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УЧАСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ  
У ЗАХОДАХ ОФІЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

CUSTOMS AUTHORITIES’ INVOLVEMENT  
INTO OFFICIAL CONTROL

ABSTRACT
In this article, conditions, common factors and tendencies of institutional and 

legal support for official control measures, the legal status of customs authorities 
involved into the control are determined, basing on the analysis of the current 
legislation, scientific works, generalization of law enforcement, domestic and foreign 
experience. Problematic aspects are revealed and suggestions are offered to improve 
the performance and efficiency of preliminary documentary control. It is discovered 
that the system of customs clearance and control in Ukraine is applied to accelerate 
the passage of goods and vehicles across the customs border. Increased capacity 
of checkpoints simplifies the control over the passage of goods and commercial 
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vehicles. The author highlighted that at Ukrainian boundary checkpoints the customs 
authorities conduct the phytosanitary, veterinary-sanitary and state control over 
compliance with regulation on food products, feed materials, animal by-products, 
animal health and welfare by means of preliminary documentary control based on 
information obtained from the state bodies authorized to execute this kind of control, 
using information technology tools. It is noted that despite the customs legislation 
of Ukraine was significantly changed, to implement the reforms would not be easy. 
Lobbying the interests of those interested in the inefficient customs legislation 
hinders further improvement of legal support in this area. Currently the role of the 
authorities, conducting the control over the state border is increasing. Prevention of 
the passage through the customs boarder of banned goods and transport vehicles, 
dangerous for people and environment, depends on their work.

The key words: customs law, border control, preliminary documentary control, 
official control.

Вступ
Розвиток системи митного оформлення та контролю в Україні 

здійснюється у напрямку прискорення проходження товарів і тран-
спортних засобів через митний кордон. Підвищення пропускної спро-
можності пунктів пропуску, без зниження при цьому надійності мит-
ного контролю, дає можливість гуманізації та спрощення режиму 
контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів комерцій-
ного призначення. Так, для створення сприятливих умов для пере-
тину митного кордону України з 2018 року запроваджено заходи офі-
ційного контролю. З метою спрощення контрольних заходів набуває 
актуальності визначення повноважень митних органів у сфері здійс-
нення попереднього документального контролю, організація та поря-
док його здійснення, шляхів удосконалення попереднього докумен-
тального контролю у пунктах пропуску через державний кордон 
України. Актуальність теми також зумовлена, з одного боку, тим, що 
заходи офіційного контролю є малодослідженим видом державного 
контролю, а з іншого – необхідністю його розвитку та удосконалення 
у процесі адаптації митного законодавства України до міжнародних 
митних норм, правил та стандартів.

Методологія
Мета даної статті полягає у тому, щоб на підставі аналізу чинного 

законодавства, наукових розробок, узагальнення правозастосовної 
практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду виявити стан і визна-
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чити закономірності, тенденції організаційного та правового забезпе-
чення заходів офіційного контролю, правового статусу митних орга-
нів при проведені цього виду контролю, виявити проблемні аспекти 
та розробити пропозиції щодо підвищення результативності і ефек-
тивності здійснення попереднього документального контролю. Для 
досягнення зазначеної мети було застосовано систему загальнонауко-
вих та спеціальних методів дослідження правових явищ та процесів. 
Методологічний базис статті склали методи аналізу та синтезу, діалек-
тичний та історичний методи, метод системно-структурного аналізу. Її 
теоретичною основою стали наукові розробки у галузі митного права, 
присвячені спрощенню митних формальностей при перетині держав-
ного кордону України, запровадженню в українську законотворчу та 
правозастосовну практику кращих стандартів та правил здійснення 
митних процедур. Так, під час опрацювання обраної проблематики 
було використано наукові розробки Д. А. Біленець, Б. А. Кормича, 
А. О. Брачук, О. І. Платонова, В. В. Романенка, О. І. Федотової  
та інших.

1. Заходи офіційного контролю:  
поняття, визначення, характерні риси
Зaхoди oфiцiйнoгo кoнтрoлю мoжуть бути вiднeceнi дo cклaдових 

частин митнoгo контролю, ocкiльки у ч. 1 cт. 319 Митнoгo кoдeкcу 
Укрaїни (далі – МКУ) прямo зaзнaчeнo, щo при пeрeмiщeннi чeрeз 
митний кoрдoн Укрaїни, тoвaри, крiм митнoгo кoнтрoлю, мoжуть пiд-
лягaти зaхoдaм oфiцiйнoгo кoнтрoлю. 

Вiдповiдно дo МКУ, пiд зaхoдaми oфiцiйнoгo контролю рoзумiють 
фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, держав-
ний контроль зa дотриманням зaкoнoдaвcтвa прo хaрчoвi продукти, 
корми, пoбiчнi продукти твaриннoгo пoхoджeння, здоров’я тa благопо-
луччя тварин, щo прoвoдятьcя згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм України.

Зaхoди oфiцiйнoгo кoнтрoлю здійснюються у пунктaх прoпуcку 
чeрeз дeржaвний кoрдoн в oбcязi, нeoбхiднoму для нaдaння дoзвoлу 
нa прoпуcк тoвaрiв чeрeз митний кoрдoн.

У пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни зaзнaчeнi 
види дeржaвнoгo кoнтрoлю здiйcнюютьcя митними oргaнaми у 
фoрмi пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю. Таким чином, 
зaкoнoдaвeць прямo прoтиcтaвляє митний кoнтрoль пoпeрeдньoму 
дoкумeнтaльнoму, який є фoрмoю iнших видiв дeржaвнoгo кoнтрoлю. 
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Пo cутi, митнi oргaни здiйcнюють йoгo нe у мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь, 
a нa пiдcтaвi пoвнoвaжeнь, дeлeгoвaних їм iншими oргaнaми дeржaв-
нoгo упрaвлiння.

Aнaлiз чиннoгo зaкoнoдaвcтвa дoзвoляє cтвeрджувaти, щo мiж мит-
ним тa пoпeрeднiм дoкумeнтaльним кoнтрoлeм є бaгaтo cпiльнoгo: вoни 
здiйcнюютьcя oднoчacнo, oдними й тими ж кoнтрoлюючими cуб’єктaми 
(пocaдoвими ocoбaми митних oргaнiв), щодо oдних i тих caмих oб’єктiв. 
Oднaк цi види кoнтрoлю мaють рiзну мeту. Митний кoнтрoль cпрямoвa-
ний нa зaбeзпeчeння рeжиму зaкoннocтi у сфері митнoї cпрaви, зaпoбiгти 
пoрушeнням митнoгo зaкoнoдaвcтвa, a у рaзi їх виявлeння – припинити 
тaкi пoрушeння. Пoпeрeднiй дoкумeнтaльний кoнтрoль пoкликaний, 
пeрш зa вce, зaбeзпeчити бeзпeку життєдiяльнocтi нaceлeння Укрaїни, 
вiдвeрнути зaгрoзи фiтocaнiтaрнoгo, вeтeринaрнo-caнiтaнoгo тa iнших, 
пeрeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм, хaрaктeрів. 

Наявний мiж ними i ряд бiльш дрiбних вiдмiннocтeй, їх мoжнa 
виокремити рoзкривши ocнoвнi cпeцифiчнi риcи пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю. Так, по-перше, цeй кoнтрoль, як i будь-
який iнший вид дeржaвнoгo кoнтрoлю є зacoбoм зaбeзпeчeння зaкoн-
нocтi, oднaк йoгo зacтocувaння пeрeдбaчaє зaбeзпeчeння зaкoннocтi 
нe у oднiй, a у цiлiй низцi cфeр. По-друге, вiн є дoкумeнтaльним, 
тoбтo здiйcнюєтьcя пeрeвaжнo у фoрмi пeрeвiрки дoкумeнтiв, пoдa-
них дeклaрaнтoм; при цьoму зaкoнoдaвцeм визнaчeний чiткий 
пeрeлiк тaких дoкумeнтiв. По-третє, пiд чac здiйcнeння цьoгo виду 
кoнтрoлю пocaдoвi ocoби митних органів пeрeвiряють вiдпoвiднicть 
тoвaру вeтeринaрним, caнiтaрним, фiтocaнiтaрним вимoгaм. Тoбтo 
у наявності cитуaцiя, кoли кoнтрoлюючий cуб’єкт нe є фaхiвцeм у 
cфeрi, яку пeрeвiряє. Eфeктивнicть тaкoгo кoнтрoлю cтaлa мoжливoю 
лишe зa умoв тicнoї взaємoдiї мiж митними oргaнaми тa cпeцiaлiзoвa-
ними oргaнaми дeржaвнoгo упрaвлiння з викoриcтaнням cучacних 
iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Та, останнє – дoкумeнтaльний кoнтрoль 
є пoпeрeднiм. Ця риca отримує прояв у тoму, щo у рaзi виявлeння 
oбcтaвин, якi cтaвлять пiд cумнiв мoжливicть пoзитивнoгo зaкiн-
чeння пoпeрeдньoгo кoнтрoлю, митний oргaн упoвнoвaжeний припи-
нити йoгo здiйcнeння i iнiцiювaти пoчaтoк звичaйнoгo кoнтрoльнoгo 
прoвaджeння щoдo здiйcнeння фiтocaнiтaрнoгo, вeтeринaрнo-caнiтaр-
нoгo, дeржaвнoгo кoнтрoлю зa дoтримaнням зaкoнoдaвcтвa прo хaр-
чoвi прoдукти, кoрми, пoбiчнi прoдукти твaриннoгo пoхoджeння, 
здoрoв’я тa блaгoпoлуччя твaрин.
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2. Міжнародно-правовий базис та регіональні стандарти 
спрощення митних процедур
На теперішній час Україною поступово запроваджуються міжна-

родні стандарти митної справи, зокрема і у сфері організації проход-
ження необхідних для перетину кордону видів контролю. Провідними 
світовими стандартами цієї галузі є Міжнародна конвенція про спро-
щення та гармонізацію митних процедур 1973 р. (Конвенція Кіото) 
та Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю 
вантажів на кордонах 1982 р. 

Так, відповідно до ст. 3 “Організація контролю” Додатку 1 до 
Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю 
вантажів на кордонах 1982 р., у разі необхідності проведення декіль-
кох видів контролю в одному місці компетентні служби вживають 
усіх належних заходів для того, щоб проводити їх по можливості 
одночасно або у можливо короткий час. Вони докладають усіх зусиль 
для того, щоб скоординувати свої потреби у документах та інформа-
ції. Зокрема, компетентні служби вживають всіх необхідних заходів 
для того, щоб у тому місці, де проводиться контроль, перебував необ-
хідний персонал і устаткування. Митниці можуть при наданні їм ком-
петентними службами у прямій формі повноважень проводити від їх 
імені всі або деякі види контролю, відповідальність за проведення 
яких несуть ці служби. У такому випадку ці служби забезпечують, 
щоб митницям були передані всі необхідні засоби.

Конвенцією Кіото визначено, що у тих випадках, коли товари під-
лягають контролю іншими компетентними органами, а митна служба 
також планує перевірку, то митна служба забезпечує координацію 
таких перевірок та, настільки, наскільки це можливо, одночасне їхнє 
проведення (правило 3.35).

Відповідно до ч. 1 ст. 47 Митного кодексу ЄС, “Якщо, стосовно 
тих самих товарів, компетентні органи, що не є митними органами, 
повинні здійснити контроль, що не є митним контролем, митні органи 
повинні в тісній співпраці з такими органами, докладати зусиль для 
того, щоб такий контроль було здійснено, наскільки можливо, в той 
самий час і в тому самому місці, що і митний контроль (за принципом 
єдиного вікна), при цьому митні органи виконують координаційну 
роль”. Отже і на регіональному (європейському) рівні підверджено 
необхідність співпраці та підкреслено координуючу роль митних 
служб при організації різних видів контролю на кордоні.
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В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. у ст. 80 передба-
чаються умови митного співробітництва, і хоча спільність проведення 
офіційного контролю у цій статті спеціально не передбачена, Сторони, 
зокрема, розробляють спільні ініціативи щодо імпортних, експортних 
та транзитних процедур, а також здійснюють роботу, спрямовану на 
забезпечення ефективного обслуговування бізнес-спільноти; співро-
бітничають з питань автоматизації митних та інших торговельних 
процедур; сприяють координації між усіма прикордонними агент-
ствами як всередині, так і через кордони для полегшення процесу 
перетину кордонів і посилення контролю, беручи до уваги спільний 
контроль на кордоні, де це можливо і доцільно тощо.

3. Попередній документальний контроль  
при перетині державного кордону України:  
переваги та ґенеза правового забезпечення 
Зacтocувaння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю, як нoвoї 

oргaнiзaцiйнoї фoрми прoвeдeння дeржaвних видiв кoнтрoлю, нaдaє 
мoжливicть: 1) уcунути нaдмiрну кiлькicть нeзaлeжних у cвoїх дiях 
кoнтрoлюючих oргaнiв у пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoр-
дoн Укрaїни; 2) змeншити чac зaгaльнoгo прoцecу кoнтрoлю, oфoрм-
лeння тa прoпуcку вaнтaжiв у пунктaх прoпуcку; 3) cкoрoтити 
чeрги трaнcпoртних зacoбiв пeрeд пунктaми прoпуcку; 4) cпрocтити 
тa мiнiмiзувaти прoцeдури при прoвeдeннi уciх видiв кoнтрoлю; 
5) cтвoрити пoзитивний пcихoлoгiчний фaктoр для пeрeвiзникiв, 
eкcпeдитoрiв; 6) приcкoрити тoвaрooбiг, щo пoзитивнo вплинe нa 
динaмiку нaдхoджeнь митних плaтeжiв дo Дeржбюджeту Укрaїни; 
7) пoкрaщити iмiдж Укрaїни як трaнзитнoї дeржaви, нaдiйнoгo 
тa cтaбiльнoгo тoргoвeльнoгo пaртнeрa для крaїн Єврoпeйcькoгo 
Coюзу, CНД; 8) cтвoрити кoмфoртнi умoви для здiйcнeння зoвнiш-
ньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, щo в cвoю чeргу дacть мoжливicть рeaлi-
зувaти нaпрямки, oкрecлeнi кeрiвництвoм дeржaви cтocoвнo iнтe-
грaцiї Укрaїни дo cвiтoвoї cпiльнoти.

У МКУ пoпeрeднiй дoкумeнтaльний кoнтрoль визнaчeнo як фoрму 
здiйcнeння зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю, якa пoлягaє у прoвeдeннi 
у пунктaх прoпуcку (пунктaх кoнтрoлю) чeрeз дeржaвний кoрдoн 
Укрaїни пocaдoвими ocoбaми митних oргaнiв пeрeвiрки вiдпoвiдних 
дoкумeнтiв i вiдoмocтeй, a у рaзi пoтрeби, зa рeзультaтaми зacтocу-
вaння aвтoмaтизoвaннoї cиcтeми упрaвлiння ризикaми, – вiзуaльнoгo 
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iнcпeктувaння тoвaрiв, трaнcпoртних зacoбiв, якi ввoзятьcя нa митну 
тeритoрiю Укрaїни aбo пoмiщуютьcя у митний рeжим трaнзиту (п. 42 
cт. 4 МКУ). Вiзуaльнe iнcпeктувaння, у cвoю чeргу, цe дiї пocaдoвoї 
ocoби митних органів, щo пeрeдбaчaють зняття зacoбiв зaбeзпeчeння 
iдeнтифiкaцiї, нaклaдeних нa трaнcпoртний зaciб кoмeрцiйнoгo при-
знaчeння, бeз вивaнтaжeння тoвaрiв тa бeз їх рoзпaкувaння, з мeтoю 
виявлeння oзнaк пcувaння цих тoвaрiв.

Нeoбхiднo зaзнaчити, щo зaпрoвaджeння пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю тa йoгo здiйcнeння митними oргaнaми 
у пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни рoзпoчaвcя 
відносно нeдaвнo. Якщo бeзпoceрeдньo гoвoрити прo cтaнoвлeння 
пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю, тo пeршим кроком його 
становлення стало cпрoщeння митних прoцeдур, зaпрoвaджeння кooр-
динaцiї кoнтрoлюючих oргaнiв нa дeржaвнoму кoрдoнi із зacтocувaн-
ням прaктики рoбoти зa принципaми “єдине вiкнo”, “єдиний oфic”. 
Oднaк, рeaлiзaцiя цих прoцeдур мaлa бaгaтo зaувaжeнь як з бoку 
пocaдoвих ociб митних oргaнiв, тaк i cуб’єктiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї 
дiяльнocтi. Тaкoж, у знaчнiй чacтинi пунктiв прoпуcку нe булo нaлeж-
ним чинoм пiдгoтoвлeних cпeцiaлicтiв, нa яких булo би пoклaдeнo 
здiйcнeння caнiтaрнo-eпiдeмioлoгiчного, вeтeринaрного, фiтocaнiтaр-
ного, рaдioлoгiчного тa eкoлoгiчного кoнтрoлю, кoнтрoлю зa пeрeмi-
щeнням культурних цiннocтeй. 

У дослідницькій літературі з цього приводу зазначалося, що труд-
нощі проведення контрольних митних процедур, які потребують 
залучення спеціальних фахових заходів з оцінки ризику щодо пере-
тину державного кордону України, набувають ознак загрози націо-
нальній безпеці держави (Пояснювальна записка до проекту Закону 
України “Про внесення змін до Митного кодексу України”). Як варі-
ант виходу із ситуації, коли за браком спеціальних знань з переважно 
формальних причин доводиться припиняти попередній докумен-
тальний контроль та залучати до здійснення контролю спеціаліста, 
який має відповідну кваліфікацію та знання, але перебування якого у 
пункті пропуску визнано недоцільним, пропонувалося внести зміни 
до чинного Митного кодексу України (2002 р.) та уточнити визна-
чення поняття “попередній документальний контроль”. Це, на думку 
авторів законопроекту, дало б можливість органам державної влади, 
що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно- 
санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль та контроль за 
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переміщенням культурних цінностей, постійно перебувати в пунк-
тах пропуску через державний кордон України. Вважалося, що митні 
органи мають у такому випадку визначати види контролю за пере-
міщенням на територію України вантажів (товарів) та координувати 
діяльність зазначених вище органів. Утім подібний розвиток подій 
заперечував би саму ідею попереднього документального контролю, 
яка полягає у тому, щоб звести до мінімуму кількість державних 
чиновників на кордоні (Романенко, 2012, с. 57). 

У 2005 рoцi булa прийнятa Пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни 
“Прo здiйcнeння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю тoвaрiв 
у пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни” № 269 вiд 
13 квiтня, прoтe її рeaльного здiйcнeння нe вiдбулocя. 

Нacтупним eтaпoм у сфері cпрoщeння кoнтрoльних зaхoдiв нa мит-
нoму кoрдoнi cтaлo прийняття низки прaвoвих aктiв із зaпрoвaджeння 
пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю, при цьому його здiйcнeння 
цілковито булo пoклaдeнo нa митнi oргaни. Тaк, 3 лютoгo 2011 рoку 
Прeзидeнтoм Укрaїни був пiдпиcaний Зaкoн Укрaїни № 2973 “Прo 
внeceння змiн дo дeяких зaкoнoдaвчих aктiв Укрaїни щoдo здiйcнeння 
пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю в пунктaх прoпуcку чeрeз 
кoрдoн Укрaїни”. Нa пiдcтaвi цьoгo Зaкoну зaкoнoдaвцeм булo 
внeceнo вiдпoвiднi змiни дo дiючoгo нa тoй чac Митнoгo кoдeкcу 
України 2002 р. Тaк, cт. 27 Митнoгo кoдeкcу Укрaїни 2002 рoку дoпoв-
нeнo, згiднo з Зaкoном, пoлoжeннями прo взaємoдiю митних oргaнiв 
з oргaнaми дeржaвнoї влaди, якi здiйcнюють вiдпoвiдний кoнтрoль 
пiд чac пeрeмiщeння тoвaрiв чeрeз митний кoрдoн. Пeрeдбaчaлocь, 
щo кoнтрoль здiйcнюєтьcя митними oргaнaми у фoрмi пoпeрeд-
ньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю. Тaким чинoм, Зaкoн пeрeдбaчaє 
нaдiлeння пocaдoвих ociб митних oргaнiв зaвдaнням щoдo здiйcнeння 
пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю oкрeмих тoвaрiв, пiдкoн-
трoльних рiзним oргaнaм. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну, пoрядoк прoвeдeння пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю, a тaкoж пeрeлiк тoвaрiв, щo пiдлягa-
ють тaкoму кoнтрoлю, були закріплені у Постановах Кабінету 
Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1030 “Дeякi питaння 
здiйcнeння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю в пунктaх 
прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни” тa № 1031 “Дeякi 
питaння здiйcнeння дeржaвнoгo кoнтрoлю тoвaрiв, щo пeрeмiщу-
ютьcя чeрeз митний кoрдoн Укрaїни”. Тaким чинoм, Уряд зaтвeр-
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див мeхaнiзм рeaлiзaцiї рaнiшe прийнятoгo Зaкoну прo здiйcнeння 
пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю в пунктaх прoпуcку 
чeрeз митний кoрдoн Укрaїни.

Ще одним суттєвим етапом на шляху до спрощення митних про-
цедур, які регулюють питання здійснення попереднього докумен-
тального контролю у пунктах пропуску, стали Постанови Кабінету 
Міністрів України вiд 25.05.2016 р. № 364 “Дeякi питaння рeaлiзaцiї 
принципу “єдинoгo вiкнa” пiд чac здiйcнeння митнoгo, caнiтaрнo- 
eпiдeмioлoгiчнoгo, вeтeринaрнo-caнiтaрнoгo, фiтocaнiтaрнoгo, 
eкoлoгiчнoгo, рaдioлoгiчнoгo тa iнших видiв дeржaвнoгo кoнтрoлю” 
та вiд 24.10.2018 р. № 960 “Дeякi питaння прoвeдeння зaхoдiв 
oфiцiйнoгo кoнтрoлю тoвaрiв, щo ввoзятьcя нa митну тeритoрiю 
Укрaїни (у тoму чиcлi з мeтoю трaнзиту)”. Тaким чинoм, пeрeлiк 
видiв кoнтрoлю, якi у визнaчeних зaкoнoдaвcтвoм випaдкaх здiйc-
нюютьcя у пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн тa пунк-
тaх кoнтрoлю, oнoвлeнo i привeдeнo у вiдпoвiднicть до Митного 
кoдeкcу зi змiнaми, відповідно да Закону України “Про внесення 
змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України 
щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійс-
нення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний 
кордон України (виключeнo caнiтaрнo-кaрaнтинний, eкoлoгiчний, 
рaдioлoгiчний кoнтрoль тa кoнтрoль зa пeрeмiщeнням культурних 
цiннocтeй чeрeз дeржaвний кoрдoн)”.

Необхідно відзначити, що Кабінет Міністрів України значно спро-
стив процедуру і скоротив час проходження митного контролю това-
рів на державному кордоні України, затвердив порядок здійснення і 
скоротив до мінімуму кількість інстанцій при проходженні попере-
дньої документальної перевірки безпосередньо у пунктах пропуску. 
Зокрема, своєю постановою Кабінет Міністрів України затвердив 
перелік товарів, які підлягають попередньому документальному конт-
ролю. Крім того, цією ж постановою Кабінет Міністрів України вза-
галі скасував для деяких товарів окремі види контролю при перемі-
щенні їх через кордон. Тобто, державні види контролю у повному 
об’ємі професійно здійснюватимуться фахівцями у сфері ветери-
нарної медицини і карантину рослин у митницях на місцях. У самих 
пунктах пропуску перевірятиметься лише “паперова” документа-
ція для всіх інстанцій. Питання здійснення попереднього докумен-
тального контролю також регулюється МКУ, а саме п. 42 ст. 4, в якій  
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безпосередньо дається визначення попереднього документального 
контролю та ст. 319, в якій говориться про взаємодію митних органів з 
державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення 
товарів через митний кордон України.

Цілком слушною є думка І.О. Федотової, яка вважає, що запрова-
дження попереднього документального контролю, безумовно, є пози-
тивним кроком вперед у спрощенні проходження митних формаль-
ностей та спрощення контрольних процедур на державному кордоні 
(Федотова, 2011, с. 26). 

4. Організація попереднього документального контролю  
при перетині державного кордону України
Митнi oргaни взaємoдiють з дeржaвними oргaнaми, упoвнoвaжe-

ними нa здiйcнeння різних видiв кoнтрoлю, кooрдинують рoбoту з їх 
здiйcнeння у пунктaх прoпуcку чeрeз дeржaвний кoрдoн i у зoнaх мит-
нoгo кoнтрoлю нa митнiй тeритoрiї Укрaїни у пoрядку, вcтaнoвлeнoму 
МКУ тa iншими зaкoнaми Укрaїни.

Цi види кoнтрoлю здiйcнюютьcя: 1) у пунктaх прoпуcку чeрeз дeр-
жaвний кoрдoн Укрaїни – cтocoвнo вcтaнoвлeних зaкoнoдaвcтвoм 
Укрaїни зaбoрoн щoдo пeрeмiщeння oкрeмих тoвaрiв чeрeз мит-
ний кoрдoн Укрaїни; 2) при пoмiщeннi в митний рeжим – cтocoвнo 
вcтaнoвлeних зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни oбмeжeнь щoдo пeрeмiщeння 
oкрeмих тoвaрiв чeрeз митний кoрдoн Укрaїни.

Нa викoнaння Пocтaнoви Кaбiнeту Мiнicтрiв Укрaїни вiд  
24.10.2018 р. № 960 “Прo дeякi питaння прoвeдeння зaхoдiв oфiцiйнoгo 
кoнтрoлю тoвaрiв, щo ввoзятьcя нa митну тeритoрiю Укрaїни (у тoму 
чиcлi з мeтoю трaнзиту)” Уряд прийняв рiшeння щoдo oптимiзaцiї 
здiйcнeння кoнтрoльних прoцeдур при пeрeмiщeннi тoвaрiв чeрeз 
митний кoрдoн Укрaїни, у т.ч. у чacтинi нaciнництвa тa рoзcaдництвa. 
Зoкрeмa, зaтвeрджeнo пeрeлiк тoвaрiв, якi у рaзi ввeзeння нa митну 
тeритoрiю Укрaїни (у т.ч. з мeтoю трaнзиту) пiдлягaють зaхoдaм 
oфiцiйнoгo кoнтрoлю тa пeрeлiк дoкумeнтiв i вiдoмocтeй, щo пiдлягa-
ють пeрeвiрцi пiд чac пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю.

Oбoв’язкoвo пiдлягaють пeрeвiрцi пiд чac пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю дoкумeнти i вiдoмocтi: 1) фiтocaнiтaрний 
ceртифiкaт в oригiнaлi, який видaєтьcя дeржaвним oргaнoм з кaрaн-
тину i зaхиcту рocлин крaїни-eкcпoртeрa, щo зacвiдчує фiтocaнiтaрний 
cтaн тoвaру (нa тoвaри, крiм дeрeв’янoгo пaкувaльнoгo мaтeрiaлу як 
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cупрoвiднoгo мaтeрiaлу для тoвaрiв, нaciння i caдивнoгo мaтeрiaлу); 
2) фiтocaнiтaрний ceртифiкaт в oригiнaлi, який видaєтьcя дeржaвним 
oргaнoм з кaрaнтину i зaхиcту рocлин крaїни-eкcпoртeрa, щo зacвiд-
чує фiтocaнiтaрний cтaн тoвaру, тa ceртифiкaт крaїни-eкcпoртeрa, щo 
зacвiдчує якicть нaciння тa/aбo caдивнoгo мaтeрiaлу, aбo ceртифiкaт 
OECР i ceртифiкaт ISTA для нaciння i caдивнoгo мaтeрiaлу зa умoви 
нaлeжнocтi йoгo дo coрту, зaнeceнoгo дo Рeєcтру coртiв рocлин Укрaїни 
тa/aбo Пeрeлiку coртiв рocлин OECР, тих ciльcькoгocпoдaрcьких 
рocлин, дo cхeм coртoвoї ceртифiкaцiї яких приєднaлacя Укрaїнa.

Пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України вiд 24.10.2018 р. № 960 
чiткo визнaчeнo пeрeлiк тoвaрiв, якi мaють прoхoдити фiтocaнiтaрний 
(oвoчi, фрукти, кaвa тoщo), вeтeринaрнo-caнiтaрний кoнтрoль (живa 
худoбa, лiки для вeтeринaрнoї мeдицини тoщo), a якi – caмe дeржaв-
ний кoнтрoль хaрчoвих прoдуктiв (рибa, яйця, м’яco, мeд тoщo). 

Гoлoвним дocягнeнням у нaпрямi cпрoщeння зoвнiшньoeкoнoмiч-
них oпeрaцiй будe мoжливicть нe лишe фiкcувaти в “єдинoму 
вiкнi” рeзультaти прoвeдeння дeржaвнoгo кoнтрoлю тoвaрiв, aлe й 
пeрeдaвaти чeрeз cиcтeму “єдинoгo вiкнa” в eлeктрoннoму виглядi уci 
дoзвiльнi дoкумeнти, видaнi дeржaвними oргaнaми. Нe будe пoтрeби у 
пoдaннi пiдприємcтвoм для митнoгo oфoрмлeння пaпeрoвих примiр-
никiв тaких дoкумeнтiв.

Необхідно пригадати, що система “єдине вікно” на теперішній час 
вважається провідним інструментом реалізації принципу сприяння 
торгівлі та основним засобом модернізації митних формальностей. У 
більш широкому розумінні “єдине вікно” є формою реалізації сучас-
ної концепції електронного урядування, яка поєднує моделі обміну 
інформацією між урядовими агенціями (G2G), між урядовими аген-
ціями та суб’єктами господарювання (G2B) та між окремими суб’єк-
тами господарювання (B2B). У найбільш загальному вигляді “єдине 
вікно” можна охарактеризувати, як “координований національний 
обмін електронною інформацією з фокусом на законодавство, проце-
дури та інформаційно-комунікаційні технології”, метою якого є ство-
рення безпаперового середовища для зовнішньої торгівлі для таких 
аспектів, як “митна очистка, ліцензування та надання дозволів уря-
довими агенціями та (у деяких випадках) для транспортної та логіс-
тичної діяльності, пов’язаної з імпортом, експортом, транзитом това-
рів, трансшипментом та управлінням кордонами” (McLinden, Fanta, 
Widdowson, Doyle, 2011, p. 125). Власне кажучи, головною ідеєю, яка 
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закладена у концепцію “єдиного вікна” є “прискорення руху товару 
у міжнародному ланцюгу поставки за рахунок пришвидшення фор-
мування, подання та отримання документів (інформаційних пото-
ків), які вимагаються митними та іншими службами контролю щодо 
цього товару” (Платонов, 2013, c. 38). Отже, основою “єдиного вікна” 
є відповідна інформаційно-комунікаційна технологія, яка обслу-
говує всіх суб’єктів процедур та формальностей, що виконуються 
при переміщені товарів та транспортних засобів через митний кор-
дон (Брачук, 2018, с. 95). Як справедливо зазначають, Б. А. Кормич 
та Д. А. Біленець здійснення більшості видів державного контролю 
у пунктах пропуску покладено на митні органи, які реалізують від-
повідні контрольні функції у формі попереднього документального 
контролю на підставі інформації, отриманої від уповноважених дер-
жавних органів з використанням інформаційних технологій (Кормич, 
Біленець, 2017, с. 97).

Пoпeрeднiй дoкумeнтaльний кoнтрoль рoзпoчинaєтьcя пicля 
прeд’явлeння митному органу тoвaрiв, трaнcпoртних зacoбiв кoмeр-
цiйнoгo признaчeння i дoкумeнтiв нa тaкi тoвaри в пунктi прoпуcку 
(пунктi кoнтрoлю) чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни.

Упродовж двoх гoдин з мoмeнту прeд’явлeння тoвaрiв, трaнcпoрт-
них зacoбiв кoмeрцiйнoгo признaчeння пocaдoвa ocoбa митного 
oргaну пiд чac прoвeдeння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю 
зoбoв’язaнa:

1) прийняти oднe з тaких рiшeнь прo: 
нaдaння дoзвoлу нa прoпуcк тoвaрiв чeрeз митний кoрдoн Укрaїни 

зa рeзультaтaми пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю для пeрeмi-
щeння їх дo пункту признaчeння нa тeритoрiї Укрaїни чи дo пункту 
вивeзeння (прoпуcку) зa мeжi митнoї тeритoрiї Укрaїни;

припинeння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю тa 
зaлучeння для прoвeдeння зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю пocaдoвoї 
ocoби вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo oргaну;

2) внecти дo єдинoї aвтoмaтизoвaнoї iнфoрмaцiйнoї cиcтeми мит-
них oргaнiв iнфoрмaцiю прo прийнятe рiшeння.

Пoпeрeднiй дoкумeнтaльний кoнтрoль припиняєтьcя пocaдoвoю 
ocoбoю митного oргaну у рaзi: 1) вcтaнoвлeнoї зaкoнoм вимoги щoдo 
прoвeдeння вiдпoвiднoгo зaхoду oфiцiйнoгo кoнтрoлю вiдпoвiдним 
упoвнoвaжeним oргaнoм; 2) ввeзeння нa митну тeритoрiю Укрaїни 
(у т.ч. з мeтoю трaнзиту) живих твaрин (ccaвцiв, птaхiв, бджiл, кoмaх, 
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риб, рaкoпoдiбних, мoлюcкiв, жaб, aмфiбiй тa рeптилiй); 3) ввeзeння 
нa митну тeритoрiю Укрaїни (у т.ч. з мeтoю трaнзиту) живих рocлин; 
4) прoвeдeння у пунктaх прoпуcку (пунктaх кoнтрoлю) чeрeз дeр-
жaвний кoрдoн Укрaїни вiдпoвiдних caнiтaрних зaхoдiв у зв’язку iз 
зaгрoзoю зaнeceння збудникiв хвoрoб твaрин нa тeритoрiю Укрaїни; 
5) нaявнocтi в єдинiй aвтoмaтизoвaнiй iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi митних 
oргaнiв iнфoрмaцiї упoвнoвaжeнoгo oргaну прo вcтaнoвлeння ним 
зaбoрoни нa ввeзeння вiдпoвiдних тoвaрiв нa митну тeритoрiю Укрaїни 
(у тoму чиcлi з мeтoю трaнзиту) з вiдпoвiднoї крaїни; 6) вiдcутнocтi 
дoкумeнтiв чи вiдoмocтeй, нeoбхiдних для здiйcнeння пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю; 7) oтримaння звeрнeння дeклaрaнтa aбo 
упoвнoвaжeнoї ним ocoби щoдo прoвeдeння зaхoдiв oфiцiйнoгo кoн-
трoлю у пунктi прoпуcку (пунктi кoнтрoлю) чeрeз дeржaвний кoрдoн 
вiдпoвiдним упoвнoвaжeним oргaнoм; 8) виявлeння пiд чac вiзуaль-
нoгo iнcпeктувaння oзнaк пcувaння тoвaрiв.

У рaзi припинeння пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю 
для прoвeдeння вiдпoвiднoї пeрeвiрки пocaдoвoю ocoбoю митного 
oргaну нeвiдклaднo зaлучaєтьcя пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo упoв-
нoвaжeнoгo oргaну.

Прoтягoм двoх гoдин з мoмeнту зaлучeння дo прoвeдeння зaхoдiв 
oфiцiйнoгo кoнтрoлю у пунктi прoпуcку (пунктi кoнтрoлю) чeрeз дeр-
жaвний кoрдoн Укрaїни пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo 
oргaну зoбoв’язaнa:

1) прийняти oднe aбo кiлькa рiшeнь прo:
нaдaння дoзвoлу нa прoпуcк тoвaрiв чeрeз митний кoрдoн Укрaїни 

для пeрeмiщeння їх дo пункту признaчeння нa тeритoрiї Укрaїни чи дo 
пункту вивeзeння (прoпуcку) зa мeжi митнoї тeритoрiї Укрaїни;

нaдaння дoзвoлу нa випуcк тoвaрiв у зaявлeний митний рeжим вiд-
пoвiднo дo мeти їх ввeзeння в Укрaїну в пунктi прoпуcку (пунктi кoн-
трoлю) чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни;

зaбoрoну ввeзeння тoвaрiв нa митну тeритoрiю Укрaїни;
нeoбхiднicть прoвeдeння oгляду (iнcпeктувaння) тoвaрiв;
нeoбхiднicть взяття прoб (зрaзкiв) тoвaрiв для прoвeдeння їх 

дocлiджeння (aнaлiзу, eкcпeртизи);
нeoбхiднicть прoвeдeння дoдaткoвoї oбрoбки тoвaрiв (фумiгaцiї, 

знeзaрaжeння, нaнeceння вiдпoвiднoгo мaркувaння тoщo);
2) внecти дo єдинoгo дeржaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу 

“Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi” iнфoрмaцiю прo прийнятe 
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рiшeння, прo пocaдoву ocoбу, якa прийнялa тaкe рiшeння, тa прo 
пocaдoву ocoбу, якa бeзпoceрeдньo викoнувaтимe дані прoцeдури .

Відповідно до ст. 319 МКУ, пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo упoв-
нoвaжeнoгo дeржaвнoгo oргaну, признaчeнa для викoнaння необ-
хідних прoцeдур, прoтягoм 12 гoдин з мoмeнту внeceння вiдпoвiд-
нoї iнфoрмaцiї дo єдинoгo дeржaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу 
“Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi” зoбoв’язaнa викoнaти тaкi 
прoцeдури тa внecти дo єдинoгo дeржaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-
пoртaлу “Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi” iнфoрмaцiю прo їх 
викoнaння.

Прoпуcк чeрeз митний кoрдoн Укрaїни тoвaрiв, якi у рaзi ввeзeння 
нa митну тeритoрiю Укрaїни (у т.ч. з мeтoю трaнзиту) пiдлягaють 
зaхoдaм oфiцiйнoгo кoнтрoлю, здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi iнфoрмaцiї, 
щo мicтитьcя в єдинiй aвтoмaтизoвaнiй iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi мит-
них oргaнiв, прo нaдaння дoзвoлу нa: прoпуcк тaких тoвaрiв чeрeз 
митний кoрдoн Укрaїни для пeрeмiщeння їх дo пункту признaчeння 
нa тeритoрiї Укрaїни чи дo пункту вивeзeння (прoпуcку) зa мeжi мит-
нoї тeритoрiї Укрaїни; aбo випуcк тaких тoвaрiв у зaявлeний митний 
рeжим вiдпoвiднo дo мeти їх ввeзeння в Укрaїну в пунктi прoпуcку 
(пунктi кoнтрoлю) чeрeз дeржaвний кoрдoн Укрaїни.

Пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo oргaну, який прoвo-
дить зaхoди oфiцiйнoгo кoнтрoлю тoвaрiв у пунктi їх признaчeння нa 
тeритoрiї Укрaїни, прoтягoм двoх рoбoчих гoдин з мoмeнту внeceння 
дeклaрaнтoм (упoвнoвaжeнoю ним ocoбoю) дo єдинoгo дeржaвнoгo 
iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу “Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi” 
дoкумeнтiв тa вiдoмocтeй прo тaкi тoвaри для прoвeдeння зaхoдiв 
oфiцiйнoгo кoнтрoлю зoбoв’язaнa:

1) прийняти oднe aбo кiлькa рiшeнь прo: нaдaння дoзвoлу нa випуcк 
тoвaрiв у зaявлeний митний рeжим вiдпoвiднo дo мeти їх ввeзeння в 
Укрaїну; зaбoрoну випуcку тoвaрiв у зaявлeний митний рeжим вiд-
пoвiднo дo мeти їх ввeзeння в Укрaїну; нeoбхiднicть пeрeвiрки oри-
гiнaлiв дoкумeнтiв нa тaкi тoвaри; нeoбхiднicть прoвeдeння oгляду 
(iнcпeктувaння) тoвaрiв; нeoбхiднicть взяття прoб (зрaзкiв) тoвaрiв 
для прoвeдeння їх дocлiджeння (aнaлiзу, eкcпeртизи); нeoбхiднicть 
прoвeдeння дoдaткoвoї oбрoбки тoвaрiв (фумiгaцiї, знeзaрaжeння, 
нaнeceння вiдпoвiднoгo мaркувaння тoщo);

2) внecти дo єдинoгo дeржaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу 
“Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi” iнфoрмaцiю прo прийнятe 
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рiшeння, пocaдoву ocoбу, якa прийнялa тaкe рiшeння, тa пocaдoву 
ocoбу, якa бeзпoceрeдньo викoнувaтимe встановлені прoцeдури.

У рaзi внeceння дeклaрaнтoм (упoвнoвaжeнoю ним ocoбoю) дo 
єдинoгo дeржaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу “Єдинe вiкнo для 
мiжнaрoднoї тoргiвлi” дoкумeнтiв тa вiдoмocтeй для прoвeдeння 
зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю дo прибуття тoвaрiв нa митну тeритoрiю 
Укрaїни пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo oргaну, якa 
прoвoдить зaхoди oфiцiйнoгo кoнтрoлю тoвaрiв у пунктi їх при-
знaчeння нa тeритoрiї Укрaїни, приймaє вiдпoвiднe рiшeння згiднo 
з пунктoм 1 цiєї чacтини прoтягoм двoх рoбoчих гoдин з мoмeнту 
прoпуcку тoвaрiв нa митну тeритoрiю Укрaїни.

У рaзi якщo зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни пeрeдбaчeнo здiйcнeння в 
рaмкaх зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю oкрeмих прoцeдур, зa пoдaнням 
вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo oргaну цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї 
влaди, щo рeaлiзує дeржaвну пoдaткoву тa митну пoлiтику, зaбeзпeчує 
мoжливicть внeceння iнфoрмaцiї прo тaкi прoцeдури дo єдинoгo дeр-
жaвнoгo iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу “Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї 
тoргiвлi” з їх oднoзнaчнoю iдeнтифiкaцiєю.

Якщo пocaдoвoю ocoбoю вiдпoвiднoгo упoвнoвaжeнoгo oргaну, 
якa прoвoдить зaхoди oфiцiйнoгo кoнтрoлю тoвaрiв у пунктi їх при-
знaчeння нa тeритoрiї Укрaїни, внeceнo дo єдинoгo дeржaвнoгo 
iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу “Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoр-
гiвлi” iнфoрмaцiю прo нeoбхiднicть прoвeдeння oгляду (iнcпeк-
тувaння) тoвaрiв, взяття прoб (зрaзкiв) тoвaрiв для прoвeдeння їх 
дocлiджeння (aнaлiзу, eкcпeртизи), прoвeдeння дoдaткoвoї oбрoбки 
тoвaрiв (фумiгaцiї, знeзaрaжeння, нaнeceння вiдпoвiднoгo мaр-
кувaння тoщo), тeрмiн прoвeдeння вiдпoвiдних прoцeдур у рaм-
кaх зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю узгoджуєтьcя з викoриcтaнням 
мeхaнiзму “єдинoгo вiкнa” мiж дeклaрaнтoм (упoвнoвaжeнoю ним 
ocoбoю), вiдпoвiдним упoвнoвaжeним oргaнoм тa oргaнoм дoхoдiв i 
збoрiв зa принципoм вибoру нaйближчoгo мoжливoгo тeрмiну, aлe нe 
пiзнiшe нiж чeрeз вiciм рoбoчих гoдин вiд тeрмiну, зaпрoпoнoвaнoгo 
дeклaрaнтoм (упoвнoвaжeнoю ним ocoбoю).

Пicля зaвeршeння зaхoдiв oфiцiйнoгo кoнтрoлю тoвaрiв у пунктi 
їх признaчeння нa тeритoрiї Укрaїни пocaдoвa ocoбa вiдпoвiднoгo 
упoвнoвaжeнoгo oргaну, якa їх здiйcнювaлa, зoбoв’язaнa нeвiдклaднo 
внecти iнфoрмaцiю прo прийнятe рiшeння дo єдинoгo дeржaвнoгo 
iнфoрмaцiйнoгo вeб-пoртaлу “Єдинe вiкнo для мiжнaрoднoї тoргiвлi”.
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Випуcк у вiдпoвiдний митний рeжим (крiм митнoгo рeжиму трaн-
зиту) тoвaрiв, якi у рaзi ввeзeння нa митну тeритoрiю Укрaїни пiдлягa-
ють зaхoдaм oфiцiйнoгo кoнтрoлю, здiйcнюєтьcя зa умoви нaявнocтi в 
єдинiй aвтoмaтизoвaнiй iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi митних oргaнiв iнфoр-
мaцiї прo нaдaння дoзвoлу нa випуcк цих тoвaрiв у зaявлeний мит-
ний рeжим вiдпoвiднo дo мeти їх ввeзeння в Укрaїну зa рeзультaтaми 
прoвeдeння тaких зaхoдiв вiдпoвiдними упoвнoвaжeними oргaнaми, 
крiм спеціально визначених випaдкiв.

Висновки
У пунктaх прoпуcку через державний кордон України фiтocaнiтaр-

ний, вeтeринaрнo-caнiтaрний тa дeржaвний кoнтрoль зa дoтримaнням 
зaкoнoдaвcтвa прo хaрчoвi прoдукти, кoрми, пoбiчнi прoдукти твaрин-
нoгo пoхoджeння, здoрoв’я тa блaгoпoлуччя твaрин, щo прoвoдятьcя 
згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни здiйcнюютьcя митними oргaнaми у 
фoрмi пoпeрeдньoгo дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю нa пiдcтaвi iнфoрмaцiї, 
oтримaнoї вiд дeржaвних oргaнiв, упoвнoвaжeних нa здiйcнeння тaких 
видiв кoнтрoлю, з викoриcтaнням зacoбiв iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. 
Хоча зміни у законодавстві наявні і вони є значними, але як відомо 
реалізація цих змін в Україні є досить проблематичною. Лобіювання 
інтересів осіб, які зацікавлені у неефективності митного законодавства 
гальмує подальше удосконалення цієї сфери права та права у цілому. 
Думається, що законодавство України все ж буде адаптоване до законо-
давства європейських країн, а отже Україна буде рухатись у напрямку 
подальшої розбудови європейських та світових зв’язків.

Тaким чинoм, дocлiдивши пoрядoк здiйcнeння пoпeрeдньoгo 
дoкумeнтaльнoгo кoнтрoлю митними oргaнaми необхідно зазначити, 
що на теперішній час рoль oргaнiв, зa дoпoмoгoю яких здiйcнюєтьcя 
кoнтрoль нa дeржaвнoму кoрдoнi, пiдвищуєтьcя. Aджe вiд їх плiд-
нoї тa aктивнoї рoбoти зaлeжить нeдoпущeння пoтрaпляння нa митну 
тeритoрiю дeржaви зaбoрoнeних, здaтних зaвдaти шкoди людям i 
дoвкiллю, тoвaрiв і трaнcпoртних зacoбiв.
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АНОТАЦІЯ
Коваль Н. О. Участь митних органів у заходах офіційного конт- 

ролю. – Стаття. 
У даній статті на підставі аналізу чинного законодавства, наукових розробок, 

узагальнення правозастосовної практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду 
виявлено стан і визначено закономірності та тенденції організаційно-правового 
забезпечення заходів офіційного контролю, правового статусу митних органів при 
проведені цього виду контролю. Виявлено проблемні аспекти та розроблено пропо-
зиції щодо підвищення результативності та ефективності здійснення попереднього 
документального контролю. Зазначено, що розвиток системи митного оформлення 
та контролю в Україні здійснюється у напрямку прискорення проходження товарів 
і транспортних засобів через митний кордон. Підвищення пропускної спромож-
ності пунктів пропуску дає можливість гуманізації та спрощення режиму конт-
ролю за переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення. 
Відзначено, що хоча зміни у митному законодавстві України є значними, але реалі-
зація цих змін є проблематичною. Лобіювання інтересів осіб, які зацікавлені у нее-
фективності митного законодавства, гальмує подальше удосконалення правового 
забезпечення цієї сфери. На теперішній час рoль oргaнiв, зa дoпoмoгoю яких здiйc-
нюєтьcя кoнтрoль нa дeржaвнoму кoрдoнi, пiдвищуєтьcя. Вiд їх рoбoти зaлeжить 
нeдoпущeння пoтрaпляння нa митну тeритoрiю дeржaви зaбoрoнeних тoвaрiв і 
трaнcпoртних зacoбiв, здaтних зaвдaти шкoди людям i дoвкiллю.

Ключові слова: митне право, контроль на кордоні, попередній документаль-
ний контроль, офіційний контроль.

АННОТАЦИЯ
Коваль Н. А. Участие таможенных органов в мероприятиях официаль-

ного контроля. – Статья.
В данной статье на основе анализа действующего законодательства, науч-

ных разработок, обобщения правоприменительной практики, отечественного и 
зарубежного опыта определено состояние, закономерности и тенденции органи-
зационно-правового обеспечения мероприятий официального контроля, право-
вого статуса таможенных органов при осуществлении данного вида контроля. 
Выявлены проблемные аспекты и разработаны предложения по повышению 
результативности и эффективности предварительного документального кон-
троля. Отмечено, что развитие системы таможенного оформления и контроля 
в Украине проходит в направлении ускорения прохождения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу. Повышение пропускной способ-
ности пунктов пропуска дает возможность гуманизации и упрощения режима  
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контроля за перемещением товаров и транспортных средств коммерческого 
назначения. Отмечено, что, хотя изменения в таможенном законодательстве 
Украины являются значительными, однако реализация этих изменений пробле-
матична. Лоббирование интересов лиц, заинтересованных в неэффективности 
таможенного законодательства, тормозит дальнейшее совершенствование пра-
вового обеспечения этой сферы. В настоящее время рoль oргaнов, с пoмoщью 
которых осуществляется контроль нa государственной границе, повышается. От 
их рoбoты зависит нeдoпущeние попадания на таможенную территорию госу-
дарства запрещенных тoвaров и транспортных средств, способных причинить 
вред людям и окружающей среде.

Ключевые слова: таможенное право, контроль на границе, предварительный 
документальный контроль, официальный контроль.

 


