виду, та забезпечує головні принципи збереження прав його учасників. До напрямів 
покращення процедури митного режиму доцільно включити підвищення дієвості інсти-
туту митних режимів, що має керуватися загальновизнаними міжнародними правилами, 
також необхідно імплементувати європейський досвід у галузі митної справи, а практика 
національного митного законодавства повинна ґрунтуватися на принципах спрощення та 
прозорості як всієї митної сфери, так і регламентації застосування митних режимів. 

Перспективи подальших розвідок визначено в напрямі правового вдосконалення 
різних видів митних режимів з метою підвищення ефективності функціонування інституту 
митних режимів у майбутньому.
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INSTITUTIONALITY, LEGAL AND ESSENTIAL ASPECTS OF CUSTOMS REGIMES IN UKRAINE

Currently in Ukraine the topical issue for immediate solution is the institutionality of customs regimes, namely the quality of the 
institution of the customs regime, which is based on the generally accepted system of customs law as institutional and two-tier. In the 
opinion of politicians, scientists and customs specialists, the institute of customs regime is one of the effective tools in the customs law 
of Ukraine, as each subject of foreign economic activity, moving goods across the customs border, faces the need to declare their goods, 
choosing the most favorable mode depending on the purpose of such movement. It is obvious that in conditions of fierce competition in 
the field of international trade it is important to create favorable conditions for foreign economic activity, increase the volume of transit, 
export and import of goods across the customs border of Ukraine. This need stems from the fact that such an approach will ensure the 
creation of new jobs in the customs territory of Ukraine and contribute to the growth of the country’s economy in general. Most scholars 
believe that in the context of the existing customs regimes in Ukraine, one of the key issues is the need to improve the legal framework 
for their regulation. This statement is based on the fact that the completion of the process of bringing national legislation and legal 
practice in the field of legal regulation of customs regimes in line with international standards is slow. The consequence of such actions 
is the lack of compliance of certain legal customs regulations with the requirements of international standards. At the same time, from 
the standpoint of the consumer of customs services there is a problem of choosing the right customs regime, as a well-chosen customs 
regime is the key to effective foreign trade. The article is devoted to the institutional, legal and essential aspects of the functioning of 
customs regimes in Ukraine, reveals the features of the process of choosing customs regimes by foreign economic entities, defines the 
key rules of this procedure. A review of regulatory regulators that ensure the adaptation of customs regimes by economic entities in 
accordance with the existing national legal position. Attention is drawn to the existing scientific views in the context of characterizing 
the essential content of the conceptual category “customs regime” and provided the author’s position on its interpretation taking into 
account the situation in modern customs. The key segments of the proposed conceptual category are identified and the advantages of 
its adaptation in modern customs activity are substantiated.

Key words: institute of customs regimes; customs law; customs regime; subject of foreign economic activity; customs border; customs 
procedure; international trade; customs business; norms of customs law; customs legislation.
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