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АНОТАЦІЯ 

Феделеш Е. М. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні: господарсько-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України, Київ, 2017. 

Зміст анотації. Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань 

господарсько-правового аспекту тарифного регулювання ЗЕД. У дисертаційній 

роботі розкрито зміст поняття та систему тарифного регулювання як різновиду 

державного регулювання ЗЕД в Україні, визначено засоби тарифного 

регулювання та правову основу такого регулювання за національним та 

міжнародним законодавством.  

У дисертаційному дослідженні досліджено державне регулювання ЗЕД яке є 

здійсненням державою в особі її компетентних органів комплексу економіко-

правових заходів тарифного та нетарифного характеру, спрямованих на 

забезпечення рівних умов здійснення ЗЕД усіма суб’єктами господарювання 

незалежно від їх форми власності та державної належності, забезпечення захисту 

національного товаровиробника та економічних інтересів України з урахуванням 

міжнародно-правових зобов’язань України.  

Автором доведено, що тарифне регулювання ЗЕД є виявом економічного 

методу державного регулювання, що безпосередньо впливає на господарські 

відносини. Запропоновано під тарифним регулюванням ЗЕД розуміти вид 

державного регулювання ЗЕД, що являє собою стійку систему взаємопов’язаних 

та взаємозалежних елементів, що носить економічний характер та забезпечує 

дотримання економічних інтересів України та вітчизняних суб’єктів 

господарювання з урахуванням міжнародних зобов’язань України за допомогою 

застосування загальних, особливих та спеціальних тарифних засобів. 
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Обґрунтовано поділ засобів тарифного регулювання ЗЕД (тарифних засобів) 

на загальні, особливі та спеціальні, де загальними тарифними засобами є 

різновиди звичайного мита, сума якого визначається виходячи зі ставки 

встановленого державою митного тарифу, в залежності від митної вартості товару 

та країни його походження, особливими тарифними засобами є особливі види 

мита (засоби захисту торгівлі), що застосовуються з метою захисту національного 

товаровиробника, а спеціальними тарифними засобами є ті, що застосовуються як 

виняток із загального правила в спеціально визначених законом або міжнародним 

договором випадках – вивізне мито, тарифні пільги, тарифні квоти, спеціальні 

митні режими. 

Окрім цього, досліджено міжнародний та національний рівень правового 

регулювання тарифного регулювання ЗЕД. Особлива увага приділена таким 

міжнародним актам як Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю 

(DCFTA) між Україною та ЄС та Угоді про зону вільної торгівлі між Україною та 

Канадою (CUFTA). На національному ж рівні автором досліджувалися положення 

щодо тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що закріплені в 

Господарському та Митному кодексах України, Законах України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та «Про митний тариф України». Досліджено 

значення міжнародних принципів, розпливчатість формулювань та 

рекомендаційний характер яких дають змогу державам використовувати їх для 

одночасного захисту національних інтересів та дотримання міжнародних вимог. 

Аргументовано, що до системи тарифного регулювання ЗЕД доцільно 

відносити лише мито, митний тариф, митну вартість товару та країну походження 

товару, без виокремлення структурних частин цих елементів (як-от кодування 

товару, тарифна пільга, тарифна квота) у самостійні елементи системи. 

З’ясовано, що мито як елемент системи тарифного регулювання ЗЕД не 

належить ні до податків, ні до митних зборів, а є самостійним митним платежем, 

що характеризується сукупністю притаманних лише йому ознак, а саме: сплата 

виключно суб’єктом ЗЕД; сплата лише за умови переміщення товарів через 
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митний кордон; залежність від митної вартості товару, країни його походження та 

виду ставки мита.  

Доведено, що особливі види мита належать до засобів тарифного 

регулювання ЗЕД та утворюють систему захисних заходів, метою яких є захисту 

економічних інтересів держави та економічних інтересів національних 

товаровиробників у випадку недобросовісної конкуренції з боку інших держав і 

іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

З’ясовано, що митний тариф є центральним елементом системи тарифного 

регулювання, яке об’єднує інші елементи тарифного регулювання у стійку та 

взаємопов’язану систему тарифного регулювання та виконує фіскальну, захисну, 

стимулюючу, регулятивну, політичну та відновлюючи функцію. Похідними від 

митного тарифу є поняття тарифних преференцій, тарифних квот та тарифних 

пільг.  

Досліджено поняття митної вартості, яка складається з фактурної вартості 

товарів, тобто ціни товарів, визначеної у рахунку, та додаткових витрат, що 

можуть включатися до митної вартості та є базою для нарахування митних 

платежів під час перевезення товарів через митний кордон України. Також 

встановлено відповідність національного законодавства  світовим стандартам 

(Угоді про митну оцінку СОТ) в сфері використання методів оцінки митної 

вартості товарів.  

Визначено, що  у національному законодавстві закріплено три з чотирьох 

основних світових підходів до визначення країни походження товарів: правило 

зміни у тарифній класифікації (за замовчуванням), правило адвалорної частки та 

правило особливого виробничого процесу (встановлюються стосовно конкретних 

товарів). Аргументовано доцільність доповнення положень національного 

законодавства правилом істотної трансформації товарів та визначення його як 

основного правила визначення країни походження. 

Автором досліджено поняття, систему ознак та винятки з принципу 

найбільшого сприяння. З’ясовано, що принцип найбільшого сприяння як 
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правовий засіб забезпечення економічної ефективності міжнародної торговельної 

системи, що виявляється в торгівлі товарами за найбільш привабливими цінами, 

зниженні витрат на підтримку системи багатосторонньої торгівлі за рахунок 

рівності усіх учасників світових торгівельних відносин та зменшення витрат на 

процедури визначення країни походження товарів.  

Встановлено, що засоби захисту торгівлі (особливі види мита) як тарифні 

засоби доцільно поділяти на дві групи: засоби захисту торгівлі загальної дії – 

спеціальні заходи (спеціальне мито та квотування) та засоби захисту торгівлі 

вибіркової дії(антидемпінгове та компенсаційне мито). Підставами для такого 

поділу є характер впливу на ЗЕД, суб’єктний склад ініціаторів розслідування та 

масштаб результатів застосування таких засобів. 

Систематизовано особливості спеціального, антидемпінгового та 

компенсаційного мита та піддано критиці підхід, згідно з яким здійснення 

демпінгового та субсидованого імпорту визнається недобросовісною 

конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Також автор не 

погоджується з віднесенням застосування антидемпінгових заходів до 

адміністративно-господарських санкцій, оскільки демпінг як явище засуджується 

ст. VI (1) ГАТТ, але не кваліфікується як правопорушення.  

Автором встановлено відмінності між законодавством України з питань 

тарифного регулювання та положеннями Угод про зону вільної торгівлі з ЄС та 

Канадою, а також обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін до національного 

законодавства з метою його адаптації, зокрема щодо  визначення поняття мита та 

порядку тарифної лібералізації ввізного та вивізного мита та щодо загальних 

засад застосування засобів захисту торгівлі, спеціальних заходів щодо легкових 

автомобілів та антидемпінгових та компенсаційних заходів. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, тарифні засоби, мито, митний тариф, митна 

вартість товару, країна походження товару, особливі види мита, антидемпінгове 
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мито, компенсаційне мито, спеціальне мито, принцип (режим) найбільшого 

сприяння, захист національного товаровиробника, засоби захисту торгівлі. 
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ABSTRACT 

Fedelesh E.M. Tariff regulation of foreign economic activities in Ukraine: 

economic and legal aspects . – On the right of manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic law; Economic and Procedure law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Abstract content. The thesis is devoted to complex research on economic and legal 

aspects of tariff regulation of FEA. In the thesis the content of the concept and system 

of tariff regulation as a form of state regulation of foreign trade activities in Ukraine, 

defines the means of tariff regulation and legal basis of the regulation under national 

and international law.  

In the thesis investigated the state regulation of FEA which is the implementation 

of the state through its competent bodies of complex economic and legal measures of 

tariff and non-tariff nature aimed at ensuring equal conditions of FEA of all entities 

regardless of ownership and nationality, to ensure protect domestic producers and 

economic interests of Ukraine but considering international legal obligations of 

Ukraine.  

The author proved that tariff regulation of FEA is a manifestation of economic 

methods of state regulation that directly affect the economic relations. It is proposed to 

understand under the tariff regulation of FEA a kind of state regulation of FEA, which 

is a stable system of interrelated and interdependent elements that is economic in nature 

and enforces economic interests of Ukraine and national business entities, taking into 

account Ukraine's international obligations by applying common, special and specific 

tariff means.  

It is substantiated that means of tariff regulation of FEA (tariff means) can be 

divided in common, special and specific, where the common tariff means are varieties 

of usual duties, the amount of which is determined based on the rates set by the state 

customs tariff, depending on the customs value of goods and country of origin, special 

tariff means that are special types of duties (safeguard measures in trade) used to protect 
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national producers and specific means are those used as an exception to the common 

rules specifically defined by law or international treaty cases - export duties, tariff 

exemptions, tariff quotas, special customs regimes.  

In addition, international and national level regulation of tariff regulation of FEA is 

investigated. Particular attention is paid to such international acts as the Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) between the EU and Ukraine and the 

Canada and Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA). At the national level, the author 

investigated the provisions on tariff regulation of FEA enshrined in the Economic and 

Customs Code of Ukraine, Laws of Ukraine «On Foreign Economic Activity» and «On 

Customs Tariff of Ukraine». The value of international principles is investigated, its 

definitions and vagueness advisory nature which allow states to use them 

simultaneously to protect national interests with compliance with international 

requirements.  

It is argumented that the system of tariff regulation of  FEA consists of such 

elements as customs duties, customs tariff, customs value of goods and country of 

origin, without isolating the structural parts of these elements (such as coding, tariff 

exemption, tariff quota) as separate elements of the system.  

It was investigated that the custom duty as an element of tariff regulation of FEA is 

not a tax nor customs charges, but is an independent, characterized by certain set of its 

own attributes: payment only by the subject of FEA; payment only on condition of 

movement of goods through the customs border; dependence on customs value, country 

of origin and type of duty rates.  

It was proved that special duties belong to tariff regulation of FEA and create a 

system of safeguard measures in trade aimed to protect economic interests of cpuntry 

and economic interests of domestic producers in case of unfair competition from other 

states and foreign economic agents.  

It was established that the customs tariff is a central element of tariff regulation 

system that integrates other elements of tariff regulation in stable and coherent system 

of tariff regulation and carries fiscal, protective, stimulating, regulatory, political and 
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restoring function. Tariff preferences, tariff quotas and tariff exemptions are derivatives 

from customs tariff.  

It was investigated that the concept of customs value consists of invoice value of 

goods, i.e. goods prices specified in the account and additional costs that may be 

included in the customs value and the basis for calculating customs duties during the 

transport of goods across the customs border of Ukraine. Matching between national 

and international legislation in the area of methods of customs valuation of goods is 

established.   

It was determined that the national legislation stipulates three of the four major 

global approach to determination of  the country of origin, the rule change in tariff 

classification (default), the rule of ad valorem and a special production process (be set 

on specific goods). The feasibility of supplementing the provisions of national law with 

the rule of substantial transformation of goods and defining it as a basic rule of origin is 

argumented.  

The author have studied the concept, system features and exceptions to the 

principle of most favored nation. It was found that the principle of most favored nation 

as a legal means of ensuring cost-effectiveness of the international trading system, 

manifested in trade at the most attractive prices, reduce support costs multilateral 

trading system through the equality of all members of the world trade relations and 

reduce the cost of the procedure for determining the country origin of goods.  

It was established that the safeguard measures in trade (special types of duties) as a 

tariff means can be divided into two groups: general safeguard measures in trade - 

special measures (special duties and quotas) and selective safeguard measures in trade 

(anti-dumping and countervailing duties). The bases for such division are the nature of 

the impact on FEA, the subject matter of the initiators of the investigation and the scale 

of the results of the use of such means.  

Special features of special, anti-dumping and countervailing duties are 

systematized and the approach under which dumping and subsidized imports considered 

unfair competition in FEA is criticized. Also the author does not agree with the 
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approach that anti-dumping measures are administrative sanctions because dumping 

phenomenon is condemned by VI (1) of the GATT, but does not qualified as an offense.  

The author has found differences between the Ukrainian legislation on tariff 

regulation and the DCFTA and the CUFTA, and has reasonable proposals for 

amendments to the national legislation that have to be implemented for its adaptation, 

including the definition of duties and procedure of tariff liberalization of import and 

export duties and general principles regarding the use of safeguard measures in trade, 

special measures for cars import and anti-dumping and countervailing measures.  

Keywords: foreign economic activities, tariff regulation of foreign economic 

activities, tariff means, customs duties, customs tariff, customs value of goods, country 

of origin, special duties, anti-dumping duty, countervailing duty, special duty, most 

favored nation principle, protection of domestic producers, safeguard measures in trade.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається глобальними змінами у 

сфері міжнародної торгівлі та інтенсивною інтеграцією України у світовий 

економічний простір. За таких обставин тарифне регулювання як форма 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

трансформується, змінюючи вектори свого розвитку та функціональне 

призначення. 

Тарифне регулювання виступає основою державного регулювання ЗЕД у 

будь-якій країні. Вплив його на поведінку суб’єктів ЗЕД має економічний 

характер, що обумовлює постійність і дієвість такого впливу. Правовий механізм 

тарифного регулювання повинен забезпечувати оптимальне співвідношення 

приватних інтересів суб’єктів ЗЕД та публічних інтересів (зокрема, щодо 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, захисту 

національного товаровиробника) з одночасним дотриманням міжнародних 

зобов’язань України. Це свідчить про те, що проблематика тарифного 

регулювання становить неабиякий інтерес для науки господарського права.  

Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ) тарифне регулювання 

розглядається як основний, а в перспективі – єдиний механізм регламентування 

зовнішньоторговельних операцій країн-учасниць. Зокрема, у ст. XI ГАТТ 

встановлено, що «жодна з договірних сторін не повинна встановлювати або 

зберігати на ввезення будь-якого товару з території іншої договірної сторони або 

ввезення чи продаж для експорту будь-якого товару, призначеного для ввезення 

на територію іншої договірної сторони, жодних заборон або обмежень, чи то у 

формі квот, імпортних або експортних ліцензій, чи то інших заходів, окрім мит, 

податків чи інших зборів». Тарифні засоби слугують цілям економічної 

ефективності, стимулюючи конкуренцію та впровадження інновацій у 

виробництво товарів, відтак їх застосування є пріоритетним відносно нетарифних 

методів, які завжди становлять бар’єри для міжнародної торгівлі. 



16 

 

 

Попри це, тарифне регулювання ЗЕД дотепер не виступало предметом 

комплексного господарсько-правового дослідження (на відміну від нетарифного 

регулювання, якому присвячене дисертаційне дослідження В.В. Чайковської). 

Окремі аспекти тарифного регулювання лише дотично розглядалися в контексті 

більш широких досліджень державного регулювання ЗЕД. Переважна більшість 

праць, присвячених питанням тарифного регулювання, належить до царини 

економічної науки, а в правовій науці спостерігається абсолютизація 

адміністративно-правової складової в такому регулюванні. Разом з тим, саме в 

господарсько-правовому дослідженні може бути розкритий потенціал тарифних 

засобів як економічних регуляторів поведінки суб’єктів ЗЕД як діяльності в сфері 

господарювання.  

На сьогоднішній день пріоритетом України є поглиблена економічна 

інтеграція в торговельний простір Європейського Союзу, важливим кроком якої 

стала підписана між Україною та ЄС Угода про повну та всеохоплюючу зону 

вільної торгівлі, яка покликана активізувати процес тарифної лібералізації між 

сторонами Угоди. Це зумовлює необхідність адаптації відповідного 

національного законодавства до законодавства ЄС, зокрема, і в сфері тарифного 

регулювання.   

Викладене вище означає, що існує нагальна необхідність у спеціальному 

господарсько-правовому дослідженні  тарифного регулювання ЗЕД, що надасть 

змогу ефективно застосовувати останнє з метою виконання ним свого 

призначення та функцій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка в рамках державної бюджетної науково-

дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (номер теми 11 БФ042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337). 
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Метою дослідження є обґрунтування нових теоретичних та практичних 

положень щодо тарифного регулювання ЗЕД та розробка конкретних 

рекомендацій з удосконалення законодавства України в сферітарифного 

регулювання. 

Для реалізації вказаної мети були поставлені такі задачі:  

1)  визначити поняття, значення, зміст та форми державного регулювання 

ЗЕД в сучасних умовах;  

2) обґрунтувати визначення поняття, систему та принципи тарифного 

регулювання ЗЕД; 

3) дослідити міжнародно-правову та національну нормативну основу 

тарифного регулювання; 

4) визначити поняття та види мита як елементу системи тарифного 

регулювання; 

5) встановити зміст та значення митного тарифу у системі тарифного 

регулювання; 

6) дослідити поняття, зміст та методи визначення митної вартості товарів; 

7) дослідити порядок визначення країни походження товару як елементу 

тарифного регулювання; 

8) встановити зміст і значення принципу (режиму) найбільшого сприяння у 

тарифному регулюванні; 

9) визначити особливості застосування тарифних методів з метою захисту 

національного товаровиробника; 

10) дослідити найбільш значущі міжнародні угоди України з питань  

тарифного регулювання та внести пропозиції щодо імплементації їх положень у 

національне законодавство.  

Предметом дослідження є господарсько-правові відносини у сфері 

тарифного регулювання ЗЕД. 

Об’єктом дослідження є господарсько-правові аспекти застосування 

засобів тарифного регулювання ЗЕД. 
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Методологічна основа дослідження відповідно до його мети, завдань, 

об’єкта та предмета складається з комплексу загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового пізнання. Так, метод аналізу та діалектичний метод було 

використано у підрозділі 1.1 роботи з метою розкриття сутності державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а у підрозділі 1.2 роботи – для 

поділу митно-тарифного регулювання на дві рівнозначні та взаємопов’язані 

структурні частини та доведення факту приналежності тарифного регулювання до 

сфери господарського права.  

У підрозділі 1.3 для дослідження національного та міжнародного рівнів 

відповідного правового регулювання, а також у підрозділі 3.3 для встановлення 

обсягу необхідних змін до національного законодавства застосовано формально-

юридичний та метод теоретико-правового прогнозування.  

 сторико-правовий метод використано у підрозділі 1.3 роботи під час 

дослідження розвитку правової основи співробітництва України та ЄС.  

Метод системного аналізу та системно-структурний метод застосовано з 

метою виділення елементів системи тарифного регулювання у Розділі 2. Окрім 

цього, у підрозділах 2.1 та 2.2 для дослідження сутності мита та значення митного 

тарифу застосовано формально-юридичний та діалектичний методи, а у 

підрозділах 2.3 та 2.4 під час дослідження методів визначення митної вартості та 

країни походження товарів – порівняльно-правовий метод.  

Науково-теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних 

та зарубіжних учених, що займалися дослідженням державного регулювання ЗЕД, 

серед яких: представники науки господарського права О. М. Вінник, 

В.М. Гайворонський, О.П. Загнітко, Д.В. Задийхало, Г.Л. Знаменський, 

С.П. Коломацька, В.В. Лаптєв, В.К. Мамутов, В.С. Мартем’янов, В.Ф. Опришко, 

С.Г. Осика,  .Г. Побірченко, О.П. Подцерковний, В.В. Поєдинок, Г.В. Пронська, 

Н.О. Саніахметова, В.В. Чайковська, О.О. Чувпило, В. С.  ербина та ін.; 

практики та теоретики митної справи  .Г. Бережняк, В.В. Ващенко, А.Д. 
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Войцещук,  О.П. Гребельник, М.О. Губа, А.А. Дубініна,  .М. Дьомкін, О.Б. 

Єгоров, В.В. Заяц, Т.Д. Ліпіхіна,  .В. Любива, А.В. Мазур, Т.М. Мельник, 

В.П. Науменко, П.В. Пашко, Л.М. Пісьмаченко, Д.В. Приймаченко, 

С.С. Терещенко та В.В. Ченцов; вчені-економісти  .К. Бондар, В. . Глухова, Л.С. 

Головко, Л. . Дідківська, О.В.  ваницька, О.Ф.  вашина, Н.В. Кузнєцова, А.А. 

Мазаракі, К. . Новікова, А.П. Рум’янцев, О.А. Савчук, С.М. Чистов. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням господарсько-правових 

аспектів тарифного регулювання ЗЕД в Україні, на основі якого обґрунтовано 

власні підходи до розуміння поняття та змісту тарифного регулювання ЗЕД та 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в сфері 

тарифного регулювання ЗЕД. Новизна роботи конкретизується в науково-

теоретичних положеннях, висновках та пропозиціях, найважливішими з яких є 

такі: 

Вперше: 

у митно-тарифному регулюванні ЗЕД виділено дві рівнозначні та 

взаємопов’язані частини: тарифне регулювання як вияв економічного методу 

регулювання, що безпосередньо впливає на господарські відносини, та митне 

регулювання як вияв адміністративного методу, що впливає на адміністративні 

відносини; 

обґрунтовано поділ засобів тарифного регулювання ЗЕД (тарифних засобів) 

на загальні, особливі та спеціальні, де:  

загальними тарифними засобами є різновиди звичайного мита, сума якого 

визначається виходячи зі ставки встановленого державою митного тарифу, в 

залежності від митної вартості товару та країни його походження; 

особливими тарифними засобами є особливі види мита (засоби захисту 

торгівлі),що застосовуються з метою захисту національного товаровиробника;  
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спеціальними тарифними засобами є ті, що застосовуються як виняток із 

загального правила в спеціально визначених законом або міжнародним договором 

випадках – вивізне мито, тарифні пільги, тарифні квоти, спеціальні митні режими; 

обґрунтовано висновок про те, що мито як елемент системи тарифного 

регулювання ЗЕД не належить ні до податків, ні до митних зборів, а є 

самостійним митним платежем, що характеризується сукупністю притаманних 

лише йому ознак, а саме: сплата виключно суб’єктом ЗЕД; сплата лише за умови 

переміщення товарів через митний кордон; залежність від митної вартості товару, 

країни його походження та виду ставки мита;  

обґрунтовано місце митного тарифу у системі тарифного регулювання ЗЕД 

як структуроутворюючого елементу, що поєднує решту елементів тарифного 

регулювання (мито, митна вартість, країна походження товару) у стійку 

внутрішньо узгоджену  систему; 

обґрунтовано належність особливих видів мита до засобів тарифного 

регулювання ЗЕД з огляду такі їх риси: носять характер митного платежу, не є 

видом штрафу або плати за послуги; мають ставку, яка виражена у відсотках або у 

грошових одиницях; їх регулятивний вплив реалізується через механізм 

ціноутворення; виконують захисну функцію, що властива і звичайному миту; 

доведено, що особливі види мита як тарифні засоби належать до засобів 

захисту торгівлі, що застосовуються виключно з метою захисту національного 

товаровиробника та національних економічних інтересів України, і не є 

адміністративно-господарськими санкціями;  

Удосконалено: 

визначення поняття тарифного регулювання ЗЕД як виду державного 

регулювання ЗЕД, що являє собою стійку систему взаємопов’язаних та 

взаємозалежних елементів, носить економічний характер та забезпечує 

дотримання економічних інтересів України та вітчизняних суб’єктів 

господарювання з урахуванням міжнародних зобов’язань України за допомогою 

застосування загальних, особливих та спеціальних тарифних засобів, в частині 
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вказівки на системність тарифного регулювання економічний характер впливу та 

коло засобів такого регулювання); 

визначення системи тарифного регулювання ЗЕД як такої, що складається з 

чотирьох елементів (мито, митний тариф, митна вартість товару та країна 

походження товару), в частині обґрунтування недоцільності виокремлення 

структурних частин цих елементів (як-от кодування товару, тарифна пільга, 

тарифна квота) у самостійні елементи системи; 

визначення поняття митних платежів як мита та митних зборів, а також 

податків, що відповідно до Податкового кодексу України або митного 

законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням 

товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено 

на контролюючі органи, в частині відмежування мита від податків; 

 розуміння поняття митної вартості товару, в частині встановлення 

співвідношення митної та фактурної вартості, як цілого та частини; 

 аргументацію запровадження правила істотної трансформації товарів як 

основного правила визначення країни походження товарів, шляхом визначення 

недоліків трьох інших правил визначення країни походження (правила 

адвалорного відсотка, технічного тесту та правила зміни у тарифній класифікації); 

 розуміння значення поняття «аналогічних товарів» в правовій конструкції 

принципу (режиму) найбільшого сприяння, в частині визначення можливостей 

використання цього поняття для встановлення прихованих тарифних бар’єрів. 

Дістали подальший розвиток: 

уточнення змісту принципу еквівалентності обміну, неприпустимості 

демпінгу та субсидування при імпорті та експорті товарів, шляхом тлумачення 

даного принципу через обов’язок України як держави забезпечувати дієвість 

справедливих та прозорих торговельних правил здійснення  суб’єктами 

господарювання ЗЕД, зокрема, щодо рівноцінного обміну товарами та вигідного 

економічного співробітництва та попереджувати про застосування до усіх 

суб’єктів господарювання, незалежно від країни резиденства та форми власності, 
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засобів захисту торгівлі (обкладення імпортованих або експортованих товарів 

антидемпінговим або компенсаційним митом) відповідно до чинного 

законодавства, з метою захисту національних економічних інтересів та 

національних товаровиробників; 

уточнення змісту принципу (режиму) найбільшого сприяння в тарифному 

регулюванні ЗЕД шляхом обґрунтування системи його ознак: 1) є відсилочним 

стандартом міжнародних торгівельних відносин без статусу самостійного 

матеріально-правового режиму; 2) зобов’язує країни-члени СОТ поширювати 

найбільш сприятливий тарифний режим, що надається товару будь-якого члена, 

на імпорт або експорт «подібних товарів» решти членів; 3) автоматично та 

беззаперечно діє в рамках СОТ; 4) є загальним правилом тарифного регулювання, 

винятки з якого допускаються у визначеному угодами СОТ обмеженому колі 

випадків; 5) є правовим вираженням економічної теорії порівняльних переваг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дослідженні теоретичні положення щодо поняття, принципів, 

системи, змісту та засобів тарифного регулювання, а також практичні пропозиції 

щодо внесення змін у законодавство можуть бути використані: (1) у 

законотворчій діяльності для вдосконалення норм національного законодавства 

щодо тарифного регулювання ЗЕД; (2) при підготовці монографій, наукових 

публікацій, підручників, навчальних посібників; (3) при викладанні навчальної 

дисципліни «Господарське право», та «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності»; (4) у правозастосовчій практиці.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, в якій комплексно досліджено господарсько-правові аспекти 

тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки, пропозиції та рекомендації 

щодо вдосконалення одержані автором особисто в результаті вивчення та аналізу 

вітчизняних і зарубіжних нормативних джерел, міжнародно-правових актів, 

монографічної та періодичної літератури, матеріалів практики. 
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Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано та 

обговорено на кафедрі господарського права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основні результати дослідження 

доповідалися на: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (Київ, 2015);Міжнародній науково-

практичній конференції «Законність і правопорядок у сучасному суспільстві» 

(Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Сутність та значення 

впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (Одеса, 2017); 

Medzinárodnávedecko-praktickákonferencia «Inovácia právneveda v procese európskej 

integrácie» (Sládkovičova, Slovenská republika, 2017); Міжнародній науково-

практичній конференції «Закарпатські правові читання» (Ужгород, 2017); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 2017). 

 Публікації. Основні висновки і теоретичні положення дослідження 

знайшли відображення у 12 публікаціях (6 наукових статтях, опублікованих у 

фахових виданнях, та 6 тезах виступів на науково-практичних конференціях). 

 Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

предметом, метою та завданнями дослідження. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, які охоплюють десять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел.  

Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, з них список 

використаних джерел із 197 найменувань займає 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

1.1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сучасних 

умовах 

 

 

Динамічні економічні та соціальні зміни в Україні вимагають посиленого 

інтегрування держави, як суб’єкта міжнародних відносин, у світове економічне 

співтовариство, поглиблення співпраці з іншими державами та налагодження 

взаємовигідних умов торгівлі. Це передбачає інтенсифікацію взаємовідносин з 

іноземними господарюючими суб’єктами, активний обмін капіталом, товарами, 

послугами, робочою силою, ефективний трансфер технологій та залучення 

іноземних інвестицій. За сучасних умов розвитку міжнародної торгівлі значна 

кількість вітчизняних суб’єктів господарювання обирає зовнішньоекономічну 

діяльність (ЗЕД) як пріоритетний напрямок своєї господарської діяльності.  

Зважаючи на постійне зростання кількості суб’єктів господарювання, які 

зосереджують свою діяльність у сфері міжнародної торгівлі та впливають на 

міжнародний імідж України, питання державного регулювання ЗЕД виходить на 

якісно новий рівень актуальності. Аналіз теоретичних та методичних розробок, 

практичних рекомендацій з питань державного регулювання ЗЕД свідчить про 

наявність широкого кола спірних та досі не вивчених питань.  

Загалом аналізу державного регулюючого впливу на економічні процеси 

присвячено значна кількість економічних та правових досліджень. Державне 

регулювання економічної сфери було об’єктом досліджень таких вітчизняних та 

зарубіжних вчених-економістів, як:  .К. Бондар, В. . Глухова, Л.С. Головко, 

Л. . Дідківська, О.В.  ваницька, О.Ф.  вашина, Н.В. Кузнєцова, А.А. Мазаракі, 

К. . Новікова, А.П. Рум’янцев, О.А. Савчук, С.М. Чистов [1;2;3;4;5].  
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Розробкою правових питань, що стосуються державного регулювання ЗЕД, 

займалися такі вчені, як: О.М. Вінник, В.М. Гайворонський, О.П. Загнітко, 

Д.В. Задийхало, Г.Л. Знаменський, С.П. Коломацька, В.В. Лаптєв, В.К. Мамутов, 

В.С. Мартем’янов, В.Ф. Опришко, С.Г. Осика,  .Г. Побірченко, 

О.П. Подцерковний, В.В. Поєдинок, Г.В. Пронська, Н.О. Саніахметова, 

В.В. Чайковська, О.О. Чувпило, В. С.  ербина та інші.  

Вважаємо за доцільне розпочати дослідження поняття «державне 

регулювання ЗЕД» із встановлення основних підходів до визначення сутності 

поняття «державне регулювання». Слово «регулювати» походить від лат. 

«regulare» та означає «підпорядковувати певному порядку». Варто відзначити, що 

державне регулювання як явище в тій чи іншій мірі досліджувалося 

представниками майже усіх галузей права. 

До прикладу можна навести адміністративне право, де поняття державного 

регулювання є одним із центральних у понятійному апараті відповідної галузі й 

науки. Серед фахівців з адміністративного права авторитетним є визначення 

поняття державного регулювання, що належить В.Б. Авер’янову, за яким 

«державне регулювання» тісно пов’язане насамперед з формами державного 

управління, але є більш широким поняттям, оскільки охоплює ширшу сферу 

організаційної діяльності держави. Це дає підставу стверджувати, що державне 

регулювання застосовується не тільки в межах виконавчої влади і передбачає не 

тільки вплив на об’єкти управління, а й вплив на суспільне середовище цих 

об’єктів [6, с.83]. 

Можна з впевненістю стверджувати, що держава в особі уповноважених нею 

органів має в своєму арсеналі комплекс заходів впливу для скерування поведінки 

суб’єктів (фізичних та юридичних осіб) в єдиному напрямі для забезпечення 

правового порядку. З огляду на це, наявні підстави стверджувати, що державне 

регулювання можна сприймати також як спосіб контролю державними органами 

за розвитком абсолютно усіх сфер державного життя.  
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Таким чином, державне регулювання є сукупністю інструментів або заходів, 

за допомогою яких держава встановлює вимоги до організацій і громадян, їхнього 

співіснування та поведінки. До інструментів державного регулювання відносять 

закони, підзаконні акти, правила поведінки, що встановлюються державою, а 

також організаціями та установами, яким держава делегувала регуляторні 

повноваження. Як зазначає О.О.Якименко, державне регулювання наділяє 

відповідні державні структури набором заходів, направлених на контроль за 

поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур [7, с. 

55]. 

Повертаючись безпосередньо до теми дослідження, розглянемо поняття 

державного регулювання у сфері господарської діяльності в цілому та у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності зокрема. На думку  .М. Кравець, регулювання 

господарської діяльності – це встановлення уповноваженими законом суб’єктами 

умов здійснення господарської діяльності господарськими організаціями всіх 

форм власності та індивідуальними підприємцями (громадянами, іноземцями, 

особами без громадянства зареєстрованими у встановленому законом порядку як 

суб’єкти підприємницької діяльності) з метою гарантування свободи 

підприємництва, обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції з 

одночасним здійсненням контролю за дотриманням встановлених правил, норм і 

застосування відповідальності за їх порушення. Регулювання господарської 

діяльності здійснюється державними органами та органами місцевого 

самоврядування, оскільки саме держава в особі своїх органів зобов’язана 

регулювати суспільні, в тому числі господарські, відносини, зокрема, при 

здійсненні підприємницької діяльності в країні таким чином, щоб забезпечити 

баланс між приватними інтересами підприємців та публічними інтересами 

(суспільства, держави, територіальних громад, споживачів) [8,c. 32]. 

Поняття ж «державне регулювання господарської діяльності» не отримало 

однозначного визначення в господарсько-правовій літературі. На нашу думку, 

найбільш повним та влучним є визначення В.С.  ербини, за яким державне 
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регулювання господарської діяльності – це здійснення державою в особі її 

компетентних органів комплексу економіко-правових та організаційних 

(управлінських) заходів щодо упорядкування діяльності господарських 

організацій та фізичних осіб-підприємців з метою реалізації економічної 

політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм 

економічного і соціального розвитку шляхом застосування різноманітних засобів і 

механізмів регулювання [9, с. 49]. 

 одо державного регулювання саме ЗЕД, то об’єктом такого регулювання як 

цілеспрямованого владного впливу уповноважених державних органів є поведінка 

суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у 

зовнішньоекономічній сфері.  

Зовнішньоекономічна діяльність займає провідне місце в економіці країни, а 

тому держава регулює та підтримує вихід національних підприємців на світовий 

ринок, розробляє і забезпечує систему заходів, спрямованих на розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, забезпечує проведення ефективної реалізації 

загальнодержавних інтересів [10, с. 6]. Відповідно до ст.10 Господарського 

кодексу України, одним із основних напрямів економічної політики, що 

визначаються державою, є зовнішньоекономічна політика, спрямована на 

регулювання державою відносин суб'єктів господарювання з іноземними 

суб’єктами господарювання та захист національного ринку і вітчизняного 

товаровиробника [11]. 

Згідно з ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, 

так і за її межами [12]. Таке загальне поняття потребує конкретизації з 

урахуванням змісту зазначених взаємовідносин. Для цього необхідно використати 

ст. 4 Закону, яка містить докладний, але не вичерпний перелік видів ЗЕД. Це, 

зокрема, експорт і імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання послуг, 
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міжнародні фінансові, кредитні та розрахункові операції, спільна підприємницька 

діяльність між українськими та іноземними суб’єктами, різноманітні господарські 

операції, у тому числі товарообмінні (бартерні), орендні (лізингові), 

посередницькі операції та інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у виключній 

формі законами України. 

За своєю сутністю зовнішньоекономічна діяльність є господарською 

діяльністю, яка згідно з ч.1 ст.3 Господарського кодексу України визначається як 

«діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність».  

Як і будь-яка інша господарська діяльність, зовнішньоекономічна діяльність 

потребує регулювання. Об’єктивними підставами регулювання ЗЕД є ймовірність 

виникнення суперечностей між інтересами суб’єктів ЗЕД (зокрема, щодо 

отримання максимального прибутку) та публічними інтересами і пов’язана з цим 

потреба забезпечення балансу цих інтересів за допомогою правових засобів [13, с. 

38]. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

регулювання ЗЕД в Україні здійснюється: 

а) Україною як державою в особі її органів в межах їх компетенції; 

б) недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, 

валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими 

організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних 

документів; 

в) самими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі 

відповідних координаційних угод, що укладаються між ними. 

Таким чином, залежно від суб’єкта регулювання слід розрізняти державне та 

недержавне регулювання(саморегулювання)ЗЕД. Слід мати на увазі, що державне 

регулювання та саморегулювання в рамках економічної і політичної системи 
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окремо узятої країни разом складають національно-правовий рівень регулювання, 

який тісно взаємодіє з міжнародно-правовим рівнем [14, с. 145]. 

Держава в особі її органів є не єдиним в ринкових умовах господарювання, 

але найбільш впливовим суб’єктом регулюючого впливу в сфері господарської, у 

тому числі зовнішньоекономічної діяльності. Так, зокрема, О.М. Вінник вказує, 

що «соціальна орієнтація ринку – це комплексне завдання, провідна роль в 

реалізації якого належить державі: лише вона володіє необхідними для цього 

важелями і відповідно – методами публічно-правового регулювання, що 

забезпечують досить значний рівень збалансованого врахування приватних 

інтересів (як рушійної сфери підприємництва – основи ринкової економіки) і 

публічних інтересів, що забезпечують нейтралізацію негативних рис/проявів 

ринкових відносин, запобігання зловживанню підприємцями своїми 

можливостями, свободами, інтересами» [15, с. 39]. 

Необхідність державного регулювання ЗЕД полягає у першочерговому 

обов’язку держави захищати інтереси національних товаровиробників, вживати 

заходів для збільшення обсягів експорту, залучати іноземні інвестиції в цілях 

допомоги національному товаровиробнику, встановлювати правила поведінки у 

сфері ЗЕД шляхом прийняття нормативно-правових актів, а також контролювати 

неухильне дотримання  норм законодавства. Підґрунтям стійкого розвитку та 

збільшення економічного потенціалу держави на міжнародній арені є реалізація 

зовнішньоекономічної моделі поведінки, визначеної на національному рівні, яка є 

складовою сильної, акцентованої державної зовнішньоекономічної політики.  

Активна позиція на міжнародному ринку забезпечується дієвою  

зовнішньоторговельною політикою, що підвищує ефективність і конкурентну 

спроможність національного виробництва. ЗЕД виступає частиною загальної 

структури національного господарського життя та впливає на удосконалення 

внутрішньо економічних процесів. Саме тому розвиток зовнішньоекономічних 

відносин повинен базуватися на:  
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• дотриманні державного суверенітету під час торгівлі на міжнародній 

арені з одночасним врахуванням глобального характеру ринку реалізації товарів 

та послуг; 

• гарантіях національної зовнішньоекономічної безпеки та з врахуванням 

можливого рівня доступу іноземних товаровиробників на внутрішній ринок як 

невідворотної складової глобалізації. 

Як зазначають Л. . Дідківська та Л.С. Головко, державне регулювання 

зовнішньоекономічних відносин передбачає створення відповідних умов та 

механізмів (правових, економічних, інституційних) для ефективного розвитку 

відносин, здійснення діяльності у цій сфері [16, с. 152]. Практично ідентичне 

визначення надають С. . Архієреєв та Н.Б. Решетняк : державне регулювання 

зовнішньоекономічних відносин передбачає створення відповідних умов та 

механізмів (правових, економічних, інституційних) для ефективного розвитку 

міжнародних зв’язків [17, с. 114]. 

На думку Г.М. Дроздової, державне регулювання ЗЕД являє собою систему 

заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, покликаних 

удосконалювати зовнішньоекономічну діяльність в інтересах національної 

економіки [18, с.27]. 

Тимчасом, в ст. 380 ГК України  визначено, що державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на  захист економічних інтересів 

України, прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 

створення рівних умов для розвитку всіх видів підприємництва у сфері 

зовнішньоекономічних відносин, а також використання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення конкуренції й 

обмеження монополізму суб’єктів господарювання в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Таким чином, відповідно до ст. 380 ГК України, можна зробити 

висновок, що державне регулювання ЗЕД є засобом захисту. 

Головною причиною посиленої уваги до питань державного регулювання 

ЗЕД виступає глобалізація торгівельних процесів, що тягне за собою стрімке 
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збільшення обсягів операцій, що охоплюються зовнішньоекономічною 

діяльністю.  

У свою чергу, глобалізація торгівельних процесів відбувається завдяки 

функціонуванню так званої міжнародної торговельно-політичної системи, що 

фактично є базисом для загальних міжнародно-правових вимог, які постійно 

розширюються та удосконалюються через всеохоплюючу інтеграцію світових 

господарських процесів. У залежність від глобалізаційних та інтеграційних 

процесів потрапляє правове регулювання внутрішньодержавних економічних 

відносин, адже неможливо відокремити зовнішньоекономічну діяльність та іншу 

господарську діяльність більшості сучасних господарюючих суб’єктів.  

На сьогоднішньому етапі глобалізації економічного простору об’єктивною 

реальністю єдиного світового господарства, яке укрупнюється та збільшується за 

рахунок участі нових держав-членів. Говорячи про світове господарство, потрібно 

чітко усвідомлювати, що входить до цього поняття. Зокрема,  .С. Гладков 

зазначає про найбільш поширений підхід до визначення світового господарства як 

сукупності «національних господарств, пов’язаних один з одним системою 

міжнародного розділу праці різноманітних економічних зв’язків» [19, с. 6]. 

Створення єдиного економічного простору у формі світового господарства є 

вигідним для сильних, розвинених національних господарських систем, що 

фактично забезпечують себе гарантіями надприбутків через відсутність 

конкуренції з боку менш розвинених країн. Е.П. Бабін відзначає, що промислово 

розвинуті держави ставлять перед собою ціль стирання кордонів як економічних, 

так і політичних, забезпечуючи сприятливі умов для вільного обігу товарів, 

капіталів, технологій, послуг, робочої сили [20, с.7].  

Глобалізація за своєю функціональністю спрямована на утворення певного 

світового господарського порядку, визначеного нормами міжнародного 

економічного права. Хоч у глобалізаційних процесів наявні безсумнівні переваги, 

проте є країни, які ставлять питання національної безпеки над можливістю 

отримання надприбутків. Окрім того, країни, що розвиваються, стають 
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заручниками ситуації, адже не маючи змоги конкурувати в плані економічного 

потенціалу, вони здебільшого також не мають жодних можливостей «опиратися» 

проникненню засобів міжнародного економічного права у їх державний 

суверенітет. 

Глобалізація як явище позбавляє своєрідності національні економіки тих чи 

інших країн, незважаючи на те, що саме ця своєрідність зробила можливим 

економічний підйом певної країни. Єдиним способом зберегти таку своєрідність 

залишається державне регулювання ЗЕД, яке в тій чи іншій мірі спрямоване на 

захист національного товаровиробника та задоволення національних інтересів. 

В.В. Чайковська зазначає, що глобалізацію можна сприймати як продукт 

живої людської істоти щодо спрощення, уніфікації та полегшення певної 

діяльності. З вказаною точкою зору важко не погодитись, адже цілком 

виправданим є бажання людей, а у нашому випадку, націй об’єднуватися заради 

загального добробуту та спільного динамічного розвитку [21, с. 24]. 

Розглядаючи глобалізацію з точки зору правових процесів, варто відзначити 

її деструктивну потужність. Наявність такого політичного об’єднання, як 

Європейський Союз, що є певного роду конгломератом держав, які історично 

мали різні напрями та шляхи розвитку, свідчить про надможливості 

глобалізаційних процесів, які фактично зруйнували національні елементи 

правового регулювання для створення уніфікованих правил. Однозначно така 

деструкція призводила до необхідності відмовлятися від певної частини 

суверенітету та впливала на внутрішньодержавні економічні відносини. 

Міжнародна економічна інтеграція України вимагає узгодження 

національних інструментів господарсько-правового регулювання, які б 

забезпечили стабільний розвиток національної економіки, враховуючи норми 

міжнародного економічного права, які відтворюють обмеження національного 

суверенітету та національної економічної політики. На думку О.П. Загнітка, такі 

заходи є необхідними не лише для вирішення суто економічних цілей, але й «для 

пом’якшення соціальних наслідків міжнародної конкуренції» [22, с. 7]. 
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Вітчизняні економісти, зокрема,  . Пахомов, Д. Лук’яненко, Б.Губський 

зазначають, що «в умовах глобалізації міждержавних відносин особливого, 

раніше не відомого, значення набувають фактори могутності та дієздатності (або 

ж, навпаки, слабкості держави)» [23, с. 105]. Зазначене, в свою чергу, підтверджує 

необхідність регулюючого впливу на зовнішньоекономічну діяльність з боку 

держави як фундаменту для постійної конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників на світовій арені.  

Надважливим кроком в сфері міжнародної економічної інтеграції України 

став вступ нашої держави до СОТ шляхом прийняття Закону України від 10 

квітня 2008 року «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової 

організації торгівлі» [24]. Світова організація торгівлі є міжнародною 

організацією, яка розробляє та запроваджує глобальні правила торгівлі між 

країнами, її розвитку та передбачуваності. Наразі членами СОТ є 164 країни, на 

частку яких припадає понад 95% обсягів світової торгівлі. Головною умовою 

набуття членства в СОТ є відповідність національного законодавства принципам 

та нормам, які містяться в угодах СОТ і спрямовані на забезпечення кожному її 

членові безпечного й передбачуваного міжнародного торговельного середовища, 

а також продовження лібералізації торгівлі, сприяння економічному зростанню і 

розвиткові. Вступ до СОТ зобов’язав Україну дотримуватися в державному 

регулювання ЗЕД численних принципів та норм цієї міжнародної організації, 

зокрема, принципу найбільшого сприяння та принципу національного режиму, 

правил щодо тарифів, загальної заборони кількісних обмежень тощо. 

Крім цього, особливого значення в аспекті зовнішньоекономічної стратегії 

України є поступова інтеграція до ЄС як ключовий напрям, що, крім 

іншого,передбачає вимогу стосовно адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. Поглиблені взаємини між Україною та ЄС тривають з моменту 

підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 

14.06.1994 р. [25;26;27]. Якісно нового рівня відносин між Україною та ЄС було 

досягнуто внаслідок укладення Угоди про асоціацію України з ЄС. Вказана Угода 
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розроблена конкретно для України та замінює Угоду про партнерство та 

співробітництво. Угода про асоціацію між Україною та ЄС змінює вектори 

співпраці з партнерства і співробітництва на політичну асоціацію та економічну 

інтеграцію [28]. Політичну частину Угоди про асоціацію Україною та ЄС 

підписано 21 березня 2014 року, а економічну частину – 27 червня 2014 року. 

Важливою складовою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є Розділ IV 

«Торгівля і питання пов'язані з торгівлею». 

У положеннях Розділу IV чітко описана комплексна програма адаптації 

регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів 

ЄС. Це дозволить забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для 

українських товаровиробників і навпаки – європейських товаровиробників до 

українського ринку. Таким чином, поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі (ЗВТ) має забезпечити поступову інтеграцію економіки України до 

внутрішнього ринку ЄС. 

ЄС є невід’ємною частиною світового глобалізаційного простору, що ставить 

перед Україною ціль досягнути та в подальшому дотримуватися найсучасніших 

глобальних стандартів. На думку О.К. Вишнякова, європеїзація України стала 

саме відображенням сучасної тенденції до поєднання процесів глобалізації та 

регіоналізації, національних пріоритетів та інтересів транснаціональних об’єднань 

[29, с. 12-13]. 

Зазначені події поставили перед державою нові виклики в сфері державного 

регулювання ЗЕД. Посилюється необхідність в обґрунтованих заходах, що здатні 

захистити національну економіку від негативних проявів глобалізаційних й 

інтеграційних процесів та сприяти її розвитку не лише на теоретичному, а на 

практичному рівні. 

Таким чином, вважаємо за можливе визначити державне регулювання ЗЕД як 

здійснення державою в особі її компетентних органів комплексу економіко-

правових заходів, спрямованих на забезпечення рівних умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності усіма суб’єктами господарювання незалежно від 
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їх форми власності та державної належності, забезпечення захисту національного 

товаровиробника та економічних інтересів України з урахуванням міжнародно-

правових зобов’язань України. 

Державний вплив на зовнішньоекономічну діяльність здійснюється шляхом 

застосування конкретних методів і засобів її регулювання. 

Вчені-економісти поділяють методи державного регулювання економіки на 

такі групи: прямі, непрямі, правові, економічні, адміністративні, імперативні, 

індикативні, неформальні та специфічні. Слід зауважити, що наведена 

класифікація є складною та доволі громіздкою через відсутність конкретних 

класифікуючих ознак [16, с. 39]. 

Натомість В.С.  ербина зазначає, що традиційно в науці господарського 

права виділяють дві групи методів впливу держави на економіку, на поведінку 

суб’єктів господарювання – адміністративні й економічні.  

Адміністративні методи – це такі способи впливу держави, при яких 

необхідний суспільству результат досягається шляхом прямого наказу 

(обов’язкового припису) компетентного органу, що підлягає виконанню 

суб’єктом господарювання незалежно від того, чи вигідно це виконання йому 

економічно, чи ні. 

Економічні методи – це такі способи впливу держави, при яких необхідний 

суспільству результат досягається шляхом стимулювання суспільного 

виробництва, через економічний інтерес виконавців (як за допомогою 

матеріального заохочення, так і за допомогою майнової відповідальності за 

результати господарської діяльності [30, с. 56]. 

 одо засобів державного регулювання, то ними, на думку В.С.  ербини, є 

закріплені в правовій (юридичній) формі засоби (інструменти, знаряддя) 

економічного, організаційного і правового впливу на діяльність суб’єктів 

господарювання [31, с. 11]. Зазначений автор звертає увагу також на спірність 

ототожнення понять «засоби» і «методи» державного впливу на господарську 

діяльність,  оскільки засіб – це знаряддя, інструмент (відповідає на питання 
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«що»?), а метод – це спосіб або (іноді) сукупність способів (відповідає на питання 

«як, яким чином»?) [31, с. 12]. 

У свою чергу, під методами державного регулювання ЗЕД розуміють 

передбачені законодавством способи впливу держави на поведінку суб’єктів саме 

зовнішньоекономічної діяльності з метою отримання необхідного з точки зору 

публічних інтересів результату [13, c.60]. Оскільки ЗЕД є господарською 

діяльністю, ці методи так само можуть бути адміністративними або 

економічними. 

Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність закріплює 

численні адміністративні методи державного регулювання ЗЕД, як-от: 

ліцензування зовнішньоекономічних операцій (ст. 16 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»), заборона окремих видів експорту та імпорту 

(ст.17), застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, 

фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог (ст.18), 

спеціальні імпортні процедури (ст.19), встановлення державної монополії у сфері 

ЗЕД (ст.20), встановлення граничного строку розрахунків за 

зовнішньоекономічними операціями (Закон України від 23 травня 1994 р. «Про 

порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [32]) та ін. 

До економічних методів державного регулювання ЗЕД належать, зокрема, 

тарифне регулювання (якому присвячена ця робота), державна підтримки 

суб’єктам ЗЕД, страхування зовнішньоекономічних операцій (ст. 15 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність»), застосування господарсько-

правових санкцій за порушення правил здійснення ЗЕД. 

Специфічним саме для зовнішньоекономічної сфери є виділення тарифного 

і нетарифного регулювання. 

Український законодавець не дає визначення поняття тарифного 

регулювання ЗЕД, хоч і використовує його. Так, у ст. 7 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» вказано, що регулювання ЗЕД в Україні 

здійснюється за допомогою передбачених в законах України актів тарифного і 
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нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах 

їх компетенції, а сам термін «акт тарифного регулювання»(так само, як і 

нетарифного) не розкривається. Тобто законодавець лише вказує, що тарифне та 

нетарифне регулювання здійснюється за допомогою певних засобів(інструментів) 

регулювання.  

Попри те, що термін «тарифне регулювання» вживається як усталений, 

вичерпного визначення його змісту в літературі, як правило, не дають. У 

понятійному апараті ГАТТ/СОТ поняття «тариф» є синонімом мита, тобто, 

податку, яким обкладаються товари, що імпортуються або експортуються [33; 34]. 

Таким чином, у найбільш загальному вигляді тарифним регулюванням ЗЕД є 

регулювання, що ґрунтується на застосуванні мита. Втім, таке загальне 

твердження потребує конкретизації за двома напрямами. По-перше, це 

визначення кола конкретних засобів, що становлять інструментарій тарифного 

регулювання. По-друге, це уточнення способу впливу таких засобів та мети 

(цілей) їх застосування.  

Стосовно першого аспекту пропонуємо виділяти загальні, особливі та 

спеціальні тарифні засоби.  

Під загальними тарифними засобами ми розуміємо різновиди звичайного 

мита, сума якого визначається виходячи зі ставки встановленого державою 

митного тарифу, в залежності від митної вартості товару та країни його 

походження.  

Особливими тарифними засобами є особливі види мита (засоби захисту 

торгівлі), що застосовуються з метою захисту національного товаровиробника. 

Характерною рисою таких засобів є певна екстраординарність підстав їх 

застосування – заподіяння або загроза заподіяння школи національному 

товаровиробнику, порушення нормального перебігу міжнародної торгівлі. 

Спеціальними тарифними засобами є ті, що застосовуються як виняток із 

загального правила в спеціально визначених законом або міжнародним договором 

випадках – вивізне мито, тарифні квоти, митні пільги, спеціальні митні режими.   
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Стосовно другого аспекту, то очевидним є економічний характер впливу 

тарифних засобів на зовнішньоекономічну діяльність, що виявляється в змінах 

обсягів зовнішньоекономічних операцій, цін або того й іншого водночас. При 

формулюванні цілей застосування тарифних засобів необхідно виходити з 

визначення зовнішньоекономічної політики згідно з ст.10 ГК України, 

доповнивши його вказівкою на необхідність дотримання міжнародних 

зобов’язань України.  

На підставі зазначеного можливо сформулювати таке визначення тарифного 

регулювання ЗЕД: це система правових заходів держави в особі уповноважених 

органів, пов’язаних з застосуванням тарифних засобів загального, особливого та 

спеціального характеру, що справляють економічний вплив на 

зовнішньоекономічну діяльність шляхом змін обсягів зовнішньоекономічних 

операцій та/або цін та вживаються з метою захисту національного ринку і 

вітчизняного товаровиробника з урахуванням міжнародних зобов’язань України.  

Детальніше зупинимося також і на визначенні поняття нетарифного 

регулювання ЗЕД, оскільки своєрідність тарифних засобів стає більш очевидною 

за їх співставлення з нетарифними. У вітчизняній господарсько-правовій науці 

В.В. Чайковською сформульоване детальне визначення нетарифних методів 

регулювання ЗЕД як сукупності організаційних, управлінських, технічних, 

інформаційно-реєстраційних, кількісних та інших, не пов’язаних з встановленням 

митних платежів та тарифів, заходів впливу, які застосовуються органами 

державної влади з метою забезпечення порядку при здійсненні ЗЕД та реалізації 

панівної економічної політики відповідно до  конституційних приписів та 

міжнародних зобов’язань України [21, c.56]. Вважаємо, що у цьому випадку 

доцільніше було б вжиття терміну «нетарифні засоби» (а не методи), оскільки 

йдеться про сукупність конкретних інструментів, знарядь правового впливу. 

Нетарифні засоби зазвичай розуміють як встановлені законодавцем 

обмежувально-заборонні заходи, які перешкоджають проникненню імпортних 

товарів на внутрішній ринок України з метою захисту інтересів вітчизняного 
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виробника та споживача. Однак, нетарифні засоби застосовуються як до імпорту, 

так і до експорту, і, таким чином, необхідно говорити про перешкоди для 

переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України взагалі 

[35, c.56]. 

Світова організація торгівлі неодноразово наголошувала на необхідності 

повної ліквідації нетарифних бар’єрів, але більшість країн світу продовжують 

широко їх застосовувати. На сьогодні нетарифні бар’єри представляють собою 

найбільш ефективну зброю дискримінації та блокування доступу до ринків збуту. 

Вони включають велику кількість протекціоністських прийомів (за підрахунками 

Міжнародної конференції з торгівлі і розвитку ООН  більше ніж 800 [36, c.269]), 

починаючи від урядових субсидій, кількісних обмежень, введення санітарних і 

технічних норм та закінчуючи навмисним ускладненням адміністративних 

процедур. 

Слід відзначити, що нетарифні засоби завжди утруднюють провадження ЗЕД, 

відтак можуть бути охарактеризовані як «нетарифні бар’єри». Тимчасом, тарифні 

засоби не обов’язково виступають бар’єрами – вони можуть і полегшувати  

провадження ЗЕД (митні пільги, спеціальні митні режими). За умови, коли 

використання інструментів тарифного регулювання виходить за межі їх прямого 

призначення та створює штучні перепони міжнародній торгівлі, таке 

використання переходить із правової площини у сферу корупційної практики, що 

потребує відповідного реагування з боку правоохоронних органів. 

У господарсько-правовій літературі висловлюються різні точки зору щодо 

співвідношення двох розглянутих класифікацій методів державного регулювання 

ЗЕД – економічні/адміністративні методи та тарифні/нетарифні методи. 

Зустрічається ототожнення тарифних методів з економічними як таких, що 

передбачають вплив на економічний стан суб’єктів ЗЕД,  а нетарифних – з 

адміністративними як таких, що передбачають безпосередній (прямий) вплив на 

відповідні суспільні відносини [37, c.701].  ншої точки зору дотримується В.В. 

Чайковська, яка вказує на неприпустимість віднесення методів нетарифного 
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регулювання до адміністративних засобів впливу, а тарифних – до методів 

економічного стимулювання, адже лише єдність організаційних та майнових 

елементів робить будь-які способи державного регулювання економіки стійким 

утворенням. Будь-які засоби державного регулювання економіки є економічними 

за предметом та адміністративними за способом застосування. Варто говорити 

про ринкові та неринкові методи регулювання економіки. Останні реалізуються 

директивним втручанням в цю сферу, а перші – впровадженням та корекцією 

ринкових регуляторів. Методи нетарифного регулювання ЗЕД можуть мати як 

ринковий, так і неринковий характер. Цей характер визначається 

співвідношенням засобів примусу та стимулювання при упорядкуванні сфери ЗЕД 

[21, c.55]. 

Видається, що обидві вищезазначені позиції є неточними. У зв’язку з тим, що 

в основу класифікації методів державного регулювання ЗЕД покладені різні 

підстави, один і той самий метод можна кваліфікувати як економічний і тарифний 

або як адміністративний і нетарифний [13, c.61-62]. 

 

 

1.2. Поняття та система тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

 снування широкого кола тарифних засобів державного регулювання ЗЕД дає 

підстави говорити про тарифне регулювання як вид державного регулювання 

ЗЕД. Актуальність дослідження проблематики такого регулювання підсилюється 

у зв’язку з необхідністю впровадження в законодавче поле України стандартів ЄС 

та СОТ, які виступають ініціаторами тих чи інших обмежень державного впливу 

на ЗЕД. 

Відсутність єдності поглядів вчених-представників різних наук, зокрема, 

економістів, управлінців та юристів на механізм державного регулювання 
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зовнішньоекономічної діяльності є однією з головних проблем для розуміння 

того, що ж є насправді являє собою тарифне регулювання.  

Так, О.Д. Сиротюк, В. . Дудчак та О.В. Мартинюк фактично зводять тарифне 

регулювання лише до митного регулювання [38, с.23; 39, с.64-65]. П.В. Пашко та 

інші використовують поняття митно-тарифного регулювання [40, с.318]. У цьому 

плані варто відзначити позицію В.В. Чайковської, яка влучно зазначає, що не 

можна заходи із приводу митного регулювання, які не пов’язані зі встановленням 

митних платежів, відносити до тарифних методів.  

Деякі вчені зазначають про наявність митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності як єдиного механізму регулювання та 

пов’язують його зі сферою адміністративного права у зв’язку з тим, що в основі 

зазначеного виду регулювання лежить організаційно-управлінська діяльність 

митних органів [41, с. 124]. Однак господарсько-правовий аспект відіграє важливу 

роль у розумінні поняття митно-тарифного регулювання, а, отже, дає підстави 

говорити про наявність «митного» та «тарифного» регулювання як окремих його 

складових.  

Питання митно-тарифного регулювання досліджували переважно вчені-

економісти, а саме:  .Г. Бережняк, В.В. Ващенко, А.Д. Войцещук, В. . 

Глухова,О.П. Гребельник, М.О. Губа, П.В. Дзюбенко, А.А.  Дубініна,  .М. 

Дьомкін, О.Б. Єгоров, В.В. Заяц, О.Ф.  вашина,Т.Д. Ліпіхіна, Т.М. Мельник, В.П. 

Науменко, К. . Новікова, П.В. Пашко, Л.М. Пісьмаченко, А.П. Рум’янцев та 

багато інших[42]. Серед вчених-юристів дослідженням зазначених питань 

займалися, зокрема,  .В. Любива, А. В. Мазур, Д. В. Приймаченко, С. С. 

Терещенко, В. В. Ченцов.Разом з тим, у вітчизняній господарсько-правовій науці 

не приділялася спеціальна увага розмежуванню господарсько-правових та 

адміністративно-правових аспектів митно-тарифного регулювання.У свою чергу, 

таке розмежування вимагає встановлення співвідношення понять «тарифне 

регулювання», «митне регулювання» та «митно-тарифне регулювання».  
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Логічним вбачається розпочати дослідження з найбільш широко вживаного 

поняття митно-тарифного регулювання. Традиційно, виходячи зі свого 

призначення,митно-тарифне регулювання сприймається як сукупність митно-

тарифних заходів, що використовуються як національний торговельно-

економічний інструмент державного регулювання зовнішньої торгівлі. Даний вид 

регулювання вважається економічним, оскільки як основний інструмент 

використовується імпортний і експортний митний тариф, що виконує як 

регулюючі, так і фіскальні функції. У деяких випадках вводяться податки або 

збори, які мають зміст, еквівалентний митному тарифу. Основний напрямок цього 

виду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначається як 

митно-тарифна політика кожної держави.  

А.П. Румянцев визначає митно-тарифне регулювання як відносини, що 

виникають між державою та суб’єктами ЗЕД з приводу умов перетинання 

національного кордону товарами, капіталами, послугами, робочою силою. На 

думку вченого, під митно-тарифним регулюванням також слід розуміти 

погодження регулювання питань, пов’язаних із встановленням митних податків, 

митних зборів, а також процедурами митного контролю, організацією діяльності 

органів митного контролю. Автор вказує на подвійну природу розуміння митно-

тарифного регулювання, адже відносини, що виникають під час переміщення 

товарів через кордон, є складними та складаються з багатьох етапів, а отже, в 

поняття «митно-тарифного регулювання» варто вкладати всі процедури, що 

виникають в процесі перетинання товарами кордону [43, с. 111]. 

 .В. Тимошенко під митно-тарифним регулюванням зовнішньоекономічної 

діяльності розуміє сферу діяльності державних органів, що здійснюють митну 

політику країни і регулювання суспільних відносин, пов’язаних з порядком 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон, стягненням 

митних платежів і проведенням митного контрою. Автор визначає дану категорію 

як сукупність організаційних, економічних (тарифних) та адміністративних 

(нетарифних) засобів державного регулювання ЗЕД [44, с. 25-26]. Отже, вчений 



43 

 

 

пропонує розглядати митно-тарифне регулювання як синонім митного 

регулювання та ототожнює його з митною справою.  

З вказаною думкою важко погодитися через низку чинників. Перш за все, 

митно-тарифне регулювання спрямоване на регуляцію зовнішньоекономічної 

діяльності, що згідно з положеннями Господарського кодексу України, є 

діяльністю суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, яка в 

процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України. По-друге, 

діяльність державних органів у сфері митної політики спрямована на здійснення 

повноважень відповідно до компетенції, що не мають цінової вартості у розумінні 

ГК України. Окрім цього, митне регулювання належить до сфери 

адміністративного права, а митно-тарифне включає також і економічний аспект, 

що унеможливлює ототожнення поняття митно-тарифного регулювання та 

митного регулювання.  

У зв’язку з цим слід акцентувати увагу на позицію О.П. Гребельника, який 

вказує, що у низці публікацій митні й тарифні відносини ототожнюються, при 

цьому зазначається, що підґрунтям їх використання є митні тарифи. Якщо можна 

погодитись з тим, що основою функціонування тарифних відносин є застосування 

митного тарифу як одного з регуляторів міжнародних економічних зв’язків, то 

природа функціонування митних відносин зовсім інша. Тому вчений вважає, що 

митно-тарифні відносини мають вивчатись і досліджуватись як цілісна система і 

розглядатись одночасно з кількох площинах, а саме як митні відносини і тарифні 

відносини [45, c. 12]. 

Ми погоджуємося з тезою щодо комплексності та цілісності поняття митно-

тарифного регулювання та зазначаємо, що митно-тарифне регулювання є збірним 

поняттям, що охоплює як митні процедури, що є основною митного регулювання, 

так і митні тарифи, що є основою тарифного регулювання. Враховуючи 
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вищезазначене, пропонується перейти до дослідження кожного з зазначених 

структурних елементів окремо. 

Наступним поняттям, що розглядатиметься, є митне регулювання. Згідно з 

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  «митне регулювання – 

це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що 

справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, 

процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 

контролю України» [12]. Виходячи з положень законодавства, суть митного 

регулювання відображає організаційно-управлінську функцію державних органів 

у сфері митної справи. Суб’єктний склад відносин у сфері митного регулювання 

складається з суб’єктів ЗЕД з одного боку, та органів доходів та зборів з іншого 

боку, на які безпосередньо покладено функцію здійснення митного регулювання 

[46]. 

Можна зробити висновок, що митне регулювання – це своєрідна функція 

держави, що набула певних ключових характеристик на базі принципів митної 

справи, а саме: виключність повноважень органів доходів і зборів України щодо 

здійснення державної митної справи, єдиного порядку переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України, визнання рівності та 

правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми 

власності. 

Митні відносини, на думку О.М. Козиріна, наділені певною єдністю, 

обумовленою спільністю цілей і завдань митного регулювання. Водночас 

неприпустимо ототожнювати митне регулювання тільки з діяльністю митних 

органів [47, с. 17-21]. Вказаний автор трактує митне регулювання значно ширше, 

ніж митно-тарифне, і наголошує, що воно не може бути реалізовано лише через 

діяльність митних органів. Тобто, митне регулювання наділяється більшою 

функціональністю, ніж митна справа, та фактично прирівнюється до митної 

політики. На нашу думку, ототожнення митного регулювання з митною 

політикою є недоречним, що підтверджується позицією Л.М. Пісьмаченко, яка 
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вважає, що митна політика є засобом коригування й використання механізму 

митного регулювання [48, с.237]. А тому пропонується розуміти митне 

регулювання як складову частину митної політики, а саме, спосіб впливу держави 

на митні відносини. 

Слід зупинитися на точці зору О.Б. Єгорова, який розуміє митне регулювання 

як сукупність митно-тарифних заходів, що використовуються як національний 

торговельно-економічний інструментарій регулювання зовнішньої торгівлі, чим 

нетарифне регулювання виключається зі сфери митного. Разом з тим, автор у 

системі державного регулювання зовнішньої торгівлі розрізнює три 

функціональні підсистеми – митно-тарифне, нетарифне регулювання та митне 

адміністрування [49, с.136]. 

Схожа точка зору відображена у економічній енциклопедії за редакцією С.В. 

Мочерного, де визначено митне регулювання як комплекс митних заходів 

держави, що використовуються у процесі регулювання зовнішньої торгівлі. До 

таких заходів пропонується зараховувати митно-тарифне та нетарифне 

регулювання [50, с.376].  

У вказаних підходах наявне ототожнення поняття митного регулювання з 

митно-тарифним, коли останнє обмежується діяльністю державних органів у 

сфері митних відносин, що за своїм змістом є невірним. Разом з тим, варто 

погодитись з тезою О.Б. Єгорова, що засоби нетарифного регулювання не входять 

до складу митного регулювання.  

Враховуючи вищевизначене, доходимо висновку, що митне регулювання 

відображає адміністративну складову митно-тарифного регулювання, де об’єктом 

регулювання є передусім система митного контролю і митного оформлення. 

Отже, митне регулювання є сукупністю заходів, що вчиняються державними 

органами у процесі оформлення переміщення товарів через кордон України як 

складової здійснення ЗЕД [41, с.126]. 

Перейдемо до дослідження поняття та сутності тарифного регулювання. Як 

вже зазначалося, тарифні засоби – це інструменти впливу держави на сферу ЗЕД 



46 

 

 

за допомогою як обкладення товарів звичайним митом, так і застосування 

особливих видів мита (засобів захисту торгівлі), що стягуються у зв’язку з 

встановленими порушеннями з боку суб’єктів ЗЕД. З огляду на зазначене тарифне 

регулювання за допомогою тарифних засобів виконує дві основні функції: 

фіскальну – поповнення державного бюджету за рахунок митних платежів та 

зборів та захисну – захист національного товаровиробника від іноземної 

конкуренції. Отже, тарифне регулювання виконує функції економічного 

спрямування.  

У Науково-практичному коментарі до Господарського кодексу України 

наведено занадто широке розуміння поняття тарифного регулювання, а саме: до 

тарифних методів відносять регулювання цін і тарифів, встановлення різних видів 

мит, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, надання інвестиційних, 

податкових та інших пільг, дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій, 

встановлення штрафних санкцій за порушення правил здійснення ЗЕД тощо [37, 

с. 701]. Зазначений підхід є доволі спірним, адже включає до поняття тарифного 

регулювання усі явища, що прямо чи опосередковано впливають на фінансовий 

стан суб’єктів господарювання ЗЕД. На нашу ж думку, тарифними є засоби, що 

спричинюють економічний вплив на суб’єктів господарювання ЗЕД під час 

здійснення ними відповідних зовнішньоекономічних операцій. Точнішою є 

позиція В.В. Чайковської, яка розуміє під тарифним регулюванням ЗЕД вартісний 

вплив на експортно-імпортні потоки в процесі перетину ними державного 

кордону. Передусім, тарифне регулювання визначає порядок і методологію 

митного обкладення товарів, види тарифів і мит, причини встановлення і 

стягування митних зборів, режим надання митних пільг [21, с. 57]. 

На перший погляд,тарифне регулювання стосується лише такого виду ЗЕД, 

як зовнішня торгівля, але це не є вірним. Яскравим прикладом є сфера іноземного 

інвестування, яке теж є зовнішньоекономічною діяльністю, де має місце 

звільнення іноземного інвестора від сплати ввізного мита за товари, що ввозяться 

з метою інвестування на строк не менше трьох років або як внесок до статутного 
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капіталу підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до ч.2 ст.287 

Митного кодексу України [46]. Зазначений приклад слід розглядати як митну 

пільгу, яка надається суб’єктам ЗЕД під час інвестиційної діяльності. Отже, 

тарифне регулювання шляхом використання тарифних засобів впливає на 

господарські відносини, що виникають в сфері ЗЕД загалом, які, в свою чергу, 

тісно пов’язані з митним регулюванням ЗЕД. 

Слід звернути увагу на точку зору, згідно з якою для України суттєвим 

недоліком порівняно із розвиненими країнами світу є фіскальне спрямування 

мита, тобто, його основне призначення визначається потребами держави у 

грошових коштах. Водночас, у розвинутих країнах пріоритетною є регулююча 

функція. У літературі зазначається, що зосередженість державної політики у сфері 

митного регулювання на важливості мита як джерела поповнення бюджету 

перешкоджає виконанню інших важливих функцій митного регулювання [45, 

с.108; 51; 52]. У зв’язку з тим, що ефективність такого регулювання в Україні 

пов’язана лише із фіскальною функцією, реалізація решти завдань, покладених на 

систему митного регулювання, не здійснюється в повній мірі.  

На нашу думку, не слід сприймати зазначену ситуацію як проблему саме 

митного регулювання. Вказані ознаки характеризують фіскальну функцію, яка по 

суті відображає економічний характер тарифного регулювання, а отже, свідчать 

про наявність господарсько-правового аспекту митно-тарифного регулювання та 

підтверджують необхідність виокремлення тарифного регулювання як його 

складової.  

Характерною рисою тарифного регулювання є можливість подолання 

суб’єктом ЗЕД відповідних заходів регулювання за допомогою лише грошового 

платежу, а отже, такі заходи за загальним правилом не обмежують торговельну 

практику. Виняток можуть становити ті випадки, коли мито стягується у такому 

великому розмірі, який унеможливлює зовнішньоекономічні операції з тим чи 

іншим товаром, чи існують істотні преференції окремим імпортерам чи 

імпортерам, які утворюють нерівний доступ до ЗЕД. Однак ці винятки, про які 
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додатково йтиметься далі, є визначальними факторами прихованих заходів 

обмеження торгівлі, які стають предметом окремих правил та розслідувань 

органів СОТ та різноманітних митних союзів. За загальним правилом, митні 

тарифи слугують виробленню єдиної фіскальної політики держави щодо 

стягнення плати безпосередньо, з одного боку, та формування монетариської 

моделі регулювання зовнішньоекономічної політики. Враховуючи те, що 

виконання тарифних умов митних правил на кордоні є універсальним елементом 

митного оформлення вантажів, ці заходи знаходяться в межах первісної уваги з 

боку сусідніх держав та міжнародних організацій [41].  

Варто відзначити, що у всьому світі дієве тарифне регулювання є прикладом 

ефективного економічного регулювання і відповідає вимогам ринкової економіки 

порівняно з нетарифними обмеженнями, які переважно мають характер силового 

регулювання зовнішньої торгівлі. 

Широке коло засобів тарифного регулювання ЗЕД, різноплановість його 

функцій вказують на те, що тарифне регулювання ЗЕД є складним, комплексним 

явищем. Це, у свою чергу, обумовлює постановку питання про системи тарифного 

регулювання та елементи такої системи.  

Як відомо, поняття «система» походить від давньогрецького «σύστημα» та 

перекладається як «сполучення», «ціле», «з’єднання». Під системою розуміють 

множину взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють з 

середовищем та між собою, і мають мету [53]. Отже, визначальним аспектом для 

існування системи є взаємодія її складових елементів з середовищем та між 

собою, а також існування певної мети, як спільної так і індивідуальної для 

кожного елементу окремо. 

Будь-яка система складається з таких компонентів, як підсистеми та 

елементи. Підсистеми можна визначити як складові частини системи, які нерідко 

самі є системами. Під поняттям ж елемента розуміємо найпростішу складову 

частину системи, яку умовно розглядаємо як неподільну та незмінну. 
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На основі узагальнення існуючих точок зору виділяємо наступні універсальні 

ознаки системи: 

- кожна система володіє сталими зв’язками між її елементами, зміна яких 

порушує зв’язки між ними; 

- система володіє певною якістю, що не притаманно окремим її частинам; 

- система та її частина не можуть розглядатись ізольовано одна від одної; 

- зв’язки системи з її частинами сильніші за зв’язки системи або її елементів з 

іншими системами; 

Таким чином, під системою тарифного регулювання ЗЕД розуміємо стійке 

сполучення взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, які є незмінними, 

мають спільну мету та є взаємозалежними. 

Огляд наукових праць дозволив встановити, що найбільш поширеною серед 

науковців-теоретиків та практиків є думка про те, що систему тарифного 

регулювання складають: мито, митний тариф, митна вартість, кодування товарів 

та визначення країни походження [54, с. 7; 55, с. 169-170]. Ряд науковців надмірно 

спрощує структуру тарифного регулювання до рівня митного тарифу чи мита [56, 

с. 49; 57, с. 280]. 

Т.М. Мельник та К. . Новікова до типової вказаної вище системи додають ще 

пільги і преференцій з митного оподаткування, О.Б. Єгоров – тарифні квоти, Г.Д. 

Симонова та Г.О. Хабло усувають із системи тарифного регулювання митну 

вартість і відносять її до нетарифного регулювання, а  . . Дюмулен вказує, що 

нетарифними інструментами можуть стати не лише митна вартість, а й будь-який 

елемент тарифного регулювання, але за умови, коли його використання виходить 

за межі прямого призначення та створює перешкоди міжнародній торгівлі [58, 

с. 82; 56, с. 27; 49, с. 9 ; 60, с. 133; 61, с. 150]. 

Варто навести думку О.Б. Єгорова, який розглядає митно-тарифне 

регулювання як систему митного тарифу, що базується на митній вартості, 

тарифній класифікації та тарифних пільгах [49,с. 9]. Автор виділяє у системі 

митно-тарифного регулювання один збірний метод – митний тариф, який в свою 



50 

 

 

чергу поділяється на внутрішньоструктурні елементи: митну вартість, тарифну 

класифікацію та тарифну пільгу. Вважаємо, що вказана думка не може бути 

підтримана, адже митно-тарифне регулювання та митний тариф не є тотожними 

поняттями, а співвідносяться як ціле та частина.    

З цього приводу варто звернути увагу на точку зору С.Г. Войтова, який 

слушно вказує, що пільга або преференція за своєю суттю є незастосуванням або 

застосуванням в порівняно менших розмірах норм (ставок) митного 

оподаткування, а тому є лише наслідком регулятивного впливу, а не самостійним 

інструментом регулювання. Тарифні квоти – це локальні різновиди змінного мита, 

ставки яких залежать від обсягу імпорту товару, а тому їх виділення як 

самостійного інструменту тарифного регулювання також не є доцільним [62, с. 

22]. 

Стосовно вилучення з системи тарифного регулювання такого елементу, як 

митна вартість товару, зауважимо, що, будучи основою для нарахування всіх 

адвалорних митних платежів, митна вартість уособлює фактичну вартість товару 

на момент перетину митного кордону. Неможливість нарахування митних 

платежів, і перш за все мита, без визначення митної вартості вказує на 

структурно-функціональну належність останньої до складу тарифного 

регулювання. 

Яскравим прикладом спрощеного підходу до розуміння елементів системи 

тарифного регулювання є думка С.П. Коломацької, згідно з якою тарифне 

регулювання здійснюється шляхом застосування різних ставок мита [63, с.14-29]. 

На нашу думку, таке визначення є неточним та дає підстави стверджувати про 

ототожнення тарифного регулювання та загальних тарифних засобів. Таке 

ототожнення є некоректним через неврахування існування ще й особливих та 

спеціальних тарифних засобів (див. підрозділ 1.1) та, відповідно, невиправдане 

звуження сфери застосування та правового значення тарифного регулювання. 

Економічний характер впливу та ринкова спрямованість тарифного 

регулювання визначають пріоритетність і поширеність його застосування в 
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зовнішньоекономічній політиці фактично всіх цивілізованих країн світу. Але 

незважаючи на те, що тарифне регулювання є чи не найстарішою формою 

державного впливу на міжнародні торговельні процеси, структура вказаної 

категорії є одним із найбільш суперечливих питань, що виникають у межах 

відповідних відносин та науки [63, с. 21]. 

Загалом, ми приєднуємося до позиції В.П. Науменка, П.В. Пашка та 

В.А. Русскова, згідно з якою елементами системи тарифного регулювання є: 

а) мито; 

б) митний тариф України; 

в) митна вартість товару; 

г) країна походження товару [64,c.41] (детальному дослідженню зазначених 

елементів присвячено Розділ 2 роботи). 

Наведена вище точка зору не включає до системи елементів тарифного 

регулювання ЗЕД кодування товару. На нашу думку, такий елемент тарифного 

регулювання, як кодування товару охоплюється більш широкою категорією 

митного тарифу, що випливає і з законодавчого визначення останнього («Митний 

тариф України містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного 

мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані 

згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів» – ст. 1 Закону України від 19 вересня 2013 р. «Про митний тариф 

України»), тому питання, пов’язані з веденням УКТЗЕД і кодуванням товарів для 

цілей ЗЕД, розглядатимуться у підрозділі роботи, присвяченому митному тарифу  

[65]. 

Майже всі держави мають певний набір визначених і закріплених 

законодавством інструментів економічного і адміністративного регулювання, 

основна різниця між якими полягає у способах впливу на суспільні відносини у 

сфері ЗЕД: опосередковано через ринкові відносини, або безпосередньо шляхом 

встановлення обмежень адміністративного характеру [66, с.125]. 
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Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ) тарифне регулювання 

розглядається як основний, а в перспективі – єдиний механізм регламентування 

зовнішньоторговельних операцій країн-учасниць. Зокрема, у ст. XI ГАТТ 

встановлено, що «жодна з договірних сторін не повинна встановлювати або 

зберігати на ввезення будь-якого товару з території іншої договірної сторони або 

ввезення чи продаж для експорту будь-якого товару, призначеного для ввезення 

на територію іншої договірної сторони, жодних заборон або обмежень, чи то у 

формі квот, імпортних або експортних ліцензій, чи то інших заходів, окрім мит, 

податків чи інших зборів» [67].  

Таким чином, пропонуємо під тарифним регулюванням ЗЕД розуміти  

різновид державного регулювання ЗЕД, що являє собою стійку систему 

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, носить економічний характер та 

забезпечує дотримання економічних інтересів держави та суб’єктів 

господарювання за допомогою застосування загальних, особливих та спеціальних 

тарифних засобів. 

Економічний та системний характер тарифного регулювання дозволяє 

говорити про те, що воно здійснюється на підставі таких принципів: 

1) принцип законності, який полягає в неухильному дотриманні вимог 

закону усіма учасниками відносин пов’язаних зі сферою ЗЕД; 

2) принцип системності, який полягає у існуванні чіткої системи елементів 

тарифного регулювання, де кожний з елементів відіграє свою незамінну роль у 

функціонуванні тарифного регулювання; 

3) принцип рівності усіх суб’єктів господарювання ЗЕД, що полягає у 

функціонуванні однакової системи вимог до таких суб’єктів без жодних винятків;  

4) принцип виключної компетенції суб’єктів державної влади, що полягає у 

наданих чинним законодавством повноваженнях щодо здійснення контрольних 

функцій в сфері ЗЕД; 
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5) принцип економічної доцільності, що полягає у функціонуванні 

тарифного регулювання виключно з метою дотримання економічних інтересів 

держави та підтримання сталого економічного розвитку. 

Як зазначає А.М.Кандиба,  засоби тарифного регулювання ґрунтуються на 

засадах Єдиного митного тарифу України і Митного кодексу України, які є 

головними економічними регуляторами зовнішньої торгівлі з позиції сприяння 

міжнародній торгівлі, митному контролю, уніфікації комерційних і митних 

документів, багатоцільової класифікації товарів, митної вартості товарів, країн 

походження товарів, оподаткування тощо [68,с. 206]. Відповідно до цієї точки 

зору, нормативно-правовим базисом для визначення та розуміння сутності засобів 

тарифного регулювання виступають Закон України «Про митний тариф України» 

(оскільки Закон «Про Єдиний митний тариф» втратив чинність) та Митний кодекс 

України. 

На нашу думку, Митний кодекс України є безумовним регулятором відносин 

щодо митної справи в цілому, однак економічним регулятором відносин в сфері 

ЗЕД як господарської діяльності є передусім Господарський кодекс України. А 

відтак на національному рівні нормативно-правовою базою тарифного 

регулювання ЗЕД є Господарський кодекс, Митний кодекс, закони України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та «Про митний тариф України». 

 

 

1.3. Міжнародно-правові та національні нормативно-правові акти 

в сфері тарифного регулювання 

Тарифне регулювання здійснюється у відповідності до певних правових 

актів. В залежності від суб’єктів, що видали такі правові акти, та сфери їх дії 

виділяють два рівні, на яких здійснюється таке регулювання: 

Міжнародний – передбачає здійснення регулювання через прийняття та 

виконання рішень спеціалізованих міжнародних організацій, як-от Світова 

організація торгівлі (СОТ), Всесвітня митна організація, Світовий банк 
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реконструкції та розвитку та інші, які встановлюють основні принципи 

міжнародного тарифного регулювання. 

Національний – спирається на закони та інші нормативно-правові акти 

національного законодавства. Національний рівень регулювання ЗЕД більш 

деталізований, адже реалізується кожною конкретною державою для 

комплексного впливу на власних суб’єктів господарювання. 

Аналізуючи правову основу тарифного регулювання ЗЕД, слід розпочати з 

міжнародно-правових актів, зважаючи на пріоритет міжнародного права над 

правом національним.  

До найважливіших міжнародно-правових актів, в яких закріплено принципи 

міжнародного економічного права, що мають безпосереднє значення для 

вирішення питань державного регулювання ЗЕД, слід віднести Статут Організації 

Об’єднаних Націй,Декларацію про принципи міжнародного права, щодо дружніх 

відносин і співробітництва відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй 

від 24 грудня 1970 р., затверджену Генеральною Асамблеєю ООН, Хартію 

економічних прав і обов’язків держав та Декларацію про встановлення нового 

економічного порядку, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 1974 р.; 

Принципи міжнародно-торговельних відносин і торговельної політики, які 

сприяють розвитку, прийняті на I Конференції з торгівлі і розвитку в 1964 

р.[69;70;71;72;73]. 

Говорячи про Україну, як про активного учасника міжнародного ринку, слід 

відзначити її участь у міжнародних організаціях. Набуття Україною членства у 

Світовій організації торгівлі стало першим поштовхом до євроінтеграційних 

процесів, що визначають ті умови міжнародного економічного порядку, які 

безпосередньо спрямовують державне регулювання ЗЕД в Україні. 

Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 

14.06.1994 р. підкріплювалася низкою нормативно-правових актів України, що 

вказували на конкретність орієнтирів нашої держави, а саме, на її здатність та 

змогу імплементувати вимоги, встановлені міждержавними домовленостями. До 
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таких документів належала, зокрема: Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11.06.1998 р. 

№615/98, в якій було передбачено забезпечення правової адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС (п. 1 розділу  ) [74]. Стратегія європейської 

інтеграції пов’язувалася з процесом лібералізації і синхронізованому відкритті 

ринків ЄС та України, взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах 

взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським 

експортерам на ринках ЄС, запровадженні спільного правового поля і єдиних 

стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників. Економічна 

інтеграція, згідно із Стратегією, базувалася на координації, синхронізації та 

відповідності прийняття рішень у економічній сфері і передбачала ліквідацію 

обмежень розвитку конкуренції та обмеження застосування засобів 

протекціонізму.  

У сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС було 

прийнято: Указ Президента України від 09.02.1999р. №145/99 «Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади», Концепцію 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1999р. № 1496, 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, затверджену Законом України від 18.03.2004 р.[75; 76; 77]. 

У цій Загальнодержавній програмі під «адаптацією» розуміється процес 

приведення законів України та інших актів у відповідність з acquis communautaire 

(тобто із законодавством та судовою практикою Європейського Співтовариства). 

З історії відносин між Україною та ЄС слід відзначити закріплений на 

законодавчому рівні намір нашої держави, здійснити повну інтеграцію до 

законодавства, судової та адміністративної практики ЄС, що перевершувало 

вимоги Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС 1994 року 

та інших домовленостей сторін, де йшлося лише про «наближення» та 
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«сполучність»; однак через певну сукупність політичних чинників цей намір не 

був здійснений. 

Вступ України до СОТ відкрив перспективу наступних кроків задля 

досягнення кінцевої мети європейської інтеграції України. Зокрема, цей висновок 

випливає з того, що згідно з п. 2.3.1(3) Плану дій «Україна – Європейський 

Союз», схваленого 21.02.2005 р., вступ України до СОТ був визначений 

передумовою утворення зони вільної торгівлі між сторонами [78]. 

Набуття Україною членства в СОТ висунуло необхідність у повному 

перегляді законодавства України у сфері зовнішньоекономічного регулювання та 

лібералізації ринкових відносин в державі. Варто відзначити, що незважаючи на 

чітко проголошену мету вступу до ЄС, реформування законодавства 

виконувалося на низькому рівні та не враховувало можливих негативних 

наслідків для економіки держави, насамперед, у сфері захисту національних 

товаровиробників, які на початковому етапі не були конкурентноспроможними. 

Особливість багатосторонньої торговельної системи в рамках СОТ полягає в 

тому, що в її основі знаходиться комплекс міжнародних правових документів,  що 

сприймаються як своєрідний багатоаспектний багатосторонній торговельний 

договір, що визначає права та обов'язки урядів країн-членів у сфері міжнародної 

торгівлі й формування національних торгових політик. Саме тому доцільним є 

дослідження угод СОТ як джерел права у сфері тарифного регулювання. 

Серед угод СОТ особливу роль для дисертаційного дослідження відіграє 

Генеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 України до СОТ зобов’язав нашу 

країну керуватися принципом заборони дискримінації окремих країн-членів 

організації у регулюванні торговельних операцій, тобто основним став режим 

найбільшого сприяння щодо всіх країн-членів. Зміст цього правила розкривається 

в статті 1 ГАТТ, відповідно до якої «будь-яка перевага, сприяння, привілеї чи 

імунітет, що походять з будь-якої іншої країни чи призначені для будь-якої іншої 

країни, повинні негайно і безумовно надаватися аналогічному товару, що 
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походить з території всіх інших сторін чи призначений для території всіх інших 

сторін» [67].  

Шлях України до підписання Угоди про асоціацію між Україною  та 

Європейським Союзом (надалі – Угода), що визначалася як найважливіший 

міжнародний договір, тривав надзвичайно довго. Переговори щодо нового 

базового договору на заміну чинної Угоди про партнерство та співробітництво 

розпочалися 5 березня 2007 року, а підписання, як вже зазначалося, відбулося 

лише у 2014 році. Такий тривалий процес зумовлювався тим фактом, що зміст 

угод ЄС із країнами, з якими ЄС будує відносини, має певні відмінності. Країни з 

менш розвиненими торговими інституціями та/або менш ліберальним торговим та 

економічним середовищем беруть на себе менш деталізовані зобов'язання зі 

сприяння торгівлі, тим часом як країни, чиї торгові інституції порівняно 

розвиненіші та/або які вже вдалися до великих торговельних й економічних 

реформ, погоджуються на глибші умови. ЄС розуміє потребу в особливому 

ставленні до країн, що розвиваються. Тому запропоновані ЄС асиметричні угоди 

дозволяють відмінності в зобов’язаннях і довші перехідні періоди цим країнам, 

зокрема, щоб зобов'язання зі сприяння торгівлі не застосовувалися раніше, аніж 

країни, що розвиваються, будуть здатні їх провадити [79]. Метою Угоди про 

асоціацію була необхідність: 

Метою Угоди про асоціацію була необхідність: 

• оновити спільні інституційні рамки співпраці України та ЄС; 

• сприяти поглибленню стосунків у всіх сферах; 

• посилити політичну асоціацію й економічну інтеграцію на основі взаємних 

прав та обов'язків. 

Процес ратифікації Угоди є не менш тривалим процесом, ніж розробка 

тексту Угоди. Для вступу Угоди про Асоціацію в силу у повному обсязі потрібно, 

щоб її ратифікували всі сторони та повідомили про ратифікацію Раду 

Європейського Союзу. У більшості країн-членів ЄС процес ратифікації полягає у 

затвердженні угоди парламентом та подальшому підписанні главою держави. 
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Процес ратифікації повністю завершено, коли про це повідомлено Генеральний 

секретаріат Ради ЄС і відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Ради 

ЄС. На сьогодні усі країни-члени ЄС ратифікували Угоду, а текст Угоди вже 

перекладений 24-ма офіційними мовами ЄС. Після її підписання всі тексти 

матимуть однакову юридичну силу. 

Одним із завдань Угоди є створення всебічної та поглибленої зони вільної 

торгівлі з масштабним наближенням регуляторного законодавства України до 

стандартів ЄС сприятиме поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку 

ЄС. Як вже зазначалося, особливо важливу роль для здійснення регулювання ЗЕД 

відіграє Розділ IV, що стосується торгівлі та питань пов’язаних з торгівлею. 

Розділ IV складає 2/3 від усього обсягу основної (без додатків і протоколів) 

частини Угоди (156 із 245 сторінок) та визначає зміст зони вільної торгівлі. 

Основною ціллю зони вільної торгівлі є лібералізація торгівлі товарами та 

послугами, руху капіталів,а в певних випадках – руху робочої сили. Основною 

ознакою цього Розділу є комплексна програма адаптації регуляторних норм у 

сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС, що забезпечить 

поступову інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС. Даний 

розділ охоплює такі важливі для дисертаційного дослідження сфери, як: торгівля 

товарами; інструменти торговельного захисту; сприяння торгівлі та 

співробітництво в митній сфері; правила походження товарів та сталий розвиток 

торгівлі.  

Розділ V Угоди «Економічне та секторальне співробітництво» містить 

положення про умови та часові рамки гармонізації законодавства України та 

законодавства ЄС, зобов'язання України щодо реформування інституційної 

спроможності відповідних установ та принципи співробітництва між Україною, 

ЄС та його державами-членами у низці секторів економіки України та напрямків 

реалізації державної галузевої політики.  мплементація цього розділу Угоди дасть 

змогу забезпечити поглиблене виконання положень Угоди щодо зони вільної 

торгівлі, оскільки сприятиме наближенню законодавства та регуляторного 
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середовища України та ЄС, а відтак усуненню нетарифних торговельних бар'єрів, 

а також, сприятиме інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та єдиного 

нормативного простору в переважній більшості секторів економіки та суспільного 

життя України [28]. 

Повертаючись до Розділу IV, зазначимо, що останній отримав назву 

Поглиблена та Всеосяжна угода про вільну торгівлю (Deep and Comprehensive 

Free Trade Area) між Україною та ЄС (надалі – DCFTA). DCFTA є 

широкомасштабною за своїм змістом торговельною угодою, яка спрямована на 

зменшення та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, 

лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на приведення українських 

правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у відповідність правилам та 

регламентам ЄС з метою забезпечення вільного руху товарів і послуг між двома 

сторонами та взаємного недискримінаційного ставлення до компаній, товарів і 

послуг на території України та ЄС [28].  

Формат та наповнення DCFTA передбачає досягнення максимально глибокої 

економічної інтеграції на основі домовленостей в рамках двосторонніх 

переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ та дублює положення Розділу IV 

Угоди. Структурно DCFTA складається з 15 глав та 3-ьох протоколів. Найбільш 

значущими для дослідження є наступні глави: Національний режим та доступ 

товарів на ринки (статті 25-33) та митні питання та сприяння торгівлі (статті 75-

84). 

Положеннями DCFTA визначено, що останні поступово створюють зону 

вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що не перевищує 10 років 

починаючи з дати набрання чинності цією Угодою. Положення щодо торгівлі 

стосуються торгівлі товарами, що походять з територій Сторін (такими товарами є 

товари згідно Протоколу 1 щодо визначення концепції «товарів, що походять з 

певної країни» і методів адміністративного співробітництва). 

Тарифне регулювання ЗЕД передбачає застосування до товарів, що 

переміщуються в рамках здійснення ЗЕД, тарифних ставок та стягнення мита при 
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такому переміщенні. Проте, за положеннями частини 2 глави 1 «Національний 

режим та доступ товарів на ринки», мита, що стягуються підлягають скасуванню. 

Положення DCFTA щодо тарифного регулювання будуть проаналізовані у Розділі 

    дисертаційного дослідження. 

Глава 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» Угоди про асоціацію Україна 

та ЄС містить положення,спрямовані на обмін досвідом в сфері державного 

регулювання ЗЕД. Йдеться про статтю 75 Глави 5, за якою Сторони визнають 

важливість митних питань та питань сприяння торгівлі в розвитку двостороннього 

торговельного середовища. Сторони домовляються посилити співробітництво у 

цій сфері з метою забезпечення того, щоб відповідне законодавство та процедури, 

а також адміністративна спроможність відповідних адміністративних органів, 

головним чином, відповідали цілям ефективного контролю та підтримки 

сприянню законній торгівлі. Окрім того, Сторони визнають, що першочергове 

значення має надаватися законним цілям державної політики, в тому числі щодо 

сприяння торгівлі, безпеці і запобіганню шахрайству, а також збалансованому 

підходу до них [28].  

Стаття 76 Глави 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» Угоди про 

асоціацію Україна та ЄС встановлює вимоги до торговельного та митного 

законодавство. Визначається, що принциповими питаннями є стабільність та 

всеохоплюваність регулювання зазначеним законодавством. Разом з тим, 

положення і процедури мають бути пропорціональними, прозорими, 

передбачуваними, недискримінаційними, об’єктивними та мають застосовуватися 

уніфіковано та ефективно. 

Важливим міжнародно-правовим актом є також Угода про зону вільної 

торгівлі між Канадою та Україною (надалі – CUFTA). Текст CUFTA, підписаної у 

липні 2016 року та ратифікованої Україною 14 березня 2017 року, викладений на 

127 сторінках (без додатків). Положення щодо тарифного регулювання викладені 

у статтях 2.1-2.13 Глави 2 «Національний режим та доступ товарів на ринки», у 

статтях 5.1-5.9 Глава 5 «Надзвичайні та захисні заходи». За аналогією з DCFTA, 
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СUFTA також містить додатки, а саме: Додаток 2-А «Винятки щодо статей 2.3 та 

2.5», Додаток 2-В «Скасування тарифів», Графіки тарифної лібералізації України 

та Канади (детальне дослідження положень щодо тарифного регулювання DCFTA 

та СUFTA буде проведене у підрозділі 3.3) [80]. 

Особливе значення CUFTA та DCFTA для тарифного регулювання ЗЕД 

полягає не лише у тарифній лібералізації між сторонами зазначених Угод, а є 

набагато вагомішим для нашої держави з огляду на так звану кумуляцію правил 

походження та масштабне подолання нетарифних бар’єрів.  

Протягом останніх семи років між ЄС та Канадою тривала робота над 

Всеохоплюючою економічною та торгівельною угодою між ЄС та Канадою 

(надалі – CETA). Дія DCFTA та CUFTA в поєднанні з CETA утворюють так 

званий «трикутник вільної торгівлі», де в України безперечно надзвичайно 

вигідне становище.  

Європейський Союз та Канада є розвиненими країнами, де вимоги до якості 

та безпеки товарів, у тому числі, вимоги до пакування,є надзвичайно детальними. 

Однак, зазначені вимоги є неоднаковими з огляду на різні причини.  Положення 

підписаної ЄС та Канадою, СЕТА передбачають наближення таких вимог та 

стандартів, однак з застереженням щодо неможливості зниження власних вимог 

щодо якості та безпеки товарів кожної з країн, що направлене на уніфікацію таких 

вимог з у позитивному напрямку. Схожі за змістом та значенням є положення 

глави 7 «Технічні бар’єри в торгівлі» CUFTA, яка передбачає, що технічні 

регламенти та процедури оцінки відповідності не повинні створювати додаткові 

перешкоди на шляху вільної торгівлі між Україною та Канадою, а зусилля 

повинні бути направлені на розробку уніфікованих вимог з дотриманням засад 

прозорості та тісної співпраці. 

 одо співпраці з ЄС, то варто зауважити, що Україна взяла на себе 

зобов’язання з адаптації національного законодавства до вимог ЄС, зокрема і в 

сфері технічних та технологічних стандартів.  
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Таким чином, Україна, Канада та ЄС фактично спільно працюють над 

високими уніфікованими технічними стандартами, що враховували б досягнення 

кожної з учасниць «трикутника вільної торгівлі». Наприклад, якщо щодо певної 

сфери найвищими є стандарти ЄС, то Україна та Канада (в межах DCFTA та 

CETA відповідно) повинні наближати свої стандарти до того ж рівня, що 

автоматично призведе до запровадження однакових стандартів у відносинах між 

Україною та Канадою в межах CUFTA.   

Як наслідок, виробництво українських товарів за європейськими стандартами 

однозначно полегшить доступ українських товарів до ринку Канади, сприятиме 

взаємному визнанню результатів оцінки відповідності та зменшить вартість 

експорту через зменшення витрат на адміністративні процедури, такі як 

визначення країни походження товару, тощо. 

Окремої уваги заслуговує зазначена вище кумуляція правил визначення 

походження товарів. Підписання Угод про вільну торгівлю завжди тягне за собою 

посилення кількості спроб до ввезення товарів, що не відповідають вимогам таких 

Угод, за зниженими або нульовими ставками.  

В такому випадку, такий елемент тарифного регулювання як країна 

походження товарів дає змогу відокремити товари, що підлягають імпортуванню 

за зниженими або нульовими ставками, від інших товарів. Традиційно, кожна 

угода про вільну торгівлю містить свої власні правила визначення походження, 

які враховують специфіку міжнародної торгівлі країн, що підписали угоду. 

Відповідно до Протоколу № 1 DCFTA « одо визначення концепції «товарів, 

що походять з певної країни» і методів адміністративного співробітництва» для 

визначення основним правилом визначення походження є правило достатньої 

переробки. Як для ЄС, так і для України, повністю виробленим є товар, прямо 

визначений у ст. 5 вказаного Протоколу, та товар, який вироблений в Україні з 

матеріалів, які не були вироблені цілком на її території, за умови, що такі 

матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до Статті 6 даного 

Протоколу. Стаття 6 Протоколу визначає, що товари, які не є повністю 
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виробленими у вказаній країні, вважаються достатньо обробленими або 

переробленими у ній, якщо дотримані певні умови, наведені у Додатку II до 

даного Протоколу. Найпоширенішою є умова, що вартість матеріалів або 

сировини не повинна перевищувати фіксований у Додатку II до даного Протоколу 

відсоток від кінцевої вартості товару. Варто відзначити, що тут чітко відображене 

таке правило визначення походження товару як критерій адвалорного відсотка. 

Відповідно до Додатку 3-А «Специфічні правила визначення походження 

товарів. Вступні примітки до Додатку 3-А» CUFTA достатня переробка має місце 

у випадку зміни товарна група товару, зокрема, на рівні двох знаків в класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності. Повністю ж виробленим є товар, який 

традиційно наводиться у відповідних переліках (п. 3.4. Частини В «Правила 

визначення походження» Глави 3 «Правила та процедури визначення 

походження»). 

Тепер розглянемо кумуляцію правил походження, що міститься у всіх 

Угодах: DCFTA, CUFTA та CETА. Кумуляція правил походження значить, що 

якщо сировина або матеріали завезені в Україну з ЄС, то вироблений товар є 

українським та експортується до ЄС за зниженими або нульовими ставками. У 

такому разі, експорт такого «українського» товару до Канади може імпортуватися 

з відповідними перевагами.  

Таким чином, Україна отримує переваги від перехресної кумуляції правил 

походження у трикутнику вільної торгівлі ЄС – Україна – Канада, адже відпадає 

потреба у підтверджені факту достатньої або істотної переробки. 

До основних законодавчих актів України, що визначають правову основу 

тарифного регулювання, слід віднести такі: 

• Закон України від 16 квітня 1991р. «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» є основним законодавчим актом, який закріплює правові засади 

здійснення ЗЕД вітчизняними суб’єктами господарювання. Цей Закон визначає 

основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і спрямований 

на удосконалення правового регулювання всіх видів ЗЕД, включаючи зовнішню 
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торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, надання послуг у 

відповідності до загальновизнаних засад, принципів, норм і правил міжнародної 

торгівлі та зобов’язань,  взятих  Україною в рамках міжнародних угод. Законом 

визначаються принципи, суб’єкти та види ЗЕД, право на здійснення та 

регулювання ЗЕД, оподаткування та ліцензування ЗЕД, економічний захист, 

відповідальність та інформаційне забезпечення у сфері ЗЕД, правові режими ЗЕД, 

економічні відносини з іншими державами, розгляд спорів у сфері ЗЕД [12].  

• Господарський кодекс України визначає загальні положення щодо ЗЕД 

главі 37 «Загальні положення» Розділу VII «Зовнішньоекономічна діяльність». 

Статті Господарського кодексу України містять положення щодо поняття, 

суб’єктів та видів ЗЕД, державного регулювання ЗЕД, митного регулювання при 

здійсненні ЗЕД, а також захисту державою прав та законних інтересів суб'єктів 

ЗЕД [11]. 

• Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної 

справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні 

аспекти діяльності митної служби України; спрямований на забезпечення захисту 

економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її 

економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та 

громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань 

митної справи [46]. 

• Закон України від 19 вересня 2013 р. «Про митний тариф України» визначає 

ставку ввізного мита при ввезенні на митну територію України товарів та інших 

предметів [65]. Відповідно до Закону України від 19 вересня 2013 р. «Про митний 

тариф України» для кожної групи товарів митні тарифи встановлюються 

конкретним переліком відповідно до Української класифікації товарів ЗЕД [51]. 

Як вже зазначалося вище, Україна, укладаючи міжнародні угоди або 

приєднуючись до таких організацій як СОТ, бере на себе обов’язок неухильного 

дотримання положень таких угод. В даному контексті важливо звернути увагу на 

принципи державного регулювання ЗЕД, що встановлюються на міжнародному 
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рівні та продовжуються у принципах, встановлених на національному рівні. 

Зважаючи на значну роль принципів, варто звернути увагу на підходи до їх 

розуміння як в загальному, так і в розрізі саме ЗЕД. 

Принципи права, як основоположні засади науки, мають велике значення для 

юридичної науки, адже без їх розуміння та вивчення неможливо зрозуміти саму 

сутність права. Принципи як вихідні ідеї права відіграють важливу роль у 

повному функціонуванні та є регуляторами в кожній сфері права. У сфері права 

«принципи» є загальновизнаним поняттям. Ним позначають провідну ідею, 

керівні засади правового регулювання усіх відносин, що виникають, змінюються 

та припиняються протягом діяльності суспільства. Слід враховувати, що правові 

принципи мають чималий регулюючий потенціал. Ці принципи у багатьох 

випадках стають незамінним засобом тлумачення змісту норм права при їх 

практичному застосуванні. Адже та чи інша норма, що встановлює конкретне 

правило поведінки, далеко не завжди містить посилання на те, яка керівна ідея 

була закладена в основу цього правила. Якщо ж при застосуванні норми 

враховуються й принципи регулювання, то зміст правила поведінки стає більш 

зрозумілим. Використання правових принципів здатне принести користь і тоді, 

коли зустрічаються прогалини у чинному законодавстві й виникає необхідність, 

зокрема, в застосуванні аналогії закону чи права. Відомо, що суд не може 

відмовити у розгляді справи, якщо він не виявив у законодавстві конкретного 

правила поведінки для розв’язання справи. У даному разі з’являється можливість 

сповна використати регулюючі можливості принципів правового регулювання 

[81, с. 400].  

Принципи (засади) права (основи правового регулювання) є істотною 

складовою частиною нормативного регулятора майнових відносин у сфері 

господарювання. Про це свідчать уже відтворення у ст. 5 Господарського кодексу 

України конституційних основ правопорядку у сфері господарювання, 

закріплення загальних принципів господарювання у ст. 6 Господарського кодексу 

України та принципів підприємницької діяльності у ст. 44 Господарського 
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кодексу України. Це дає підстави стверджувати, що законодавець послідовно 

наполягає на тому, щоб особи, яким адресуються акти господарського 

законодавства, сприйняли як керівні вказівки конституційні основи правопорядку 

у сфері господарювання, принципи (загальні принципи) господарювання та 

підприємницької діяльності. Проте немає підстав стверджувати, що ці вимоги 

законодавця належно виконуються, оскільки відсутнє належне осмислення 

регулятивної ролі нормативних положень, про які йдеться, не тільки в науці 

господарського права, а й у науці права взагалі. Тому звернення до проблеми 

принципів господарського права слід визнати актуальним [81, с.400]. 

Варто звернути увагу на принципи у сфері міжнародного економічного 

порядку, про які зазначає В.Ф. Опришко, а саме: принцип розвитку міжнародних 

економічних і науково-технічних відносин між державами; принцип юридичної 

рівності і недопустимості економічної дискримінації держав; принцип свободи 

вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків; принцип невід’ємного 

суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами; принцип 

найбільшого сприяння або принцип національного режиму [82, с.56-61]. 

Секретаріат СОТ виділяє такі ключові принципи міжнародної торговельної 

системи: недискримінація; вільна торгівля; передбачуваність; справедлива 

конкуренція; сприяння розвитку та економічним реформам [83, с.33]. 

Наведені принципи, згідно домовленостей про адаптацію законодавства, 

повинні бути відображені у принципах національного регулювання ЗЕД в Україні. 

Станом на сьогодні норми-принципи щодо регулювання ЗЕД викладені у 

законодавстві про ЗЕД досить нелогічно. 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» містить принципи 

ЗЕД, які визначені ст. 2 зазначеного Закону [13].  

Безпосереднє відношення до принципів регулювання ЗЕД мають такі 

принципи: принцип суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД; принцип 

свободи зовнішньоекономічного підприємництва; принцип юридичної рівності і 

недискримінації; принцип верховенства закону; принцип захисту інтересів 
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суб'єктів ЗЕД; принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при 

ввезенні та вивезенні товарів. 

Так, одним з принципів, визначених у статті 6 Господарського кодексу 

України, є захист національного товаровиробника [12]. Водночас, Закон України 

«Про ЗЕД» не містить аналогічного  принципу. Серед принципів, визначених у 

статті 2 зазначеного Закону, слід виділити принципи спрямовані на захист 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в цілому, а саме:  

– принцип юридичної рівності і недискримінації, який полягає у рівності перед 

законом всіх суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм 

власності, та забороні дискримінаційних або обмежувальних дій держави щодо 

національних та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

– принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який 

полягає у тому, що Україна  як держава: забезпечує рівний захист  інтересів як 

національних так і іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності на її 

території згідно з законами України та здійснює рівний захист всіх суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами 

міжнародного права. 

З огляду на зазначене, можна дійти висновку, що законодавець навмисно не 

зазначав принцип захисту національного товаровиробника, адже такий принцип 

може сприйматися як дискримінаційний по відношенню до іноземних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Разом з тим, в статті 2 Закону України «Про ЗЕД» закріплено принцип 

еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні 

товарів, зміст якого не тлумачиться законодавцем. На нашу думку, доречним було 

б доповнити зазначений принцип тлумаченням його змісту та викласти у 

наступній редакції:  

«принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу та 

субсидування при імпорті та експорті товарів, який полягає у тому, що Україна як 

держава: 
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– забезпечує дієвість справедливих та прозорих торгівельних правил здійснення  

суб’єктами господарювання ЗЕД, зокрема, щодо рівноцінного обміну товарами та 

вигідного економічного співробітництва; 

– попереджує про застосування до усіх, без виключення, суб’єктів 

господарювання, незалежно від країни резиденства та форми власності, засобів 

захисту торгівлі, зокрема, обкладення імпортованих або експортованих товарів 

антидемпінговим або компенсаційним митом, у відповідності до чинного 

законодавства, з метою захисту національних економічних інтересів та 

національних товаровиробників». Закріплення відповідного формулювання 

відображало б захисну функцію держави в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, реалізовану відповідно до економічної політики держави. 

Однак в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» містяться 

керівні положення, що впливають на розуміння та реалізацію принципів, зокрема, 

це приписи ст.ст. 7 та 8 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». У ст. 7 

цього Закону визначено, що метою регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

є: забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку 

України; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі 

зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів ЗЕД України; створення 

найсприятливіших умов для залучення економіки України в систему світового 

поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн 

[12].  

Стаття 8 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» чітко зазначає, що 

державне регулювання має забезпечувати: захист економічних інтересів України 

та законних інтересів суб’єктів ЗЕД; створення рівних можливостей для суб’єктів 

ЗЕД розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності 

та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення 

конкуренції та ліквідацію монополізму у сфері ЗЕД [12]. 

Однак за наявності внутрішніх протиріч між складовими елементами 

системи принципів потрібно відмітити певну декларативність вказаних 
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принципів. Використання усіх принципів та напрямів державної регулятивної 

політики у сфері ЗЕД можливе лише на теоретичному рівні. Для удосконалення 

системи принципів пропонується розглянути проблематику законодавчого 

закріплення та подальшої реалізації принципів державного регулювання ЗЕД. 

Вартою уваги є думка О.П. Загнітка, який зазначає, що до вивчення проблеми 

системного забезпечення інтересів вітчизняного товаровиробника необхідно 

підходити з погляду відповідності українського спеціального законодавства і 

механізмів його реалізації зарубіжним і міжнародним стандартам, що 

відображають значний правовий досвід в цій області. Зовнішньополітичний курс 

України стосовно економічної інтеграції і гармонізації національного 

законодавства з економічним законодавством держав основних торгових 

партнерів зумовлює необхідність удосконалення системи принципів [84]. 

Пропонується звернути увагу на основні фактори, що мають прямий вплив на 

формулювання принципів ЗЕД. 

Виходячи з того, що ЗЕД є передусім господарською діяльністю, важливу 

роль відіграють принципи господарського права, закріплені в ст. 6 

Господарського кодексу України: забезпечення економічної багатоманітності та 

рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання; свобода підприємницької 

діяльності у межах, визначених законом; обмеження державного регулювання 

економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної 

спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, 

екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і 

держави; захист національного товаровиробника [11]. 

Як вже зазначалося вище, Україна спрямована та вживає заходів для 

гармонізації законодавства, а тому важливими факторами впливу є принципи 

міжнародної торгівлі, які дістали своє закріплення у багатьох міжнародно-

правових документах, і насамперед у Принципах міжнародної торгівлі і 

торговельної політики Конференції ООН з торгівлі і розвитку  НКТАД, зокрема, 

у Заключному акті від 15.06.1964 р.[73]. 
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З 14 принципів системи загальних основних принципів міжнародної торгівлі 

варто виділити такі:  

1) суверенна рівність, самовизначення народів і невтручання у внутрішні 

справи інших держав;  

2) недопущення дискримінації, яка може бути пов’язана з належністю держав 

до різних соціально-економічних систем;  

3) кожна країна має суверенне право на вільну торгівлю з іншими країнами;  

4) міжнародна торгівля має регулюватися правилами, які сприяють 

економічному і соціальному прогресу;  

5) розширення і всебічний розвиток міжнародної торгівлі залежить від 

можливості доступу на ринки і вигідності цін на сировинні товари, що 

експортуються;  

6) міжнародна торгівля має бути взаємовигідною і вестися в режимі 

найбільшого сприяння, в її межах не мають застосовуватися дії, які завдають 

шкоди торговельним інтересам інших країн;  

7) розвинуті країни, які беруть участь у регіональних економічних 

угрупованнях, повинні робити все від них залежне, щоб не завдавати шкоди і 

негативно не впливати на розширення їх імпорту з третіх країн, особливо країн, 

що розвиваються [82, c.140-141]. 

Більшість вчених схиляється до думки, що принципи міжнародної торгівлі 

мають недоліки – «неточність, розпливчатість формулювань, рекомендаційних 

характер [85,с.108]. Проте це дає змогу для держави коригувати зазначені 

принципи та формулювати їх таким чином, як вважає за потрібне, а конкретніше 

вкладати до них саме потрібний їй зміст для захисту національних інтересів та 

одночасної відповідності міжнародним вимогам. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Сучасний стан міжнародної торгівлі характеризується динамічною  

глобалізацією, наслідком якої повинно стати створення єдиного світового 



71 

 

 

господарства, а безупинні інтеграційні процеси призводять до позбавлення 

своєрідності національних економік, кидаючи виклик державам як регуляторам 

макроекономічним процесам. Вплив глобалізації та інтеграції посилюєроль 

державного регулювання зовнішньоекономічних відносин.  

2. Під державним регулювання ЗЕД слід розуміти здійснення державою 

в особі її компетентних органів комплексу економіко-правових заходів тарифного 

та нетарифного характеру, спрямованих на забезпечення рівних умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності усіма суб’єктами господарювання незалежно від 

їх форми власності та державної належності, забезпечення захисту національного 

товаровиробника та економічних інтересів України з урахуванням міжнародно-

правових зобов’язань України. Об’єктивна необхідність державного регулювання 

ЗЕД полягає у обов’язку держави захищати інтереси національних виробників, 

вживати заходів для збільшення обсягів експорту, залучати та спрямовувати 

іноземні інвестиції для підсилення виробничих потужностей національних 

товаровиробників та контролювати неухильне дотримання  норм національного та 

міжнародного законодавства. 

3. Тарифні засоби слід поділяти на загальні, особливі та спеціальні.  

Загальними тарифними засобами є різновиди звичайного мита, сума якого 

визначається виходячи зі ставки встановленого державою митного тарифу, в 

залежності від митної вартості товару та країни його походження.  

Особливими тарифними засобами є особливі види мита (засоби захисту 

торгівлі), що застосовуються з метою захисту національного товаровиробника. 

Характерною рисою таких засобів є певна екстраординарність підстав їх 

застосування – заподіяння або загроза заподіяння школи національному 

товаровиробнику, порушення нормального перебігу міжнародної торгівлі.  

Спеціальними тарифними засобами є ті, що застосовуються як виняток із 

загального правила в спеціально визначених законом або міжнародним договором 

випадках – вивізне мито, тарифні квоти, митні пільги, спеціальні митні режими.   
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4. Тарифне регулювання ЗЕД – це система правових заходів держави в 

особі уповноважених органів, пов’язаних з застосуванням тарифних засобів 

загального, особливого та спеціального характеру, що справляють економічний 

вплив на зовнішньоекономічну діяльність шляхом змін обсягів 

зовнішньоекономічних операцій та/або цін та вживаються з метою захисту 

національного ринку і вітчизняного товаровиробника з урахуванням міжнародних 

зобов’язань України. 

5. Необхідним є розмежування митного та тарифного регулювання як двох 

рівнозначних складових єдиного поняттямитно-тарифного регулювання. 

Виокремлення тарифного регулювання як складової митно-тарифного 

регулювання є можливим завдяки існуванню сукупності своєрідних засобів 

впливу – тарифних засобів,які виконують функції економічного спрямування – 

фіскальну(поповнення бюджету) та захисну (захист економічних інтересів 

держави).  

6. Митно-тарифне регулювання – це збірне поняття, що охоплює як митні 

процедури, що є основною митного регулювання, так і тарифні засоби, що є 

основою тарифного регулювання.  

Митне регулювання – це сукупність заходів, що вчиняються державними 

органами у процесі оформлення переміщення товарів через кордон України, як 

складової здійснення ЗЕД. Під митним регулюванням розуміємо своєрідну 

функцію держави, що набула певних ключових характеристик на базі принципів 

митної справи та відображає адміністративну складову митно-тарифного 

регулювання, де об’єктом регулювання є передусім система митного контролю і 

митного оформлення. 

Тарифне регулювання – це різновид державного регулювання ЗЕД, що являє 

собою стійку систему взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, носить 

економічний характер та забезпечує дотримання економічних інтересів держави 

та суб’єктів господарювання за допомогою застосування загальних, особливих та 

спеціальних тарифних засобів. 
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7. Тарифне регулювання ЗЕД відбувається на двох рівнях: 

міжнародному та національному, які в свою чергу представлені сукупністю 

міжнародно-правових та національних нормативно-правових актів. 

8. Міжнародний рівень тарифного регулювання ЗЕД представлений 

Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 14.06.1994 р., 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (від 21 березня 

2014 року та від 27 червня 2014 року), Генеральною угодою з тарифів та торгівлі 

1994р., Поглибленою та всеосяжною угодою про вільну торгівлю (Deep and 

Comprehensive Free Trade Area) між Україною та ЄС, яка є складовою Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Угодою про зону вільної 

торгівлі між Україною та Канадою (CUFTA).  

9. Національний рівень тарифного регулювання представлений 

Господарським та Митним кодексами України, Законами України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» та «Про митний тариф України». 

10. Спільними для міжнародного та національного рівня правового 

регулювання є принципи міжнародної торгівлі і торговельної політики 

Конференції ООН з торгівлі і розвитку  НКТАД, визначені у Заключному акті 

від 15.06.1964 р., імплементація яких в законодавство будь-якої країни тягне за 

собою гармонізацію законодавства з іншими учасниками міжнародного 

торговельного простору. Важливим аспектом таких принципів є розпливчатість їх 

формулювань та рекомендаційний характер, які в сукупності дають змогу 

державам коригувати зазначені принципи та закріплювати їх в тій формі, в якій 

національні інтереси будуть максимально захищеними, а міжнародні вимоги – 

дотримані. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

2.1. Поняття та види мита 

як елементу системи тарифного регулювання 

 

Мито як елемент системи тарифного регулювання є вартісним або грошовим 

відображенням застосування тарифних засобів. Підходи до розуміння «мита» 

різняться та є предметом численних дискусій в наукових колах. Окрім аналізу 

поняття мита як елементу системи тарифного регулювання, необхідним 

вбачається розглянути найбільш дискусійні питання щодо інституційної 

приналежності мита, а саме: щодо співвідношення мита і податку та 

співвідношення мита і митних зборів. 

Основоположник класичної політичної економії В. Петі писав: «Мита – це 

збори або податки з товарів, що вивозять із володінь государя або ввезених у них» 

[86, с. 22]. 

Як зазначає Л.К. Воронова, мито (давньонім. muta – податок, збір) – це 

обов’язковий платіж, що справляється митними органами з товарів та інших 

предметів, які переміщуються через митний кордон держави (ввезених при 

імпорті, вивезених при експорті або тих, що надходять транзитом) [87, с. 276].  

В юридичній енциклопедії під митом розуміють законодавчо запроваджений 

обов’язковий грошовий збір, який справляється уповноваженими державою 

органами з фізичних та юридичних осіб за певні види послуг або з переміщуваних 

через митний кордон даної держави товарів і предметів за встановленими 

ставками (тарифами) [88]. 

Легальне визначення мита міститься у ч.1 ст. 271 МК України, відповідно до 

якої мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом 

України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього 
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Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [46].  

Отже, мито є обов’язковим платежем, що стягується уповноваженими 

державою органами та пов’язане з переміщенням товарів через митний кордон 

України.  

Досліджуючи питання про внутрішню сутність та приналежність мита, 

необхідно відповісти на питання: чи є мито податком або митним збором, чи ж 

мито є окремим видом обов’язкового платежу? 

Наведене вище питання обумовлене сучасними уявленнями про мито. 

Загалом, погляди науковців диференціюються на дві групи: одні вчені вважають, 

що мито – це податок, інші ж відносять мито до митних зборів. Пропонуємо 

коротко розглянути зміст та основні положення зазначених підходів. 

 Прихильники першого підходу вважають, що мито має такі податкові 

характеристики як обов’язковість сплати, що забезпечена примусовою силою 

держави, та відсутністю зв’язку між платою та набуттям платниками податків 

можливості діяти певним чином або отримувати якесь особливе право.  

Питання приналежності мита до податків породжує жваві дискусії серед 

науковців. З одного боку, мито має схожі риси з непрямими податками, зокрема, з 

акцизами (деякі фахівці навіть зводять їх в одну групу платежів) та податком на 

додану вартість. Спільною ознакою є сплата за рахунок кінцевого споживача, 

тобто за аналогією з податком на додану вартість, мито включається в ціну 

товару, збільшуючи її вартість для покупця. 

На противагу зазначеному слід виокремити спеціальну ознаку мита – умову, 

яка породжує необхідність сплати мита, а саме факт переміщення товарів через 

митний кордон. Ця ознака не дозволяє відносити мито до податків у чистому 

вигляді [87, с. 276].  

О.П. Гребельник пропонує визначати мито як вид державного непрямого 

податку, який справляється з імпорту, експорту і транзиту товарів, торговельно-

промислового прибутку, майна, цінностей і предметів, що перетинають кордон у 
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визначених державою пунктах під контролем митних служб. Незалежно від виду 

мита воно включається до ціни товарів і сплачується за рахунок кінцевого 

споживача. Однак під час перетину митного кордону мито сплачує суб’єкт 

господарювання за рахунок своїх оборотних коштів, що суттєво впливає на 

фінансовий стан підприємств,тим більше, що даний вид податку не залежить від 

фінансово-господарської діяльності платника [45, с. 85]. 

Подібну точку зору відстоює  .С.Капуш, який говорить не про відмінність 

мита від податку, а про особливості мита як специфічного виду державного 

податку, що стягується на митному кордоні держави. Зазначається, що об’єктом 

оподаткування при стягуванні мита виступає не лише митна вартість товару, але й 

його натуральні показники (кількість), що виступає об’єктом оподаткування при 

застосуванні специфічних або комбінованих ставок мита [89,с. 30]. 

Вчений, посилаючись на підручник з фінансового права та практику Суду з 

міжнародної торгівлі Сполучених Штатів Америки, визначає мито як непрямий 

податок на зовнішню торгівлю товарами [90; 91]. Непрямий характер 

пояснюється тим, що хоч формально мито сплачується особою, що переміщує 

товари через митний кордон України, однак через подальше включення мита до 

вартості товару для споживача, то саме споживач імпортованого товару виступає 

реальним платником мита [89,с. 31]. 

Принципово іншою є позиція Н. . Хімічевої, яка наголошує на тому, що на 

відміну від податків, які є платежами індивідуально безоплатними, стягнення 

мита пов’язане з одержанням конкретною особою, що його сплатила, права на 

увезення і вивіз товару, переміщення їх через митний кордон, що дозволяє 

платникові користуватися певними благами [92, с. 189]. Мито ні в якому разі не 

може мати безоплатний характер, тому що є свого роду платою за одержання 

права. Крім того, обов’язок щодо його сплати з’являється у зв’язку з виникненням 

у особи необхідності в одержанні права переміщення товарів через митний 

кордон, у той час як для податків характерна регулярність сплати в певний термін. 

Таким чином, мито є різновидом обов’язкового платежу, який стягується 
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митними органами на користь держави під час переміщення особою товарів через 

митний кордон України.  

Схожої думки дотримується О.  . Бакаєва, яка підтримує віднесення мита до 

платежів, що підлягають сплаті у якості умови надання дозволу на перетинання 

товарами митного кордону. Вчена відзначає специфічні риси мита, відмінні від 

податку – відсутність регулярності його сплати, можливість делегування сплати 

іншим особам, обумовленість сплати фактом ввозу або вивозу товару з митної 

території країни [93, с. 97-98]. 

Отже, одні вчені розглядають мито як один із видів податку завдяки певній 

сукупності спільних ознак, зокрема обов’язковість сплати та спрямуванням, а інші 

відзначають наявність ознак, що не притаманні податку, зокрема, умову сплати та 

відплатність у формі права на ввезення товару на митну територію України. 

Формулювання власної позиції пропонуємо розпочати із встановлення ознак 

податку. Аналіз Податкового кодексу України дозволяє стверджувати, що до 

основних ознак податку відносять обов’язковість, безумовність сплати, 

безповоротність, регулярність, адресність та нецільовий характер [94]. 

Правовим базисом «обов’язковості сплати» є стаття 67 Конституції України, 

яка зобов’язує усіх громадян сплачувати встановлені чинним законодавством 

податки та збори. Обов’язок сплачувати податки підтримується державним 

примусом шляхом реалізації органами державної влади своїх повноважень [95]. 

«Безумовність» як ознака податку полягає у відсутності будь-яких привілеїв з 

боку держави за сплату податків, проте несплата податків тягне за собою певного 

виду санкції. Безпосередньо пов’язаною з безумовністю є ознака безповоротності 

податку. Безповоротність податку полягає в відсутності підстав для повернення 

суми податку, сплаченого на законних підставах та у обсязі встановленому 

законом. 

Такі ознаки, як регулярність та адресність податку полягають в тому, що 

законом встановлюється періодичність сплати податку та його спрямування до 

місцевого чи державного бюджету. Не менш важливим є нецільовий характер 
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податку, тобто сума коштів акумульована за рахунок сплачених податків 

використовується державою, в особі уповноважених нею органів, для задоволення 

публічних потреб. 

Зважаючи на зазначене вище вважаємо, що мито не слід відносити до 

податків з огляду на таке. За своїм змістом мито та податок є різновидами 

обов’язкових безповоротних платежів, що сплачуються до певних бюджетів та 

використовуються для забезпечення потреб суспільства. Проте, у мита наявні 

ідентифікуючі та відмежовуючі від мита ознаки: нерегулярність сплати, тобто 

сплата виключно у випадку здійснення експортних та імпортних операцій та 

прямий зв’язок між сплатою мита та правом розпоряджатися товаром, що 

переміщувався через державний кордон, що виключає таку ознаку, як 

безповоротність. Окрім зазначеного, окремою ознакою є наявність спеціального 

суб’єкта сплати мита, а саме суб’єкта господарювання, що провадить свою 

діяльність у сфері ЗЕД. 

Таким чином, доходимо висновку, що мито не слід відносити до податків у 

зв’язку із певною самостійністю цього явища. 

Представники другого підходу говорять про можливість віднесення мита до 

митних зборів. Відповідно до словника фінансово-правових термінів за редакцією 

Л.К. Воронової, митні збори – обов’язкові неподаткові платежі, які справляються 

митними органами ряду країн за виконання ними своїх обов’язків та надання 

послуг при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон 

відповідної держави. Вченою зазначається, що митні збори розглядаються як 

своєрідна плата за виконання митницею юридично значимих дій на користь своїх 

клієнтів, яка має використовуватися для розвитку системи митних органів 

України [87, с. 274]. 

 ридична енциклопедія визначає митні збори як платежі, які справляються 

митними органами ряду країн (на відміну від акцизів, мита та ін. митних 

платежів, що справляються, як правило, при ввезенні товарів практично в усіх 

державах) при переміщенні через митний кордон даної країни [88]. 
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Отже, мито та митні збори відрізняються за механізмом формування цінового 

відображення та за функціональним призначенням. Якщо сума мита за загальним 

правилом формується виходячи з митної вартості, країни походження товару та 

розміру тарифу, то митний збір є фіксованим платежем за здійснення митними 

органами своїх функцій. 

З приводу сплати та ставок митних зборів слід зазначити, що під час 

написання даної роботи нормативно-правові акти, що регулювали питання 

митних зборів втратили чинність. Єдиним нормативно-правовим актом, що 

стосується ставок митних зборів є Постанова Кабінету Міністрів від 18 січня 2003 

року № 93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними 

органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, 

установленим для митних органів» [96]. 

Мито сплачується, а митні збори можуть сплачуватися у одному й тому 

самому випадку, а саме: у разі переміщення суб’єктом господарювання товарів 

через митний кордон в рамках здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Попри це, зважаючи на суттєві відмінності мита й митних зборів, вважаємо за 

доцільне розмежовувати мито та митні збори як різновиди митних платежів.  

Варто зауважити, що відповідно до п.14.1.113. Податкового кодексу України, 

під митними платежами розуміють податки, що відповідно до цього Кодексу або 

митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з 

переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи.  З огляду на авторську позицію щодо 

розмежування понять «мито», «податок» та «митний збір» пропонується викласти 

п. 14.1.113. Податкового кодексу України у такій редакції: «митні платежі – це 

мито та митні збори, а також податки, що відповідно до цього Кодексу або 

митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з 

переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи». 
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Розглянемо сутність мита як елементу системи тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Як вже зазначалося, до системи тарифного 

регулювання відносять мито, митний тариф, митну вартість та країну походження 

товарів. За загальною процедурою, мито стягується у розмірі, котрий залежить від 

сукупності певних обставин. Перш за все, необхідним є визначити митну вартість 

товару, що імпортується чи експортується. Як правило, визначення митної 

вартості відбувається за ціною договору та в певній мірі залежить від країни 

походження товару. В залежності від коду товару, визначеного за УКТ ЗЕД, до 

митної вартості застосовується певна ставка мита, тобто митний тариф. Варто 

також зауважити, що до майже ідентичних товарів може бути застосована різна 

ставка мита, в залежності від країни походження такого товару. Сукупність 

зазначених факторів формує кінцеву суму мита, яка сплачується суб’єктом 

господарювання під час провадження зовнішньоекономічної діяльності [97,с. 

162]. 

Зовнішньоекономічна діяльність за своїм змістом є господарською 

діяльністю, спрямованою на реалізацію товарів, робіт та послуг на міжнародному 

ринку. Досягнення чи не досягнення бажаного результату від такої діяльності 

тягне за собою позитивні або ж негативні наслідки для суб’єкта господарювання. 

Сплата ж мита, у такому випадку, має вагомий вплив на фінансову стабільність та 

економічний потенціал кожного, окремо взятого, суб’єкта господарювання. Адже 

за відсутності прибутку сплата мита стає додатковим фінансовим тягарем та тягне 

за собою негативні наслідки у вигляді зменшення, або взагалі відсутності, 

прибутку за результатами господарської діяльності [97,с. 162].  

Окремо слід акцентувати увагу на роль мита у сфері реалізації принципу 

захисту національного товаровиробника. Як вже зазначалося, глобалізація сприяє 

утворенню певного світового господарського порядку, визначеного нормами 

міжнародного економічного права. Хоч у глобалізаційних процесів наявні 

безсумнівні переваги, проте є країни, які ставлять питання національної безпеки 

над можливістю отримання надприбутків. Окрім того, країни, що розвиваються, 
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стають заручниками ситуації, адже не маючи змоги конкурувати в плані 

економічного потенціалу, вони здебільшого також не мають жодних можливостей 

«опиратися» проникненню засобів міжнародного економічного права у їх 

державний суверенітет [97,с. 162]. 

Таким чином, є усі достатні підстави, що свідчать про самостійність мита, 

яке становить окрему підгрупу митних платежів, як явища та елементу тарифного 

регулювання. Мито вирізняється, зокрема, своїм значенням та розмірами 

надходжень у бюджет. Незважаючи на значну роль мита в аспекті формування 

бюджету, мито здатне впливати на економічні процеси усередині держави у більш 

широкому сенсі. Так, М.П. Кучерявенко підкреслює захисну функцію мита, яка 

полягає у можливості формувати тарифний бар’єр, який перешкоджатиме 

проникненню на територію держави іноземних конкурентоспроможніших товарів, 

або тих, у яких держава не зацікавлена, а також стимулюючу функцію, що формує 

передумови для збільшення експорту[98, с. 432]. Отже, мито виступає саме тим 

тарифним бар’єром, що може стримувати натиск іноземних товаровиробників та 

спонукати національних товаровиробників розвиватися та набувати рис 

конкурентоспроможності. 

З огляду на проведене дослідження вважаємо, що легальне визначення 

мита,наведене у ст. 271 МК України, є недосконалим та потребує змін у 

відповідності до викликів часу. Закріплене у ст. 271 МК України визначення за 

змістом повністю дублює п. 14.1.113. Податкового кодексу України. Очевидно, 

що таке визначення не розкриває сутність мита тане вказує на жодну з ознак мита, 

наведених вище. Більш вдалим, з точки зору ознак мита, було визначення, що 

містилося у ст.6 Закону України від 5 лютого 1992 р. «Про Єдиний митний 

тариф» (втратив чинність на підставі МК України) мито, що стягується митницею, 

являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через 

митний кордон України. Таке визначення вказувало принаймні, ким, за яких умов 

та з якої бази стягується такий обов’язковий платіж [46;94].  
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Отже, пропонується викласти ч.1 ст. 271 МК України у такій редакції: «мито 

– це обов’язковий митний платіж, який стягується органами доходів і зборів з 

товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у 

розмірі, що встановлюється відповідно до цього Кодексу, законів України та 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України». 

Відповідно до положень ч. 2 ст. 271 МК України в Україні застосовуються: 

ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито та особливі види мита. Ввізне мито що 

застосовується до товарів, які ввозяться на митну територію України; вивізне – до 

товарів, що вивозяться за межі митної території України та сезонне, яке 

встановлюється на певну групу товарів на строк не менше 60 та не більше 120 

послідовних днів з дня встановлення такого мита. До особливих видів мита 

відносять спеціальне мито, що застосовується як засіб захисту національного 

товаровиробника від імпорту товарів, який заподіює або створює загрозу 

заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику та/або як захід у 

відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та 

економічних угруповань; антидемпінгове мито, що застосовується у разі ввезення 

на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду 

або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику та 

компенсаційне мито, що застосовується у разі ввезення на митну територію 

України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або 

створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику [46]. 

Відповідно до ст. 280 МК України мито можна класифікувати за ставками на: 

адвалорне – встановлюється у відсотковому значенні до бази оподаткування, 

тобто митної вартості товару; специфічне – встановлюється у грошовому розмірі 

на одиницю товару, та комбіноване, складається з адвалорної та специфічної 

ставок мита [46]. 
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Окрім наведеної законодавчої класифікації, існують численні доктринальні 

класифікації видів мита. Так, Н.М. Тюріна та Н.С. Карвацька зазначають, що  

мито можна поділяти на категорії за такими критеріями: 

за напрямом руху на експортне (вивізне), імпортне (ввізне) та транзитне. Як 

зазначають вчені транзитне мито застосовується рідко, зокрема як засіб 

«торговельної війни»; 

за способом нарахування на адвалорне, специфічне, комбіноване та 

змішане. Вчені під комбінованим митом розуміють поєднання адвалорного та 

специфічного видів мита, де перевага надається більшій ставці мита.  о ж до 

змішаного виду мита, то даний вид мита полягає у одночасному застосуванні 

адвалорного та специфічного видів мита. На нашу думку, виокремлення 

змішаного та комбінованого видів мита є недоцільним з огляду на однаковий 

алгоритм застосування; 

за періодом застосування на постійне та сезонне мито; 

за метою та функціональністю на фіскальне мито, метою якого є  

забезпечення надходжень коштів від зовнішньоекономічних операцій до бюджету 

країни; протекціоністське мито, спрямоване на захист національного виробника та  

преференційне мито, що передбачає особливі переваги щодо розміру ставок, які 

надаються імпортерам з інших державам у відповідності до міжнародних 

торгівельних угод; 

за типами митних ставок на стале мито та змінне мито, підставами для 

зміни якого є конкретні обставини зміна рівня світових та внутрішніх цін, рівня 

державних субсидій, тощо; 

за походженням на автономне мито, що встановлюється державою 

самостійно та конвенційне мито, що встановлюється на базі торгівельних угод 

та/або у відповідності до створених торгівельних союзів; 

за впливом на номінальне мито, ставки якого вказуються в митному тарифі 

та реальне мито, що розраховується з врахуванням усіх факторів, які впливають 

на процес формування такого тарифу. Вважаємо, що даний критерій є досить 
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сумнівним, адже формування мита завжди відбувається з врахуванням країни 

походження, наявності торгівельних угод, митної вартості товару, тощо; 

за принципом обмеження на спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне 

мито [35]. 

Отже, доходимо висновку, що перелік закріплених в законодавстві видів 

мита є вичерпним та не потребує розширення. Законодавець застосовував симбіоз 

ознак мита для створення всеохоплюючої класифікаційної системи. 

Загальні види мита є невід’ємною складовою загальних тарифних засобів та 

системи тарифного регулювання в цілому, а от алгоритм застосування особливих 

видів мита став підставою для дискусій щодо віднесення таких видів мита до 

інструментів нетарифного регулювання. Вважаємо за необхідне обґрунтувати 

підстави віднесення особливих видів мита до засобів тарифного регулювання [46]. 

Перш за все зауважимо, що дискусії щодо цього питання здебільшого 

викликані прогалинами у національному законодавстві, довільним тлумаченням 

міжнародно-правових угод та тенденцією до привласнення представниками 

суміжних галузей права засобів регулювання, що притаманні господарському 

праву. 

Однією з ключових позицій в даному питанні виступає проблема 

класифікації антидемпінгового та інших особливих видів мита в контексті 

визначення належності останніх до конкретного виду державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Попри присутність у назві терміну «мито», 

існують чималі протиріччя щодо належності антидемпінгового мита та інших 

особливих видів мита до засобів тарифного регулювання. Так, на думку ряду 

дослідників, із змісту угод СОТ випливає той факт, що антидемпінгові, 

компенсаційні та захисні заходи (за національним законодавством це спеціальні 

заходи), включаючи і відповідні мита, слід розглядати в рамках так званих заходів 

торгівельного захисту, і відповідно відносити до заходів нетарифного 

регулювання [99;100;101]. 
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Вважаємо такий підхід невірним, з огляду на те, що заходи торгівельного 

захисту є за своїм змістом інструментами тарифного регулювання. Розглянемо 

дане твердження детальніше. В національному законодавстві визначення поняття 

«особливі види мита» дається опосередковано – через мету та формальні підстави 

застосування. З аналізу статті 275 МК України вбачається, що особливі види мита 

– це спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито, які застосовуються 

виключно у випадках,передбачених законами України, незалежно від інших видів 

мита, з метою захисту економічних інтересів України та українських 

товаровиробників від імпорту, що створює загрозу економічних втрат. Отже, 

першочерговим завданням особливих видів мита є виконання ними захисної 

функції [46].  

Важливим для дослідження сутності особливих видів мита є аналіз 

нормативно-правових актів, що закріплюють механізм їх застосування. Частини 

3,4 та 5 ст. 275 МК України визначають, що механізм застосування особливих 

видів мита закріплений у законах України «Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р., «Про захист 

національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 р. 

та «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22 грудня 

1998 р. [102;103;104]. Зазначені закони України відображають положення 

викладені у міжнародних Угодах СОТ:«Про застосування Статті VI Генеральної 

угоди з тарифів та торгівлі 1994 р.», «Про субсидії та компенсаційні заходи», 

«Про захисні заходи» [105;106;107]. Отже,правове регулювання засобів захисту 

торгівлі та особливих видів мита здійснюється на підставі аналогічних правових 

положень.  

Відповідно до зазначених вище законів України, механізм застосування 

особливих видів мита полягає у проведенні певних розслідувань. Розслідування 

розпочинаються або за власною ініціативною органів державної влади, або ж за 

скаргою національного товаровиробника та покликане встановити чи насправді 

імпорт з боку іноземних товаровиробників загрожує шкодою національним 
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економічним інтересам або ж існує вірогідність завдання такої шкоди. Засоби ж 

захисту торгівлі, які врегульовані зазначеними Угодами СОТ, полягають у 

застосуванні додаткового мита до товарів, імпорт яких призводить або може 

призвести до шкоди національним економічним інтересам однієї з держав, що є 

стороною таких угод. Отже, вважаємо за доцільне говорити про однакову правову 

природу та зміст «засобів захисту торгівлі» та «особливих видів мита».  

Як на міжнародному, так і на національному рівні, за результатами 

проведених розслідувань уповноваженим органом приймається рішення про 

застосування заходів впливу на правопорушників. Зовнішній прояв таких заходів 

оформлюється у вигляді додаткового мита, яке стягується незалежно від вже 

сплачених, або у випадку провадження зовнішньоекономічної діяльності у зоні 

вільної торгівлі – без сплати основного мита. З огляду на таке, доходимо до 

висновку, що як за правовою природою та змістом, так і за зовнішнім проявом 

«заходи захисту торгівлі» та «особливі види мита» є тотожними поняттями. 

Таким чином, особливі види мита за своїм практичним значенням є засобом 

захисту торгівлі, проте на науково-теоретичному рівні їх слід сприймати як 

інструменти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Варто 

також відзначити, що  з огляду на зобов’язання України адаптувати національне 

законодавство до положень Європейського Союзу, вважаємо за необхідне внести 

замінити поняття «особливі види мита» на «засоби захисту торгівлі». Адже 

застосування єдиної термінології суттєво спрощує співробітництво з іншими 

членами міжнародної торгової спільноти. 

Важливим є також встановлення зв’язку між загальними та особливими 

видами мита з метою доведення їх спільної правової природи.  

Як вже зазначалося, особливі види мита сплачуються незалежно від сплати 

інших податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі мита, митних зборів 

тощо, які, як правило, справляються при ввезенні на митну територію країни 

імпорту певних товарів.  дентичні норми містяться в Законах України «Про 

захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист 
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національного товаровиробника від субсидованого імпорту» та «Про 

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» [102;103;104]. 

Важливим в цьому аспекті є формулювання «незалежно від сплати інших 

податків і зборів (обов’язкових платежів)». Таким чином, законодавство 

однозначно відносить особливі види мита до категорії обов’язкових платежів 

[108;109]. При цьому зазначені мита виступають як свого роду надбавка до 

загального ввізного мита, яке застосовується на базі проведеного розслідування в 

рамках чітко регламентованої процедури. 

Спільними ознаками загальних та особливих видів мита є такі: а) сплата мита 

пов’язана з переміщенням товарів через митний кордон України; та б) мито 

сплачують суб’єкти господарювання, що вчиняють зовнішньоекономічні операції 

імпорту,експорту або транзиту товарів. Ознаками, які ставлять під сумнів 

приналежність особливих видів мита до інструментів тарифного регулювання є 

відмінності від загальних видів мита.  

Відмінності між загальними та антидемпінговими та іншими особливими 

видами мита, стосуються чотирьох основних аспектів: об’єкти регулятивного 

впливу, мета регулятивного впливу, процедура встановлення ставок мит та 

механізм міжнародно-правового регулювання.  

Загальні види мита, які стягуються на підставі митного тарифу, формують 

єдину систему загального регулювання ЗЕД, а їх об’єктом за загальним правилом 

виступають всі товари, що є об’єктами імпортно-експортних операцій. 

Антидемпінгові та інші особливі види мита формують систему персоніфікованого 

регулювання імпорту, а їх об’єктом виступають окремі види товарів, конкретних 

експортерів або країн. 

Метою застосування загальних мит є виконання комплексу функцій, таких як 

захисна, облікова та фіскальна, а також постійне формування оптимальної 

структури імпорту та експорту, метою ж застосування особливих видів мита, 

виходячи з механізму застосування – тимчасовий захист національних 

товаровиробників та національних інтересів. 



88 

 

 

Встановлення ставок загальних мит здійснюється в рамках загальної 

законотворчої процедури, встановлення ставок особливих видів мита в рамках 

певної адміністративної процедури – спеціальних розслідувань. 

Міжнародно-правове регулювання питань застосування загальних та 

особливих видів мита теж різниться. Міжнародно-правові зобов’язання щодо 

загальних мит стосуються процедури застосування загальних видів мита або 

зменшення та скасування ставок мита (в межах угод про зони вільної торгівлі). 

Зобов’язання щодо особливих видів мита стосуються забезпечення виконання 

стандартних правил процедури їх застосування у відповідності до Угод СОТ 

[110]. 

Досліджуючи відмінності між загальними та особливими митами, слід 

розпочати, насамперед, з специфічної функції або мети застосування особливих 

видів мита. В понятійно-термінологічному  апараті митного законодавства цілого 

ряду країн та Угод СОТ для характеристики антидемпінгових, спеціальних та 

компенсаційних мит застосовується загальний термін «захисні мита». Захисні 

мита є загальновизнаними інструментами торгівельної політики і слугують для 

захисту інтересів національних товаровиробників у випадку дешевого імпорту з 

третіх країн. Захисні мита сприймаються та запроваджуються як засіб протидії так 

званій «несправедливій торгівельній практиці», до якої відносяться демпінговий 

експорт, субсидування експорту в країнах-експортерах, невиконання країнами-

торгівельними партнерами своїх міжнародних зобов’язань [107;111]. 

Таким чином, вказані мита покликані не регулювати загальну структуру 

імпорту та експорту, а компенсувати конкретні випадки недобросовісної 

конкуренції у сфері зовнішньої торгівлі. Найчастіше така недобросовісна 

конкуренція полягає у занадто дешевому імпорті, який негативно впливає на 

механізми ціноутворення на внутрішньому ринку, тобто демпінговий імпорт.  У 

зазначених випадках застосування особливих видів мита направлене на 

компенсацію різниці між нормальною ціною товару та заниженою, що є проявом 

захисної функції. За своєю суттю та призначенням захисна функція особливих 
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видів мита є зовнішнім проявом дії інструментів господарського права, 

спрямованих на реалізацію принципу захисту національного товаровиробника.  

Крім специфічної мети застосування антидемпінгових мит, ще одним 

фактором, який відрізняє їх від загальних мит, є спеціальний механізм їх 

застосування, а саме на підставі підзаконних нормативно-правових актів 

уповноважених на те органів виконавчої влади. Нормативно-правовий акт про 

встановлення особливого виду мита носить назву Рішення і приймається 

Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки 

України на підставі проведеного спеціального розслідування. 

Специфіка особливих видів мита полягає також у процедурі встановлення 

останніх, яка істотно відрізняється від процедури встановлення загальних мит. 

Загальне мито, відповідно до ст. 2 Закону України «Про митний тариф України» 

встановлюється або змінюється виключно шляхом внесення змін до Митного 

тарифу України в порядку, визначеному законом [65]. 

Відмінність у процедурі встановлення особливих видів мита, яка носить 

персоніфікований, індивідуальний характер, і є тим аргументом, яким 

пояснюються спроби віднести їх до засобів нетарифного регулювання. Але, як 

підкреслює ряд дослідників, «самі по собі особливі мита все ж таки необхідно 

відносити до тарифних засобів» [112, с. 159]. На це прямо вказують і Закон 

України «Про митний тариф України», і той факт, що в рамках Угод СОТ 

особливі мита розглядаються як один з варіантів заміни нетарифних бар’єрів. 

Визначальним для віднесення інструменту державного регулювання 

переміщення товарів через митний кордон до тарифних або нетарифних засобів є 

економічний характер цього інструменту. Тобто, наявність або відсутність в 

механізмах застосування особливих видів мита грошового вираження буде 

свідчити про економічний або адміністративний характер відповідних заходів. 

Слушною, в даному випадку, виглядає пропозиція щодо необхідності окремо 

розглядати антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні мита, як засоби 

тарифного регулювання, адже вони «носять економічний характер та не є платою 
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за послуги або різновидом штрафу» та «адміністративну процедуру проведення 

спеціального, антидемпінгового та антисубсидиційного розслідування, що 

передує прийняттю рішення про встановлення відповідного особливого мита» 

[112, с. 159]. 

Таким чином, особливі види мита разом утворюють систему захисних 

заходів, що застосовуються з метою захисту економічних інтересів держави та 

економічних інтересів національних товаровиробників у випадку недобросовісної 

конкуренції з боку інших держав і іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 о стосується особливості механізму встановлення мита, то, на нашу думку, 

це не може бути підставою для віднесення його до нетарифних засобів 

регулювання. Наприклад, згідно ст. 2 Закону України «Про державне 

регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» передбачено щорічне 

запровадження сезонних ввізних мит у подвійному розмірі до пільгових ставок 

ввізного мита на сільськогосподарську продукцію певних груп УКТЗЕД, які 

протягом часу їх дії заміщують ввізні мита та є винятком з пільгових та 

преференційних режимів. Згідно ч. 3. ст. 2 зазначеного Закону терміни дії 

сезонних мит встановлюються Кабінетом Міністрів України. Але, не дивлячись на 

таку процедуру, Закон однозначно відносить сезонні мита до тарифних засобів 

регулювання імпорту сільгосппродукції, а засоби нетарифного регулювання 

визначаються ст. 3 даного Закону [113]. 

Стосовно загальних видів мита міжнародно-правові зобов’язання держав-

членів СОТ реалізуються в чотирьох напрямках [114]. 

По-перше, це виконання загальних принципів їх застосування. Серед 

зазначених принципів, слід виділити принцип (режим) найбільшого сприяння, 

закріплений у ст.1 ГАТТ, який передбачає автоматичне розповсюдження пільг, 

наданій одній країні-члену СОТ на всі інші [67]. 

По-друге, і це найголовніше, у прийнятті на себе тарифних зобов’язань, так 

званих «Розкладів поступок», які складаються за результатами тарифних 
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переговорів між країнами-членами СОТ. Згідно з п. 7 ст.    ГАТТ такі Розклади, 

додані до даної Угоди, є її невід’ємною частиною, а «кожна сторона повинна 

надавати торгівлі інших сторін режим не менш сприятливий, ніж той, що 

передбачається відповідною Частиною відповідного Розкладу, доданого до цієї 

Угоди» [67]. 

По-третє, це зобов’язання країн-членів СОТ щодо періодичного проведення 

багатосторонніх переговорів щодо взаємного зниження тарифів (ст. ХХV    bis 

ГАТТ). Як приклад, можемо привести DCFTA та CUFTA. 

Крім того, питання загальних мит регулюється і на двосторонній або 

регіональній основі. Це стосується двосторонніх угод про вільну торгівлю, що 

передбачають застосування різного роду тарифних преференцій, або угод щодо 

створення зон вільної або прикордонної торгівлі тощо. Предметом таких угод, 

зокрема, виступає застосування пільгових ставок мита, тарифних квот тощо по 

відношенню до товарів країн-учасниць даної угоди. Україною такі угоди укладені 

з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), країнами СНД, а також з 

Чорногорією, Македонією, Грузією, Азербайджаном, Узбекистаном, 

Таджикистаном, Туркменістаном [115]. 

Укладені угоди про вільну торгівлю сприяють вільному руху товарів та 

послуг між країнами, що, у свою чергу, сприяє залученню інвестицій, 

здешевленню імпорту, розвитку внутрішнього виробництва, інфраструктури, 

обміну досвідом і технологіями, забезпечують зайнятість населення, надходження 

до бюджетів податків та зборів, збереження тісних міждержавних зв’язків.  

Узагальнюючи вищезазначені чотири групи міжнародних зобов’язань, можна 

стверджувати, що всі вони стосуються, насамперед, ставок мита, а також способів 

нарахування на основі цих ставок конкретних сум, які підлягають сплаті при 

ввезенні товарів на митну територію. 

Аналіз сутності та правової природи особливих видів мита свідчить про те, 

що, незважаючи на адміністративний характер механізму застосування, такі види 
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мита мають цілий набір ознак, за якими їх слід відносити до тарифних засобів 

регулювання, зокрема: 

– особливі види мита носять характер обов’язкового платежу, вони не є видом 

штрафу або плати за послуги; 

– особливі види мита мають ставку, яка виражена у відсотках або у грошових 

одиницях; 

– регулятивний вплив особливих видів мита реалізується через механізм 

ціноутворення;  

– надходження від особливих видів мита зараховуються до державного бюджету. 

Таким чином, можна констатувати, що особливі види мита відповідають 

критеріям тарифних засобів регулювання в розумінні системи ГАТТ/СОТ як 

засоби захисту торгівлі. 

 

2.2. Митний тариф України 

як елемент системи тарифного регулювання 

 

Дослідження мита як елементу тарифного регулювання вказує на 

нерозривний зв’язок мита та  митного тарифу. 

Як зазначає А.А. Дубініна, митний тариф є одним із найпоширеніших 

економічних заходів регулювання міжнародних економічних відносин, який 

містить деталізований перелік товарів, що оподатковуються імпортним, 

експортним і транзитним митом з наведенням способу нарахування, ставки мита, 

а також коефіцієнтів надбавок і знижок та переліку товарів, заборонених до 

ввезення, вивезення і транзиту відповідно до товарної номенклатури 

зовнішньоекономічної діяльності. Митний тариф можна розглядати також як 

конкретну ставку мита, яка застосовується при ввезенні певного товару чи 

вивезенні його за її межі на митну територію країни. У даному разі поняття 

митного тарифу ототожнюється з поняттям мита при переміщенні товарів через 

митний кордон країни. А тому виникають хибні точки зору, за якими митний 
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тариф сприймають як вид митного платежу, що стягується з товарів та предметів, 

які переміщуються через митний кордон держави [116,с. 59]. 

В.П. Науменко вказує, що в економічній літературі поняття митного тарифу 

часто використовується у більш широкому розумінні – як особливий інструмент 

торговельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни у 

його взаємодії зі світовим ринком, тобто це не конкретна ставка щодо визначеної 

групи товарів, а засіб регулювання зовнішньої торгівлі, який за термінологією 

визначається як «тарифне регулювання». Тому інколи такі поняття, як «мито» та 

«митний тариф» розглядаються як еквівалентні [64, с. 80]. 

Однак ототожнювати ці поняття є некоректним з огляду на їх різне 

функціональне призначення та момент застосування у алгоритмі здійснення 

митних формальностей. Відтак, розглянемо аргументи на користь розмежування 

понять «мито» та «митний тариф».  

Традиційно розпочнемо з наведення легального визначення досліджуваного 

поняття. Нормативно-правовим актом, де, за логікою, повинно міститись легальне 

визначення митного тарифу, є Закон України від 19 вересня 2013 р. «Про митний 

тариф України». Відповідно до ст.1 зазначеного Закону Митний тариф України є 

невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок 

загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну 

територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої 

системи опису та кодування товарів. Відповідно до ст. 2 Закону «Про митний 

тариф України» ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися 

виключно шляхом внесення змін до Митного тарифу України в порядку, 

визначеному законом [65].  

Окрім зазначеного вище, в національному законодавстві відсутня будь-яка 

інша згадка про сутність митного тарифу та відсутнє визначення останнього 

взагалі. Відсутність закріплених на законодавчому рівні визначень понять, які 

повсякчас застосовуються суб’єктами господарювання та митними органами у 
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процесі здійснення митних формальностей, є суттєвою прогалиною національного 

законодавства. 

Зважаючи на зазначене,пропонується закріпити у  ч.1 ст. 1 Закону «Про 

митний тариф України» визначення поняття митного тарифу України як 

систематизованого вичерпного переліку ставок мита на товари, що ввозяться на 

митну територію України, що закріплені у формі відсотку від митної вартості 

товару або грошового розміру на одиницю товару. Доповнити ст. 1Закону «Про 

Митний тариф України» частиною 2 та викласти її у наступній редакції: 

«Систематизація митного тарифу України відбувається на підставі Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), а розмір ставок 

мита відповідає міжнародним зобов’язанням України». 

С.С.Терещенко зазначає, що митний тариф є головним інструментом, який 

разом із внутрішньою податковою системою регулює економічний клімат у країні 

і спрямований на захист вітчизняних товаровиробників від конкуренції товарів 

іноземного виробництва та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів на внутрішньому споживчому ринку [117, с. 79]. 

Отже, митний тариф є інструментом тарифного регулювання ЗЕД, який 

визначений у Законі України «Про митний тариф України» як перелік ставок мита 

на товари, що імпортуються. Разом з тим, відкритим залишається питання про 

визначення місця митного тарифу в системі тарифного регулювання.  

Варто звернути увагу на точку зору В.В. Ващенка та  .М.Карамбовича, які 

включають до системи тарифного регулювання кодування товарів [42;55]. 

Зауважуємо, що доповнення традиційної системи тарифного регулювання суто 

структурною частиною митного тарифу, а саме, кодуванням товарів, призводить 

до необхідності виділяти такі ж структурні частини інших елементів тарифного 

регулювання та розглядати їх як окремі елементи, що, в свою чергу, призводить 

до штучного розширення інструментарію тарифного регулювання. Доцільним 

вбачається говорити про митний тариф як інструмент тарифного регулювання, 

застосування якого складається з двох взаємопов’язаних структурних етапів – 
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визначення коду товару та застосуванню до товару ставки мита, передбаченої 

визначеним кодом [117, с. 79]. 

Для кращого розуміння місця митного тарифу у системі тарифного 

регулювання необхідно розглянути механізм його застосування.  За загальним 

правилом, імпортер для митного оформлення товарів, що переміщуються на 

територію України подає до митного органу митну декларацію, яка вміщує 

відомості про виробника товару, країну походження товару, митну вартість 

товару, код товару, відправника, отримувача, декларанта, тощо. Важливою 

інформацію для визначення митного тарифу, та відповідно, розміру мита, яке 

підлягає сплаті, є митна вартість та країна походження товару.  ншими словами, 

перш ніж застосувати до товару певну ставку мита, тобто митний тариф, 

необхідно встановити усі фактори, що впливатимуть на вибір такої ставки.  

Залежність ставки мита від країни походження товару є одним з 

найяскравіших прикладів впливу на розмір мита. Якщо код за УКТ ЗЕД є 

незмінним для певної групи товарів, то країна походження відіграє важливу роль 

у диференціації ставок мита. У даному випадку мова йде про наявність чи 

відсутність міжнародно-правових угод або угод про зону вільної торгівлі, що 

тягне за собою преференційний чи непреференційний метод застосування 

митного тарифу. Схожа ситуація стосується й митної вартості, яка в залежності 

від країни виробництва може бути різною у зв’язку з здешевлюючими або 

здорожчюючими обставинами [118, с.45]. На нашу думку, схематично систему 

тарифного регулювання слід відображати наступним чином (рис.1): 
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Рисунок 1 

 

Таким чином, митний тариф є беззаперечною основою тарифного 

регулювання та головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі.  

Серед основних завдань митного тарифу виділяють: 

– захист національних виробників від іноземної конкуренції; 

– надходження коштів у державний бюджет; 

– поліпшення умов доступу національних товарів на іноземні ринки; 

– регулювання стану платіжного балансу країни. 

Митний тариф спрямований на контроль за товарами, що перетинають 

національний кордон, на формування бюджету, на збереження рівноваги на ринку 

товарів, а тому можна зробити висновок про основні функції, які покладені на 

нього: 

– фіскальна функція полягає у формуванні дохідної частини бюджету в зв’язку 

з правовою природою митного тарифу як податку. Функція джерела доходу 

виходить з того, що доходи від тарифів є значним джерелом фінансування. 

Підписання ГАТТ та проведення відповідних раундів переговорів щодо 

поступового зменшення або скасування тарифів призвели до поступового 

нівелювання фіскальної функції. Можливість акумуляції коштів дійсно була 

однією з головних причин застосування тарифів, але економічний розвиток та 
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економічна стабільність розвинених країн скоротили її значення даної функції. 

Проте, для країн, що розвиваються, фіскальна функція є однією з основних; 

– захисна функція є переважною функцією та полягає у тому, що високі митні 

тарифи знижують ефективність зовнішньоекономічних операцій або взагалі 

роблять їх недоречними для іноземних виробників. Тарифи є засобом політики 

захисту вітчизняних галузей економіки шляхом створення таких умов, за яких 

тиск конкурентного імпорті на національних товаровиробників є меншим або ж 

конкурентний імпорт опиняється у невигідному становищі. Насправді, побіжний 

огляд тарифних ставок, що застосовуються в різних країнах, зокрема низький 

рівень тарифів у розвинених країнах та достатньо високий у країнах, що 

розвиваються,свідчить про конкурентоспроможність вітчизняної промисловості 

певної країни. У деяких випадках для балансу між доступом на ринки та захистом 

вітчизняної промисловості використовуються «тарифні квоти». Принцип дії 

тарифних квот полягає у встановленні низьких або взагалі нульових ставок мита 

на імпорт товарів  до певного обсягу (первинні мита), а потім більш високих 

ставок (вторинні мита) на будь-який імпорт, який перевищує цей рівень. 

Окрім наведених первинних функцій митного тарифу, що носять 

економічний характер, можна зазначити також про похідні функції, зокрема такі: 

– стимулююча функція полягає у стимулюванні збільшення експорту через 

відмінності між внутрішніми і світовими цінами, зумовлені наявністю різного 

рівня витрат на виробництво та різницею в системі оподаткування, що спричинює 

привабливість експорту певних товарів для національних виробників; 

– регулятивна функція, що сприяє раціоналізації товарної структури, 

підтримується оптимальне співвідношення валютних доходів та витрат держави; 

– політична функція полягає у можливості чинити економічний тиск на інші 

держави шляхом збільшення митних тарифів або чи надає їм митні пільги. 

Окремої уваги потребує дослідження каральної функції тарифів, що є 

похідною від захисної функції. Йдеться про застосування державною особливих 

видів мита, що використовується для виправлення спотворень у торгівлі, які 
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виникають внаслідок заходів, що вживаються іншими країнами. Наприклад, 

Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. 

дозволяє країнам застосовувати антидемпінгове мито для усунення шкоди у 

доведених випадках демпінгу, а Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

дозволяє країнам застосовувати компенсаційне мито у випадках, коли країна 

експорту надає своїм виробникам субсидії, які, хоч і не є прямо забороненими, 

тим не менше завдають шкоди галузям промисловості країни імпорту [105;106]. 

Відповідно до положень національного законодавства, розмір ставки 

компенсаційного та антидемпінгового мита може визначатися у відсотковому 

відношенні до митної вартості, за аналогією з адвалерними ставками загального 

мита. 

Проте зауважимо, що формулювання даної функції як каральної є не зовсім 

доречним, адже, по суті антидемпінгове та компенсаційне мито має на меті не 

покарання суб’єкта господарювання, а виправлення ситуації, що виникла у 

зв’язку з його недобросовісною поведінкою. Адже за своїм змістом 

антидемпінгове та компенсаційне мито не є штрафом, а платою, що забезпечує 

дотримання рівності серед суб’єктів господарювання. Тому пропонуємо розуміти 

дану функцію як відновлюючу. 

Митний тариф України встановлює на єдиній митній території України 

порядок обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України. 

Він базується на міжнародно-визнаних нормах та розвивається у напрямі 

максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці 

принципів і правил митної справи. 

Ставки митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів ЗЕД незалежно 

від форм власності, організації господарської діяльності й територіального 

розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її 

міжнародними договорами, та затверджується Верховною Радою України за 

поданням Кабінету Міністрів України. 
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Важливість тарифного регулювання полягає, насамперед у перевагах тарифів 

перед кількісним регулюванням у міжнародній торгівлі полягає у тому, що легше 

досягти поступок щодо зниження тарифів, аніж щодо зняття кількісних обмежень 

у їх різноманітних формах. Тарифи мають переваги і з економічної точки зору, 

оскільки, на відміну від кількісних обмежень, слугують джерелом наповнення 

державного бюджету та справляють менший спотворювальний вплив на ринки, де 

існують монополії. Крім того, імпортні квоти не завжди справедливо 

адмініструються.  Нарешті, експортери мають можливість відреагувати на 

існування (або підвищення) тарифів шляхом підвищення ефективності їхнього 

виробництва, у тому числі завдяки інноваціям [119, с. 45]. Разом з тим, введення 

імпортної квоти не стимулює технологічні нововведення,оскільки зменшення 

видатків виробництва не сприяє розширенню реалізації товару. За умови 

збільшення попиту та застосування імпортної квоти рівень добробуту споживачів 

менший порівняно з випадком, коли захист внутрішнього ринку здійснюється за 

допомогою митного тарифу: при наявності квоти споживач змушений платити 

більше, але отримує менше товарів, аніж при запровадженні митного тарифу [120, 

с. 181-182]. 

Окрему увагу слід приділити процедурі застосування митного тарифу, від 

якого фактично залежить розмір мита. За способом застосування митних ставок 

митний тариф поділяється на два види: простий та складний. Простий митний 

тариф базується на одній ставці митного оподаткування, тобто передбачає одну 

ставку мита для кожного товару незалежно від країни походження. Простий 

митний тариф або непреференційний митний тариф за походженням завжди є 

автономним, адже приймається країною без домовленостей з іншими державами у 

сфері застосування митного тарифу, а тому не передбачає пільгового або 

дискримінаційного мита. 

Складні митні тарифи базуються на двох, трьох і більше ставках митного 

оподаткування з конкретного товару. Митна ставка застосовується до товарів 

певних країн або груп країн, тобто в залежності від наявності домовленостей між 
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країною-імпортером та країною імпорту оформлених у вигляді міжнародно-

правової угоди. Такі тарифи з різним рівнем митного оподаткування дають змогу 

державам провадити різну митну політику відносно до тих чи інших країн та є 

преференційними, адже надають перевагу певній країні чи групам країн. Такий 

тариф є важелем тиску на одні країни, оподатковуючи їх товари більш високими 

ставками мита, при цьому домагаючись від них різних поступок або надаючи 

пільги іншим країнам, прив’язуючи їх до свого ринку. Застосування складного 

митного тарифу можливе лише для країн з високорозвиненою економікою, адже 

лише такі держави можуть користуватися привілеями встановлювати власні 

«правила гри» на міжнародному ринку товарів.  

В Україні при застосуванні вивізного (експортного) мита діє простий митний 

тариф, тоді як механізм дії ввізного (імпортного) мита передбачає використання 

трьох видів ставок мита: преференційні, пільгові, повні.  снує точка зору, що за 

таких умов митний тариф виконує різні функції. У випадку експорту товару 

митний тариф виконує протекціоністську функцію, адже простий митний тариф 

прямо впливає на вартість вітчизняного продукту, яка буде нижчою, ніж вартість 

імпортного товару. Тобто простий митний тариф для експортних товарів 

переводить імпорт певних у товарів у клас нерентабельних.  Застосування ж 

складного митного тарифу для імпортних товарів дає змогу регулювати 

товаропотік з інших країн. 

Як вже зазначалося вище, поруч з митним тарифом існують певного роду 

послаблення для імпортерів товару, тобто тарифні квоти. Відповідно до п. 56 ст. 4 

МК України під тарифною квотою розуміють визначений обсяг товару, в межах 

якого ввезення або вивезення такого товару здійснюється за пільговою ставкою 

мита або без застосування мита. Безспірною є приналежність квотування до 

нетарифних методів регулювання ЗЕД, однак між квотуванням та тарифним 

квотами є принципова різниця, яка і є підставою віднесення тарифних квот до 

системи методів тарифного регулювання ЗЕД [46]. 
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Метою квотування в його традиційному розумінні є кількісне обмеження 

товарів, що переміщуються через митний кордон України з метою забезпечення 

захисту економічних інтересів учасників економічного обороту, створення для 

суб'єктів ЗЕД рівних можливостей, заохочення конкуренції, ліквідації 

монополізму, формування раціональної структури експорту і захист внутрішнього 

ринку [22, с.173]. Варто відзначити, що квотування зовнішньоекономічних 

операцій здійснюється всіма країнами, митними союзами і економічними групами 

держав як один із заходів регулювання цього виду господарської діяльності [121, 

c.789].  

Метою впровадження та застосування тарифних квот є передусім підтримка 

країн, що розвиваються, з якими країна-ініціатор тарифних квот має на меті вести 

активну торгівлю. Зазвичай, запровадження тарифних квот відбувається відносно 

тих товарів, імпорт яких не призведе до завдання шкоди національним інтересам. 

Отже, можна зробити висновок, що передумовою запровадження тарифних квот є 

укладення певної міжнародної торгівельної угоди, яка передбачатиме посилення  

співпраці в сфері торгівлі та закріплюватиме певного роду тарифні преференції, 

зокрема у вигляді тарифних квот. 

Підтвердженням зазначеного є стаття 281 МК України, де зазначено, що 

тарифні пільги (тарифні преференції) щодо ставок Митного тарифу України 

закріплюються у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження 

ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот відповідно до 

законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими 

укладено відповідні міжнародні договори [46]. Однак неможливо погодитися з 

ототожненням понять «тарифні пільги» та «тарифні преференції».  

Досліджуючи поняття «тарифної пільги», слід розпочати з тлумачення 

поняття «пільга». Пільга визначається як переважне право, поблажливість, 

полегшення, надане будь-кому як вилучення із загального правила, як надання 

певних переваг, часткове звільнення від виконання встановлених правил, 

обов’язків або полегшення умов їх виконання [122, с.405].  
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Як зазначає О.В. Ткаля, під правовою пільгою розуміють різновид правового 

вилучення, що застосовується у створенні специфічного правового режиму, в 

межах якого суб’єкт наділяється додатковими можливостями юридичного 

характеру, пов’язаними як з удосконаленням правомочностей (додаткові 

переваги), так і зі створенням пільгового становища [123, c. 87]. 

О.В. Мурза визначає правову пільгу як різновид встановлених 

компетентними органами в нормативно-правових актах юридичних винятків, за 

допомогою яких формується специфічний правовий режим, який 

характеризується наділенням суб’єкта додатковими заходами юридичного 

характеру, наданням йому особливих додаткових прав і звільнення від 

встановлених законом обов’язків [124, с.10]. 

На нашу думку, під правовою пільгою слід розуміти явище, яке передбачає 

привілейоване становище суб’єкта відносин, яке характеризується сукупністю 

специфічних, чітко визначених прав та повне або часткове звільнення від певного 

кола обов’язків.  

Під тарифною пільгою пропонуємо розуміти можливість для суб’єкта 

господарювання ЗЕД застосовувати нижчі або нульові ставки митного тарифу у 

зв’язку з наявністю певних підстав або виконання ним певних умов. 

Питання тарифних пільг є надзвичайно дискусійним, а з огляду на 

законодавче ототожнення тарифних пільг та тарифних преференцій постає 

питання про доцільність виокремлення такого явища як тарифні пільги. На нашу 

думку, тарифні пільги є відмінними від тарифних преференцій. Для кращого 

розуміння даного поняття слід порівняти його з митними пільгами. 

Комплексно митні пільги, тарифні преференції та інші суміжні явища 

досліджувалися в дисертації О.В. Прядко. Вчена зазначає, що поняття «митні 

пільги» в національному законодавстві використовується достатньо широко, 

зокрема митним законодавством в окремих випадках передбачено пільговий 

(спрощений) порядок митного декларування й оформлення, а також митного 

контролю товарів та інших предметів, переміщуваних через митний кордон 
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держави. Вчена доходить висновку, що митні пільги – це не лише й не стільки 

певні полегшення щодо сплати мита та інших обов’язкових при транскордонному 

переміщенні товарів і предметів платежів, а перш за все відповідний спрощений 

порядок здійсненні інших митних процедур [125, с. 15]. 

О.В. Прядко звертає увагу, що найбільш значущою ознакою митної пільги є 

саме вплив на сплату мита та інших платежів, хоча застерігає про некоректність 

звуження поняття митної пільги лише до одного такого різновиду. Мова йде про 

вживання щодо сплати мита та інших платежів словосполучення «тарифні пільги 

(преференції)» [125, с. 17]. 

Однак, неможливо погодитися з такими висновками. Безсумнівно, 

«спрощений порядок здійснення інших митних процедур» є митною пільгою за 

своїм функціональним призначенням та змістом, що вкладається в таке поняття. 

Однак, певного роду спрощення або полегшення сплати мита та інших платежів 

має чітко виражений економічний характер та повинен носити назву «тарифної 

пільги». 

На нашу думку, спрощення щодо сплати мита, тобто тарифні пільги, та 

спрощення в контексті порядку здійснення митних процедур, тобто митні пільги, 

можна об’єднувати у поняття «митно-тарифні пільги» (за аналогією та з тих 

самих підстав що й митно-тарифне, митне та тарифне регулювання). 

Останнім серед досліджуваних понять є поняття «тарифні преференції». У 

довідковій літературі під «преференцією» розуміють перевагу, пільгу, що 

надається кому-небудь у користуванні чимось [126, с.923]. Виходячи лише з 

етимологічного значення «преференції», виникають підстави вважати дане 

поняття узагальнюючим по відношенню до тарифних квот та тарифних пільг.  

У перекладі з латинської «praeferentia» означає «перевага, полегшення», що 

призводить до помилкового ототожнення понять «преференція» та «пільга». 

Проте, на нашу думку, дані поняття співвідносяться як ціле та частина. 

Загалом, тарифні преференції можна визначити як спеціальні переваги або 

привілеї, що надаються однією державою іншій або групі країн у виді звільнення 
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або знижки  мита та впровадженням квот на певну групу товарів та виступають 

спеціальним засобом тарифного регулювання. 

Варто зауважити, що ототожнення зазначених понять викликане також 

позицією законодавця вираженою у ст. 281 МК України. Як вже зазначалося, 

тарифні пільги або тарифні преференції полягають у звільненні від обкладення 

митом, зниженні ставок мита та встановлення квот на преференційне ввезення 

товарів та інших предметів [46]. Зважаючи на таке, доцільним є змінити назву 

статті 281 МК України на «Тарифні преференції». 

Варто також звернути увагу, що законодавець продовжує нормативно-

правове регулювання пільг щодо оподаткування товарів митом у ст.ст. 282-288 

МК України. Некоректною вбачається назва статті 282 МК України, де звільнення 

від оподаткування митом ототожнюється з податковими пільгами. На нашу 

думку, будь-які пільги щодо сплати мита, що надаються суб’єктам 

господарювання під час провадження ними зовнішньоекономічної діяльності, є 

виключно тарифними пільгами та не можуть відноситися до податкових пільг, 

зокрема, через самостійність мита як явища та відмежування останнього від 

податку. 

На підставі проведеного дослідження зазначаємо, що тарифні преференції є 

похідним явищем від митного тарифу та включає в себе тарифні пільги та тарифні 

квоти. Відтак, визначаємо тарифні преференції як метод тарифного регулювання 

ЗЕД, що полягає в наданні державою привілеїв іншій державі або групі держав 

щодо імпорту товарів у вигляді зниження або звільнення від сплати мита та 

встановленні тарифних квот. 

Вартими уваги є також підстави для застосування тарифних преференцій. 

Отже, як вже зазначалося національним законодавством допускаються тарифні 

преференції у виді звільнення від сплати мита, застосування нижчих ставок мита 

та запровадження тарифних квот. Тарифні преференції з боку України надаються 

окремим категоріям товарів та іншим предметам на підставі міжнародних 
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договорів про вільну торгівлю, укладених Україною та ратифікованих Верховною 

Радою України. 

Для використання будь-якого роду тарифних преференцій, що встановлені 

Україною при реалізації її зовнішньоекономічної політики щодо товарів 

необхідно з’ясувати право суб’єкта господарювання ЗЕД на їх застосування. До 

обов’язкової для встановлення інформації відносять: код товару (для визначення 

чи застосовуються до такого товару певного роду привілеї) та країну походження 

товару (для встановлення чи є застосовуються до товарів з такої країни будь-які 

пільги чи привілеї, що підтверджується сертифікатом про походження товару). 

Таким чином, основною умовою надання тарифних преференцій є 

походження товарів з країн, з якими укладено договори про вільну торгівлю. 

На тісний зв’язок митного тарифу з іншими елементами системи тарифного 

регулювання вказує також процедура визначення коду товару за УКТЗЕД 

(Українська класифікація товарів ЗЕД),яка, як зазначалося вище, є етапом 

застосування митного тарифу. Від правильної класифікації коду товару залежить 

встановлення вірної ставки митного тарифу та обґрунтоване нарахування і 

стягнення митних платежів.  

Проблема класифікації товарів з митною метою має насамперед економічний 

характер. Класифікуючи товари в окремі товарні позиції, митні органи можуть 

створювати додаткові протекціоністські перешкоди для імпортних товарів або, 

навпаки, стимулювати товаропотік до країни. Так, зміна структури митного 

тарифу (в напрямі посилення її деталізації), залишаючи незмінним або навіть 

знижуючи середній рівень митного оподаткування шляхом зменшення тарифних 

ставок, які втратили свою торговельно-політичну та економічну ефективність, або 

ставок на товари, імпорт яких припинено, дозволяє підвищувати тарифні ставки 

на продукцію окремих галузей економіки, які потребують більш високого рівня 

тарифного захисту. Тобто, чим більш розширеною є структура митного тарифу, 

тим ефективніше він може бути використаний з протекціоністською метою. 
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Кодова система класифікатора товарів створюється для того, щоб 

інформація, що надається митному органу, мала зручну форму для її збирання, 

перевірки, передачі, обробки, видачі, а також для проведення економічного 

аналізу. 

Для розуміння процедури визначення коду товару розглянемо структуру 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), 

порядок ведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

21 травня 2012 р. № 428 (далі за текстом – Постанова № 428). Пунктом 2 цієї 

постанови встановлено, що УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу 

України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», що 

використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі та 

здійснення митного оформлення товарів[127]. 

Відповідно до п. 3 Постанови № 428, УКТЗЕД складається на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної 

організації з урахуванням Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. 

УКТЗЕД – це систематизований перелік товарів, який включає код товару, його 

найменування, одиницю виміру та обліку. В УКТЗЕД товари систематизовано за 

розділами, групами, товарними позиціями, товарними під позиціями, категоріями, 

підкатегоріями. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

має п’ять рівнів, що побудовані за ступенем зростання деталізації і відповідної 

кількості цифрових знаків кодування. 

Перший рівень – розділи. Всього в УКТЗЕД 21розділ. На цьому рівні товари 

згруповані за галузями господарства. Наприклад, у розділі   систематизовані живі 

тварини та продукція тваринництва, у II – продукти рослинного походження, у V 

– мінеральні продукти, у VII – пластмаси та вироби з них; каучук і гумові вироби. 

Отже, на початку необхідно визначити, до якої галузі можна віднести товар. 

Порядковий номер розділу не використовується в цифровому коді, але служить 

для зручності орієнтації в УКТЗЕД. 
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Другий рівень – групи. Усього їх 97. У них товари згруповані згідно з: 

а) матеріалом, з якого вони виготовлені; б) функціями, які вони виконують; 

в) ступенем обробки. Цьому рівню відповідають цифрові позначення з двома 

знаками від 01 до 97. Вони і є першими двома цифрами у десятизначному коді 

товару. 

Третій рівень – товарні позиції. Деталізація товарів на цьому рівні 

здійснюється за більш специфічними ознаками. Товарні позиції – це чотиризначні 

коди, перші два знаки в яких є номером групи. 

Четвертий рівень – підпозиції. На цьому рівні здійснюється подальша 

деталізація. Товарні підпозиції – це шестизначні коди, перші два знаки в яких є 

номером групи, а наступні два – номером позиції. 

П’ятий рівень – підкатегорія. На цьому рівні вводяться додаткові критерії 

товару. 

Кожний конкретний товар повинен бути однозначно визначений тільки 

одним кодом Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. 

Для забезпечення визначення коду товару тільки одним кодом в УКТЗЕД:  

— групи товарів не повторюються по змісту; 

— перелічені всі товари, що можуть перетинати кордон; 

— для виключення можливості присвоєння декількох кодів товару 

залежно від застосування критерію матеріалу, з якого він виготовлений, або 

призначення, класифікація товарів здійснюється відповідно до вимог «Основних 

правил інтерпретації класифікації товарів». 

Таким чином, система кодування забезпечує високий ступінь деталізації 

номенклатури товарів. Це має особливе значення для її застосування в 

національних товарних номенклатурах: держави, не порушуючи відповідних 

міжнародно-правових норм, що закріплюють основи системи кодування, 

одержують можливість у відомих межах змінювати рівень деталізації виходячи з 

національних інтересів. Розроблена система кодування дозволяє за необхідності 

провести подальше розширення номенклатури товарів без порушення системи 
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класифікації. Вона передбачає резерв для включення нових чи специфічних 

товарів[55, с. 171]. 

Застосування УКТЗЕД дало можливість відповідно до міжнародних правил 

врахувати інтереси розвитку і захисту національного ринку, адже відсутність 

чіткої класифікації товару можу привести до значних втрат бюджету та суперечок 

з торговельними партнерами. 

Варто зауважити, що в сучасній УКТЗЕД існує проблема значної 

диференціації в розмірах ставок ввізного мита на однорідні товари. Це призводить 

до зловживань, як з боку суб’єктів господарювання, так і з боку митних органів, 

наділених правом змінювати код товару своїми рішеннями, тим самим 

збільшуючи ставки оподаткування. 

Відповідно до ст. 69 МК України, органи доходів і зборів здійснюють 

контроль за правильністю класифікації товарів, поданих до митного оформлення, 

згідно з УКТ ЗЕД. Орган доходів і зборів уповноважений самостійно 

класифікувати товари, у випадку,якщо встановлено порушення такої класифікації. 

Класифікація товарів проведена органом доходів і зборів оформлюється у формі 

рішення про класифікацію товарів, що носить назву «рішення про визначення 

коду товару». Зазначене рішення є обов’язковим, оприлюднюється у визначеному 

законом порядку та може бути оскаржене до вищестоящого органу або ж до суду 

[46]. 

За правилами підсудності, визначеними ст. 17 Кодексу адміністративного 

судочинства від 6 липня 2005 року № 2747-IV, оскарження рішення про 

визначення коду товару є спором із суб'єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 

індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Відтак, розгляд даної категорії справ, 

згідно з ч. 3 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року 

№ 2747-IV, здійснюється місцевим загальним судом як адміністративним судом 

або окружним адміністративним судом за вибором позивача [128]. 
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Аналіз судової практики розгляду справ про оскарження рішень органу 

доходів і зборів про визначення коду товару свідчить про відсутність єдиного 

підходу з боку суддівського корпусу до вирішення даної категорії справ. Варто 

відзначити, що відповідно до відомостей Єдиного реєстру судових рішень станом 

на сьогодні адміністративними судами першої інстанції прийнято рішення у 

приблизно 170 справах. Для наглядного прикладу буде проаналізовано чотири 

справи, що розглядалися суддями Окружного адміністративного суду міста Києва 

та суддями Київського апеляційного адміністративного суду, а основна увага 

приділятиметься виключно висновками суддів щодо правомірності рішень про 

визначення коду товару. 

У справі № 826/27842/15 до Окружного адміністративного суду міста Києва 

звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Український торговий дім 

«Каділак, Шевроле» (далі – ТОВ «Український торговий дім «Каділак, Шевроле») 

з адміністративним позовом до Київської міської митниці ДФС про визнання 

протиправними дій відповідача з приводу прийняття рішення про визначення 

коду товару від 22 вересня 2015 року № КТ-100000000-0115-2015 та картки 

відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення від 22 вересня 2015 року 

№ 100260001/2015/0130. В обґрунтування заявлених позовних вимог представник 

ТОВ «Український торговий дім «Каділак, Шевроле» зазначив:«…що під час 

митного оформлення імпортованого товару, відповідачем необґрунтовано 

винесено рішення, яким визначено інший код товару за УКТЗЕД-8703241000, ніж 

зазначений декларантом у митній декларації..» яке підлягає скасуванню. Товаром, 

щодо якого було визначено інший код, був автомобіль легковий CADILLAC SRX 

Premium, новий 2015 р.в., модель 2015 року. Колір - синій. Двигун б/н. Тип двиг. 

V6 = 3600 см3, бензин. IHA (VIN) № 3GYFNGE39FS570906, кузов № 

3GYFNGE39FS570906, колісна формула 4х4, тип кузова - універсал 5 

пасажирських місць враховуючи водія, для перевезення пасажирів. Торговельна 
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марка: CADILLAC. Виробник «General Motors». Країна виробництва MEXICO 

[129]. 

Декларантом для митного оформлення подавалися усі необхідні 

товаросупровідні документи, а в графі 33 електронної митної декларації від 01 

вересня 2015 року самостійно визначено код товару згідно УКТЗЕД 8703241000 - 

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним 

чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної 

позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні 

автомобілі: нові. 

Підставою для прийняття рішення про визначення коду товару стало те, що в 

ході огляду імпортованого автомобіля CADILLAC SRX Premium, результати 

якого були зафіксовані за допомогою цифрової фотозйомки, у митного органу 

з’явились підозри щодо правильності класифікації товару за УКТЗЕД, а саме в 

ході візуального огляду виявлено ряд недоліків, які могли б свідчити про те, що 

зазначений автомобіль був у використанні. Митним органом було отримано листи 

Управління власної безпеки Головного управління ДФС у м. Києві від 03 вересня 

2015 року №13566/10/26-15-08-22, орієнтування Служби безпеки України від 09 

вересня 2015 року № 51/7/4-5353 щодо можливого надання до митного 

оформлення ТОВ «Український торговий дім «Каділак, Шевроле» неправдивих 

відомостей [129].  

В подальшому, за результатами проведеної перевірки Науково-дослідним 

Бюро судових експертиз повідомлено митницю (лист № 2/52 від 07 вересня 2015 

року) про те, що згідно відкритих джерел інформації офіційних сайтів страхових 

компаній США по автомобілю CADILLAC SRX, заявленому до митного 

оформлення, містить інформація про те, що на нього видавався документ щодо 

права власності та проводилася реєстрація у США як персонального автомобіля. 

Окрім зазначеного, до суду надавався висновок експертного автотоварознавчого 

дослідження від 18 вересня 2015 року № 16534/15-54, проведеного Київським 

науково-дослідним інститутом судових експертиз, де встановлено, що автомобіль 
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марки «Cadillac SRX Premium» кузов  № 3GYFNGE39FS570906, 2015 року 

випуску, що ввозиться на митну територію України, вважається таким, що 

перебував в експлуатації та являється не новим. В ході проведеного дослідження 

експерт встановив, що вказаний автомобіль має пробіг 71 миль (114 км). В салоні 

автомобіля та в багажному відсіку сліди забруднення та вм'ятини та ковбиках від 

сторонніх предметів. Педалі та місце для відпочинку лівої ноги мають потертості 

та сліди експлуатації. Панель облицювання панелі приладів (торпеда) має 

нашарування невідомої речовини та має пошкодження. Заводська захисна плівка 

відсутня. Також на автомобілі мають місце чисельні пошкодження, а саме: 

пошкодження заднього бамперу, радіатору кондиціонеру [129]. 

За вказаних обставин та на підставі Державного стандарту України ДСТУ 

2323-93 «Автомобілі легкові і фототехніка. Передпродажна підготовка. Порядок», 

експертом й було зроблено висновок про те, що імпортований автомобіль не є 

новим. 

Таким чином, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва 

Погрібніченко  .М. погодився з тим, що позивачем у ЕМД № 

100260001/2015/146228  від 01 вересня 2015 року неправильно визначено код 

товару згідно УКТЗЕД 8703241000, а відтак рішення про визначення коду товару 

від 22 вересня 2015 року № КТ-100000000-0115-2015 є цілком обґрунтованим та  

таким, що не підлягає скасуванню[129]. 

Не погодившись з такими доводами, ТОВ «Український торговий дім 

«Каділак, Шевроле» подало апеляційну скаргу до Київського апеляційного 

адміністративного суду.  Київський апеляційний адміністративний суд не 

погодився з доводами суду першої інстанції та постановив скасувати рішення 

Окружного адміністративного суду міста Києва та задовольнив адміністративний 

позов ТОВ «Український торговий дім «Каділак, Шевроле» частково, серед 

іншого, визнавши протиправним та скасувавши рішення органу доходів і зборів 

про визначення коду товару, з огляду на таке. 
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Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду зазначила, 

що висновок Київської міської митниці ДФС про те, що ввезений автомобіль не є 

новим та його слід класифікувати за кодом УКТЗЕД: 8703249010 (автомобілі, що 

використовувалися не більш як 5 років) ґрунтується на висновках експертиз: 

автотоварознавчого дослідження від 18.09.2015 р. №16534/15-54 та техніко-

криміналістичного дослідження документу від 22.09.2015 р. №142005902-0058. 

Висновок суду апеляційної інстанції саме щодо автотоварознавчого дослідження 

є важливим та таким, що суттєво вплинув на вектор розвитку судової практики 

[130]. 

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду відзначила, 

що на автотоварознавче дослідження митним органом було постановлено питання 

– «чи перебував зазначений автомобіль в експлуатації чи являється новим?». 

Колегія суддів дійшла до висновку, що критерієм для визначення чи є 

транспортний засіб новим чи є таким, що був у використанні, є наявність або 

відсутність реєстрації транспортного засобу в уповноважених державних органах 

з метою одержання дозволу на його експлуатацію [130]. 

Судом також зауважувалося, що такі підстави як пробіг автомобіля, 

наявність забруднення та вм’ятин, потертості педалі та місця для відпочинку лівої 

ноги та сліди їх експлуатації, нашарування невідомої речовини на панелі 

облицювання та на панелі приладів, відсутність заводської плівки та наявність на 

корпусі автомобіля чисельних пошкоджень не є критеріями визначення чи новий 

транспортний засіб чи він вже експлуатований та не віднесені до повноважень 

автотоварознавчих експертиз. Автотоварознавча експертиза мала компетенцію 

досліджувати чи реєструвалось раніше авто для експлуатації і лише з цього 

критерію робити висновок про "новий" або "такий, що був в експлуатації", 

однак,такого дослідження і висновку експертом не зроблено. Окрім цього, 

висновок автотоварознавчого дослідження від 18.09.2015 р. №16534/15-54 

базується на підставі наданих копій документів, а безпосередньо сам 

транспортний засіб експертом не оглядався та не досліджувався [130].  
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Колегія суддів також зазначає, що митним органом не вчинялися дії щодо 

проведення автотехнічної експертизи, яка б могла дати відповідь на питання, 

зокрема чи пов'язані наявні у автомобіля забруднення та пошкодження із його 

фактичною експлуатацією, чи могло це мати місце в результаті тривалої і 

недбалої доставки від виробника до позивача, тощо. Саме автотехнічна 

експертиза безпосередньо досліджує технічний стан транспортного засобу і 

вповноважена робити висновки про джерела таких пошкоджень, що могло б мати 

значення у даній справі [130]. 

За таких обставин, висновки експертиз автотоварознавчого дослідження від 

18.09.2015 р. №16534/15-54 та техніко-криміналістичного дослідження документу 

від 22.09.2015 р. №142005902-0058 не дають підстав для висновку щодо 

приналежності товару до коду УКТ ЗЕД 8703249010 чи до коду 8703241000, а 

тому вони неправомірно покладені відповідачем в основу оскаржуваних рішень. 

Разом з тим, колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду 

звертає увагу на формулювання закріплене у Поясненнях до УКТ ЗЕД, 

затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 р. №401, де визначено, що за 

УКТЗЕД «новими транспортними засобами» є засоби, що не були зареєстровані, а 

«транспортними засобами, що використовувались» є транспортні засоби, які були 

зареєстровані щонайменше один раз. Органом доходів і зборів не надавалися 

документи, що свідчать про реєстрацію спірного автомобілю уповноваженими 

державними органами влади, окрім реєстрації необхідної для його 

транспортування до покупця [130]. 

Колегія суддів також звернула увагу на рекомендаційний характер листа 

Науково-дослідного Бюро судових експертиз від 07.09.2015 р. №2/52 про факт 

видачі документа про право власності на автомобіль та проведення його 

реєстрації як персонального. А тому рішення митного органу не може 

ґрунтуватися на такому документі [130]. 

Підсумовуючи наведене, колегія суддів Київського апеляційного 

адміністративного суду зазначила, що Київською міською митницею ДФС не 
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доведено суду правомірність та обґрунтованість прийняття рішення від 22.09.2015 

р. № КТ-100000000-0115-2015 не доведено вжиття всіх необхідних та 

передбачених законом заходів для прийняття законного і обґрунтованого рішення 

[130].  

Аналогічною за змістом є справа № 826/15523/16за адміністративним 

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРНАВАЛ Я» (надалі – 

ТОВ «Карнавалія») до Київської міської митниці ДФС про визнання рішення 

відділу класифікації товарів Київської міської митниці ДФС про визначення коду 

товару від 07.09.2016 року №100000000-0136-2016 протиправним та скасувати 

дане рішення. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення органу доходів і зборів 

прийняте з порушенням правил інтерпретації УКТЗЕД, суперечить фактичним 

даним та підлягає скасуванню [131].  

За фактичними обставинами справи, ТОВ «КАРНАВАЛ Я» імпортувало 

вироби для пакування продукції: мішок подарунковий «Солодкий мішечок», 

АВКr/ABKg/ABKb для пакування новорічних подарункових наборів, 

кондитерських виробів, матеріал – поліпропілен.  

При здійсненні контролю правильності класифікації товарів, поданих до 

митного оформлення згідно з УКТ ЗЕД, органом доходів і зборів було відібрано 

зразки товару та направлено на дослідження до спеціалізованої лабораторії з 

питань експертизи та досліджень ДФС, управління експертиз та досліджень 

хімічної та промислової продукції [131]. 

Управлінням експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції 

спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, за 

результатами досліджень встановлено, що зразок з маркуванням «Мішок 

подарунковий «Солодкий мішечок», АВКr/ABKg/ABKb» представляє собою 

готовий виріб, що призначений для пакування та транспортування - мішок 

(сумочка), з прямокутним дном, петельними ручками та шнурком, що затягується. 
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Матеріал, з якого виготовлено зразок складається з двох шарів: - лицьовий - 

плівка з поліестеру, на яку нанесено малюнки (складає 36,44±0,86мас.%); - 

зворотній - нетканий матеріал точкового скріплення з поліпропіленових волокон 

(складає 63,56±0,86мас.%) [131]. 

На підставі висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та 

досліджень ДФС, органом доходів і зборів прийнято рішення про визначення коду 

товару, яким змінено код товару з «3923299000» на «4202990000» [131]. 

Суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Абловим Є.В. 

наведено правила класифікації товарів в УКТ ЗЕД відповідно до пунктів 1, 2, 3, 4, 

6 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД додатку до Закону України "Про 

Митний тариф України" від 19.09.2013 № 584-VII (чинного на момент митного 

оформлення товару та винесення рішення). 

Судом влучно відзначено, що орган доходів і зборів не зазначив що саме 

стало підставою та зумовило необхідність звернення до Спеціалізованої 

експертної установи із запитом на вирішення складного питання класифікації. 

Окрім цього, орган доходів і зборів жодних додаткових документів у декларанта 

не витребував, зокрема, документи щодо технології виготовлення та іншої 

інформації фірми-виробника. 

Фактично судом першої інстанції було встановлено відсутність складного 

випадку класифікації товару та опосередковано вказано на зловживання органу 

доходів і зборів правом на прийняття рішень про визначення коду товару з метою 

його зміни. 

Наведені вище думки підтверджуються фактом звернення судом уваги на 

експертний висновок ЧК-558 від 07.11.2016 року, виготовлений Чернігівською 

регіональною ТТП на замовлення ТОВ «КАРНАВАЛ Я» з метою визначення коду 

згідно з УКТ ЗЕД на мішок подарунковий «Солодкий мішечок». Зазначеним 

експертним висновком встановлено, що на підставі наданих документів, огляду 

товару, у відповідності з УКТ ЗЕД та пояснень до неї, експертом установлено: 

мішок подарунковий «Солодкий мішечок» у вигляді сумочки з малюнком з 
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прямокутним дном, петельними ручками та шнурком, що затягується, 

виготовлений з сировини - 100% поліпропілен, призначений для пакування та 

зберігання кондитерських виробів - класифікується у товарній підкатегорії, код 

3923299000 «Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них. Вироби з 

пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання: - мішки, пакети, 

сумочки (включаючи конічні (кульки): - - з інших пластмас: - - - інші» [131]. 

Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку, що орган 

доходів і зборів, приймаючи оскаржуване рішення не взяв до уваги подані 

декларантом документи, із наведенням характеристики товару та невірно 

встановив невідповідність обраного позивачем коду УКТ ЗЕД для імпортованого 

ним товару, а тому таке рішення про визначення коду товару УКТ ЗЕД є 

необґрунтованим та неправомірним, оскільки у митній декларації поданій 

декларантом містяться всі необхідні відомості для правильної класифікації товару 

[131]. 

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2017 

року апеляційна скарга Київської міської митниці ДФС залишена без 

задоволення, а рішення першої інстанції без змін, з огляду на той факт, що 

Окружним адміністративним судом міста Києва вірно встановлено всі обставини 

справи та прийнято законне рішення [132]. 

Суддя Вищого адміністративного суду України Кравцов О.В. у своїй ухвалі 

від 06 квітня 2017 року зазначив, що зі змісту касаційної скарги та оскаржуваних 

судових рішень суд вбачається, що касаційна скарга є необґрунтованою, а 

викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, 

оскільки скаржник не наводить підстав, які б дозволили вважати, що суди 

неправильно застосували норми матеріального та процесуального права, оскільки 

суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку по справі. 

Суддею Кравцовим О.В. визнано, що рішення судів першої та апеляційної 

інстанцій є законними та обґрунтованими і не підлягають скасуванню, оскільки 
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суди, всебічно перевіривши обставини справи, вирішили спір у відповідності з 

нормами процесуального та матеріального   права, що підлягають застосуванню 

до даних правовідносин; в них повно відображені обставини, що мають значення 

для справи, висновки судів щодо встановлених обставин і правові наслідки є 

правильними, а доводи касаційної скарги їх не спростовують [133]. 

 е однією аналогічною справою є справа № 826/15536/16 за 

адміністративним позовом приватного підприємства «Будпостач» до Черкаської 

митниці ДФС про визнання протиправним і скасування рішення про визначення 

коду товару.В обґрунтування заявлених позовних вимог представник ПП 

«Будпостач» зазначив, що під час митного оформлення імпортованого товару-

культиваторів, без дослідження характеристик товару відповідно до інформації 

від виробника, а також документів, які були надані до митного оформлення, 

відповідачем прийняте протиправне рішення, яким визначено інший код товару за 

УКТЗЕД, ніж зазначений декларантом в електронній митній декларації на товар, 

що призвело до порушення його прав, законних інтересів та надмірної сплати 

митних платежів. Представник органу доходів і зборів традиційно зазначив, що 

спірне рішення є законним, винесеним на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені діючим законодавством та просив суд відмовити в 

задоволенні заявленого адміністративного позову в повному обсязі [134]. 

ПП «Будпостач» здійснює імпортування на територію України товарів, 

зокрема, культиваторів. Для митного оформлення декларантом товар був 

заявлений за кодом товару УКТЗЕД - 84322910 (ставка ввізного мита 0 %) - 

машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: інші: 

розпушувачі та культиватори [134]. 

Органом доходів і зборів у зв’язку зі спрацюванням системи аналізу ризиків, 

проведено митний огляд товарів, а зразки товарів передано до спеціалізованої 

лабораторії з питань експертизи та дослідження ДФС, яка дійшла висновку про 

відсутність у сільськогосподарських машин ознак мотокультиваторів, а мають 
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ознаки тракторів, що керується водієм, який іде поряд. У зв’язку з таким 

висновком, органом доходів і зборів було прийнято рішення про визначення коду 

товару та змінено код товару за УКТ ЗЕД «84322910» зі ставкою ввізного мита 0% 

накод товару за УКТ ЗЕД «8701 10 00 00» зі ставкою ввізного мита 10%.  

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Огурцов О.П. 

проаналізувавши надані докази та основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД дійшов 

висновку про незаконність рішення органу доходів і зборів з огляду на специфічні 

характеристики імпортованих товарів, зокрема, культиваторів.  

Суддею було повно та всебічно проаналізовано пояснення до товарної групи 

8432, обраної ПП «Будпостач», та 8701, обраної органом доходів і зборів.  Суддя 

дійшов висновку про те, що для класифікації товару як "трактора, що керується 

водієм, який іде поруч", одночасно такому товару мають бути притаманні 

наступні технічні особливості: 1) одна ведуча вісь з установленими на неї одним 

або двома колесами; 2) товар призначений для роботи з взаємозамінними 

начіпними знаряддями; 3) наявність валу відбору потужності загального 

призначення [134]. 

Поставка ПП «Будпостач» культиваторів за кодом товару 84322910 

підтверджується супровідною документацію на товар, зокрема, сертифікатом 

походження товару, інвойсом, пакувальним листом. Разом з тим, висновок 

судового експерта експертного товарознавчого дослідження свідчить, що 

визначальні ознаки товару «Культиватори (ґрунтофрези) моделі 1050, 1050Е, 

10500, 1350» торгової марки «РОКТЕ» виробництва Китай відповідають коду 

УКТЗЕД 8432291000, група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і 

механічні пристрої; їх частини», товарної позиції 8432 «Машини 

сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення 

ґрунту», згідно з УКТ ЗЕД [134]. 

Виходячи з наведеного та аналізу супровідних документів на імпортований 

позивачем товар, що містяться в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що 
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позивачем правильно визначений код імпортованого ним товару за УКТЗЕД - 

84322910 (культиватори). 

У даному випадку важливим є наявність рішень судів, прийняті за 

результатами розгляду аналогічних адміністративних справ № 826/6601/14 та № 

826/13661/15, що стосуються ідентичного товару. Вказаними справами 

встановлено, що відсутність технічної можливості у імпортованих культиваторів 

технічної можливості (не призначені) для роботи з взаємозамінним начіпним 

знаряддям, що має привід від вала відбору потужності, свідчить про помилковість 

віднесення митним органом відповідного товару до коду УКТ ЗЕД 8701 10 00 00 

[134;135;136]. 

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26 січня 2017 

року апеляційна скарга органу доходів і зборів залишена без задоволення, а 

рішення першої інстанції без змін, з огляду на той факт, що Окружним 

адміністративним судом міста Києва вірно встановлено всі обставини справи та 

прийнято законне рішення [137]. 

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в ухвалі від 12 квітня 

2017 року зазначила, що суд першої інстанції правильно задовольнив позов, а суд 

апеляційної інстанції обґрунтовано залишив його рішення в законній силі. 

Оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, підстав для їх 

скасування або зміни немає, а доводи касаційної скарги правильність висновків 

суду не спростовують [138]. 

Однією з останніх справ даної категорії, що розглядалася суддею Окружного 

адміністративного суду міста Києва Федорчуком А.Б. є справа № 826/7208/16 за 

адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Х МФАРМ НВЕСТ» (надалі –ТОВ «Х МФАРМ НВЕСТ») до Київської міської 

митниці ДФС про скасування, серед іншого, рішення про визначення коду товару 

[139]. 

В обґрунтування позовних вимог ТОВ «Х МФАРМ НВЕСТ» зазначає, що 

органом доходів і зборів протиправно змінено коди імпортованих Позивачем 
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товарів, оскільки технічні характеристики та властивості ввезеного на територію 

України товару (оксид цинку) не відповідають класифікаційним характеристикам 

визначеного органом доходів і зборів коду 2309909690 згідно з УКТ ЗЕД. Як 

зазначив, представник ТОВ «Х МФАРМ НВЕСТ» задекларований імпортний 

товар не є результатом переробки рослинної або тваринної сировини до такого 

ступеня, що вони втратили основні властивості вихідної сировини, а являється 

сполукою визначеного хімічного складу у вигляді порошку (з вмістом оксиду 

цинку 90% - 93% згідно сертифікату формули виробника), яка використовується в 

промисловій сировині (зокрема, у гумовотехнічній, лакофарбовій, скляній 

промисловості та у кормових добавках). На думку представника ТОВ 

«Х МФАРМ НВЕСТ» товар (оксид цинку) необхідно класифікувати за кодом 

2817000000, адже останній відповідає групі 28 УКТ ЗЕД «Продукти неорганічної 

хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних 

металів, радіоактивних елементів або ізотопів» [139]. 

Представник органу доходів і зборів традиційно заперечив по суті заявлених 

позовних вимог та зазначив, що оскаржуване рішення було прийнято за 

результатами дослідження зразка відібраної проби з імпортованого товару 

встановлено наступне: зазначений товар за чистотою не відповідає вимогам 

оксиду цинку, який вказаний у товарній позиції 2817 УКТ ЗЕД. Товар «оксид 

цинку» відповідно до інформації виробника має кормовий клас та 

використовується як кормовий продукт, а тому має класифікуватися у товарній 

підкатегорії 2309909690 згідно УКТ ЗЕД [139]. 

Декларантом у поданій митній декларації імпортований товар - оксид цинку 

був класифікований за кодом УКТ ЗЕД 2817000000 - товарна підкатегорія «оксид 

цинку, пероксид цинку» групи 28 «Продукти неорганічної хімії: неорганічні або 

органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, 

радіоактивних елементів або ізотопів» [139]. 

Під час розгляду даної справи судом було проаналізовано документи, що 

надавалися ТОВ «Х МФАРМ НВЕСТ» разом з митною декларацією,висновок 
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спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження ДФС, 

інформацією виробника про кількісно-якісний хімічний склад товару та 

фотозображенням товару, а також поясненнями до груп товарів 28 «Продукти 

неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, 

рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів» та групи 23 

«Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин»[139]. 

На підставі аналізу вищевказаних Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, 

пояснень до УКТ ЗЕД, вбачається, що імпортовані ТОВ «Х МФАРМ НВЕСТ» 

товари не відносяться до підсолоджених кормів, готових кормів, інших готових 

продуктів для тварин, що включаються у групу 23 УКТ ЗЕД [139]. 

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Федорчук А.Б. вказав, 

що встановлення походження товару, а також визначення факту чи є компоненти 

у складі продукту привнесені для визначеної цілі, чи вони є побічним продуктом в 

процесі виготовлення товару, не видається можливим через відсутність 

необхідних методик та обладнання. Область використання та спосіб застосування 

товару визначається фірмою-виробником. Важливим є теза, що питання щодо 

класифікації наданої проби товару згідно з УКТ ЗЕД, а також встановлення 

віднесення продукту до кормових добавок виходить за межі компетенції 

Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС[139]. 

Суд, опираючись на листи виробника щодо основних аспектів виробництва 

та призначення даного товару, приходить до висновку, що товар, імпортований 

позивачем є хімічною речовиною, основним компонентом якої є оксид цинку 

(ZnО), водночас, яка не містить ані тваринної, ані рослинної сировини, 

виготовляється промисловим хімічним шляхом, та за цільовим призначенням 

використовується здебільшого у промисловості та додатково може 

застосовуватися в якості кормової домішки для тварин, а отже, такий товар як за 

основним компонентом, так і за способом виготовлення і основним цільовим 

призначенням найбільш повно відповідає коду УКТ ЗЕД 2817000000, що й був 
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визначений позивачем у митній декларації при здійсненні його митного 

декларування[139]. 

Разом з цим, такі висновки суду відповідають висновкам Вищого 

адміністративного суду України та Київського апеляційного адміністративного 

суду міста Києва, що наведені у їх судових рішеннях за результатами розгляду 

аналогічних адміністративних справ: № К/800/37834/14 (справа № 826/310/14)та 

№ 826/27284/15. Враховуючи зазначене вище, суд дійшов до висновку, що 

позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню 

[139;140;141;142]. 

Проведений аналіз зазначених судових справ № 826/27842/15, 826/15523/16, 

826/15536/16 та 826/7208/16 свідчить про недоліки законодавчого регулювання 

питання визначення коду товару за УКТ ЗЕД, що прямо впливає на застосування 

тієї чи іншої ставки митного тарифу. Перш за все, слід звернути увагу на 

обов’язковість рішень органів доходів і зборів щодо визначення коду товару. 

Користуючись фактором обов’язковості своїх рішень, органи доходів і зборів 

сприяють посиленню здійснення фіскальної функції тарифного регулювання ЗЕД, 

що тягне за собою надмірні витрати суб’єктів господарювання. Адже за рахунок 

зміни коду товару за УКТЗЕД збільшується розмір мита, яке повинно бути 

сплачене до державного бюджету, а керівники підприємств, як декларанти, 

притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 485 МК України. 

Усе зазначене вище негативно впливає на діяльність суб’єктів ЗЕД та подекуди 

призводить до фактичного банкрутства таких суб’єктів. Як наслідок, зменшується 

кількість вітчизняних імпортерів товарів та посилюється присутність на 

внутрішньому ринку зарубіжних підприємств. 

Безперечно не слід говорити про постійне зловживання фактором 

обов’язковості з боку органів доходів і зборів, адже існують випадки, коли такі 

рішення є законними та справедливими. Варто зауважити, що позитивним 

аспектом є можливість відстояти свої права та інтереси у суді, проте, як 
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вбачається із загальної кількості розглянутих справ, довіра до судової гілки влади 

з боку суб’єктів господарювання залишається на низькому рівні. 

У національному законодавстві закріплена можливість суб’єкту 

господарювання звернутися до органу доходів і зборів з метою отримання 

попереднього рішення про визначення коду товару (надалі – ПРК). Однак, 

суб’єкти господарювання не звертаються до органів доходів і зборів для ПРК, 

адже усвідомлюють бажання органів доходів і зборів перевиконати план 

наповнення державного бюджету за рахунок стягнення мита, що призводить до 

ігнорування такої процедури.  

Як випливає із висновків суду у зазначених вище постановах у справах про 

визнання протиправними та скасування рішень про визначення коду товару, 

органи доходів і зборів ігнорують надані документи, чим створюють стійке 

враження про недотримання ними таких основоположних принципів діяльності 

державних органів як доброчесність, справедливість та прозорість діяльності. 

Таким чином, доцільним вбачається затвердити нову методику інтерпретації 

УКТ ЗЕД та оновити основні правила визначення коду товару зі зміною їх статусу 

актів рекомендаційного характеру на акти обов’язкового характеру для усіх 

учасників відносин у сфері ЗЕД. Уніфікація нормативно-правової бази з 

встановленням чітких критеріїв визначення вірних кодів за УКТ ЗЕД позитивно 

вплине на кількість порушень та спорів з даного питання. За можливе також 

вбачається розробити та прийняти методику визначення коду товару на засадах 

доброчесності, справедливості та прозорості, використання якої спростило б 

відносини суб’єктів господарювання ЗЕД та органів доходів і зборів. 

 

2.3. Митна вартість товару та методи її визначення 

 

Митна вартість товарів за своєю природою є базисом для розрахунку 

платежів, що сплачуються під час здійснення митних формальностей. 

Незважаючи на вагому роль у системі тарифного регулювання, митна вартість 
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залишається доволі проблемною складовою. Зважаючи на широкі повноваження 

контролюючого органу у визначенні митної вартості, саме необ’єктивність її 

визначення є найбільш дискусійною та актуальною проблемою. Перш ніж 

досліджувати проблеми, пов’язані з митною вартістю пропонується розглянути 

зміст поняття «митна вартість» та методи її визначення.  

В.П. Науменко визначає митну вартість товарів як елемент тарифного 

регулювання, який використовується під час здійснення митного контролю та 

митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України, з метою: обкладення товарів ввізним або вивізним 

митом, ведення митної та зовнішньої статистики, застосування нетарифних 

заходів регулювання (квотування, ліцензування тощо) [64, с.42]. 

У наведеному визначенні вчений, окрім фіскальної функції митної вартості, 

вказує на використання митної вартості для ведення митної та зовнішньої 

статистики та дотриманням установлюваних вартісних квот. Митна вартість 

також використовується з метою перевірки обґрунтованості ціни товару при 

бартерних угодах, контролю за еквівалентністю зустрічних товарних операцій, 

валютного контролю при здійсненні експортно-імпортних операцій, контролю за 

стягненням штрафів та застосуванням інших санкцій за порушення митних 

правил, передбачених законодавчими актами України. 

А.Д. Войцещук під «митною вартістю» розуміє вартість товару, яка враховує 

його фактурну вартість, скориговану відповідно до умов поставки товарів, і є 

вихідною базою для обчислення митних платежів на момент перетинання 

товарами митного кордону [143].У зазначеному визначенні згадується поняття 

фактурної вартості, що є важливим нюансом в контексті визначення митної 

вартості. З визначення А.Д. Войцещука випливає, що митна та фактурна вартість 

є рівносильними та рівнозначними поняттями, однак це не зовсім вірно. 

Відповідно до «Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа», затвердженому Наказом Міністерства фінансів 

України від 30.05.2012р. № 651, фактурна вартість – це ціна товарів, які 
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переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-

фактурі, рахунку-проформі тощо) або іншому документі, що визначає вартість 

товару [144]. Пунктом же 10 ст. 58 МК України встановлюються витрати, що є 

складовими митної вартості, а саме: комісійні та брокерська винагорода, витрати 

на виробництво,оформлення,упаковку,транспортування, страхування, а також 

роялті та інші ліцензійні платежі [46]. 

Таким чином,ототожнювати митну та фактурну вартість є неправильним, 

адже митна вартість включає фактурну вартість та додаткові витрати, а отже вони 

співвідносяться як ціле та частина. 

В свою чергу Т.С. Тоцька визначає митну вартість товару як складне 

комплексне поняття, яке включає систему взаємовідносин між покупцем, 

продавцем і спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності з приводу обчислення вартості товару, 

що переміщується через митний кордон України, та зумовлене рівнем захисту 

державних інтересів і національних товаровиробників. Вчена пропонує вважати 

митну вартість особливим різновидом вартості товару, у визначенні якої, крім 

продавця і покупця, бере участь третя сторона – митний орган [145,с. 34]. 

Окрім цього, Т.С. Тоцька також не погоджується з визначенням 

А.Д. Войцещука. Вчена зазначає, що момент перетинання кордону є 

визначальним не для нарахування митних платежів, а саме для визначення митної 

вартості та врахування витрат, що впливають на її розмір [145,с. 33]. 

Законодавець дає легальне визначення митної вартості у статті 49 МК 

України, згідно з якою митною вартістю товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка 

базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Ціна, що 

фактично сплачена або підлягає сплаті, – це загальний платіж, який зроблений або 

має бути зроблений покупцем продавцеві імпортних товарів або на його користь. 

Ця ціна включає всі платежі, фактично здійснені, або які мають бути здійснені як 

умова продажу товарів покупцем, продавцеві або продавцем третій стороні для 
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виконання зобов’язань продавця. Для правильного тлумачення легального 

визначення необхідно розуміти суть термінів «вартість» і «ціна».  

Під вартістю розуміють економічну категорію, що виражає уречевлену в 

товарі суспільну працю, відносини між товаровиробниками, а під ціною – 

кількість грошей, які сплачуються за одиницю товару, тобто виражену в грошах 

вартість одиниці товару. Термін «ціна» є грошовим вираженням продажу 

(трансакції) та обміну [146]. Принципова відмінність полягає в тому, що вартість 

прив’язана до певного моменту у часі та реально відображає цінність 

виготовленого у процесі виробництва товару. Ціна ж є явищем, яке не 

коригується та прямо залежить від вартості товару. 

Розглядаючи легальне визначення митної вартості необхідно звернути увагу 

на еволюцію даного поняття. Визначення митної вартості, закріплене 

законодавцем у ст. 49 МК України, принципово відрізняється від того, що 

містилося у ст. 259 МК України 2002 р., де митна вартість товарів визначалася як 

заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент 

перетинання товарами митного кордону України. Наведене формулювання було 

відверто несправедливим по відношенню до суб’єктів ЗЕД, адже фактично 

надавало митному органу прерогативу у визначенні митної вартості. Безперечне 

право митного органу на визначення митної вартості слугувало стимулом до 

корупційних діянь та призводили до фактичного зменшення дохідності 

державного бюджету. 

Аналізуючи наведені вище підходи до визначення митної вартості, цілком 

очевидним є те, що визначення митної вартості є складною процедурою, яка 

полягає у встановленні дійсної вартості товару відповідно до методів визначення 

митної вартості.  

На нашу думку, під митною вартістю слід розуміти вартість товарів, яка 

складається з фактурної вартості товарів та вартості додаткових послуг 
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(страхування, транспортування, тощо) та є базою для нарахування митних 

платежів під час перевезення товарів через митний кордон України.  

Основна увага у питанні визначення митної вартості приділяється імпортним 

операціям, оскільки експортне мито нараховується на поодинокі позиції товарів і 

визначити їх митну вартість значно легше.  

Зростання митної вартості на момент її обчислення сприяє збільшенню 

надходжень до державного бюджету, одночасно посилюється захист аналогічних 

чи подібних вітчизняних товарів. З іншого боку, таке збільшення спричинює 

виникнення конфліктних ситуацій із суб’єктами ЗЕД і, як наслідок, зменшення 

обсягів імпорту та надходжень до бюджету. Заниження ж митної вартості 

призводить до недобору митних платежів та зменшення ціни імпортованих 

товарів на внутрішньому споживчому ринку, що стримуватиме виробництво 

аналогічних та подібних товарів вітчизняними виробниками [55, с. 171]. У той 

самий час методи оцінки митної вартості, окрім збільшення обсягів митних 

платежів,інколи виконують роль додаткового протекціоністського бар’єру на 

шляху імпортних товарів. 

Визначення митної вартості залишається найскладнішим питанням з огляду 

на застосування до такої вартості митного тарифу. Як зазначає О.П. Гребельник, 

залежно від застосування певного методу митної оцінки товарів ціна на товар 

може бути збільшена на 20-50 %, а в окремих випадках і у два рази [45, с. 271].  

Перш ніж розглянути процедуру та методи визначення митної вартості за 

національним законодавством, проаналізуємо міжнародно-правові засади 

регулювання визначення митної вартості в рамках СОТ. Загальні принципи 

оцінки вартості товарів закріплені в ст. VI  ГАТТ, що передбачує обов’язок 

Сторін визнавати та застосовувати зазначені принципи по відношенню до всіх 

товарів, які підлягають обкладенню митом. Відповідно до параграфів ст. VI  

ГАТТ: 

а) оцінка імпортованого товару для митних цілей повинна базуватися на 

дійсній вартості імпортованого товару, на який розраховується мито, або 
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аналогічного товару і не повинна базуватися на вартості товару національного 

походження чи на довільній або фіктивній вартості; 

b) оцінка будь-якого імпортованого товару для митних цілей не повинна 

включати суми будь-якого внутрішнього податку, застосованого в країні 

походження чи експорту, від якого імпортований товар був звільнений або який 

був чи буде знятий шляхом повернення сплаченої суми; 

c) базис і методи визначення вартості товарів, які підпадають під обкладання 

митом чи іншими зборами або імпортні чи експортні обмеження, засновані на 

вартості товару чи регульовані будь-яким способом на основі вартості, повинні 

бути стабільними і оприлюдненими достатньою мірою для того, щоб надати 

можливість комерсантам з достатньою впевненістю оцінити вартість товарів для 

митних цілей [67]. 

Стаття VI  ГАТТ не містить імперативної норми щодо застосування чітко 

визначеного методу оцінки товарів для митних цілей, дозволяючи Державам-

Сторонам ГАТТ використовувати власні системи оцінки у відповідності до 

зазначених принципів.  сторичний аспект розвитку системи оцінки митної 

вартості свідчить про наявність двох діаметрально протилежних підходів, що 

базувалися на: «номінальній» концепції вартості та «позитивній» концепції. 

Розглянемо зазначені причини та сутність зазначених концепцій детальніше. 

З огляду на диспозитивність статті VI  ГАТТ цілком логічним вбачається 

використання державами своїх власних методів оцінки вартості товару, що 

ускладнювало міждержавні торгівельні відносини. З метою уніфікації та 

приведення до ладу методу оцінки митної вартості товарів у 1950р. була складена 

Конвенція про створення уніфікованої методології визначення митної вартості 

товарів. В подальшому за цією Конвенцією закріпилася назва «Брюссельська», а 

методологія отримала назву Брюссельського визначення вартості. Відповідно до 

Брюссельської Конвенції товари оцінюються на основі їхньої «нормальної», тобто 

типової, ціни, тобто ціни, яка могла б бути отримана за ці товари при продажу на 

відкритому ринку між покупцем і продавцем, що не залежать один від одного. 
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Посадові особи митних органів беруть до уваги ціну, фактично сплачену 

покупцем за договором, однак вільні відхилити її на користь уявної ціни 

«відкритого ринку» на подібні товари [147, с. 26]. 

На противагу «нормальній» оцінці існувала система «позитивної» оцінки 

митної вартості, яка використовувалася США та Австралією. Відповідно до цієї 

системи митна вартість базується на дійсній ціні, сплаченій за товари, тобто 

можна провести аналогію з сучасним методом оцінки за ціною договору. Проте, 

ця система передбачала також можливість використання другорядних методів 

оцінки в певному порядку у випадках, коли дійсна ціна за договором не могла 

бути встановлена або використана. Застосування позитивної системи не було 

одноманітним: у США первинний метод оцінки базувався на експортній вартості 

(ціні товарів на момент експорту до США), а в Австралії обиралася або ціна 

сплачена імпортером або ціна, за якою ці ж товари продавалися на ринку країни 

експорту, залежно від того, яка була вищою та відповідно збільшувала дохід 

держави, шляхом збільшення розміру митних платежів [148, с.6-7]. 

З плином часу зрозумілою стала необхідність гармонізації та уніфікації 

правил визначення митної вартості. В 1951 році Міжнародна торгова палата 

запропонувала сторонам ГАТТ розробити стандартні всесвітні правила оцінки. 

Міжнародна торгова палата, як представник бізнесу, виступала проти 

Брюсельської конвенції, зокрема, через участь митних органів у визначенні 

«нормальної» вартості товарів. Міжнародною торговою палатою пропонувалося 

зобов’язати митний орган визнавати договірну ціну товарів, заявлену суб’єктом 

торгівлі, за умови відсутності підстав підозрювати шахрайство [149]. Факт 

відкидання пропозиції Міжнародної торгової палати видається більш ніж 

очікуваним, проте позитивним аспектом є початок збору та аналізу інформації 

щодо методів визначення митної вартості, які застосовувалися на той час різними 

країнами та визначення відповідності цих методів Статті VII ГАТТ. 

Важливим періодом для створення загальної системи митної оцінки став 

Токійський раунд перемовин, який відбувався з 1973 по 1979 рр. Результатом 
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Токійського раунду перемовин став Кодекс з митної оцінки ГАТТ, який за 

звичним правилом ставав обов’язковим для сторін ГАТТ лише за їхнім бажанням. 

Для розвинених країн згаданий Кодекс був зручним через обов’язок доказування 

хибності задекларованої ціни, покладений на митний орган. Країни, що 

розвиваються, були занепокоєні таким станом справ, адже за відсутності доступу 

до порівняльної цінової інформації, автоматизованих процесів та баз даних, а 

також низький рівень технічних навичок, необхідних для виявлення неправдивих 

декларацій давав можливість розвиненим країнам контролювати ринки менш 

розвинених країн. Такий контроль міг здійснюватися шляхом досягнення 

домовленостей між постачальниками товарів з розвинених країн та суб’єктами 

господарювання-імпортерами з менш розвинених країн, що давало змогу останнім 

отримувати високі прибутки та розвиненим країнам безпосередньо впливати на 

стан світової економіки [148, с. 19]. 

Остаточним нормативно-правовим актом у міжнародному торгівельному 

просторі стала Угода про застосування статті V   Генеральної угоди з тарифів та 

торгівлі 1994 р. або Угода про митну оцінку [150]. Угода про митну оцінку була 

підписана 123 Державами-Сторонами відповідних переговорів, а на сьогодні є 

зобов’язуючою для усіх країн-членів СОТ. Розглянемо основні міжнародні засади 

оцінки митної вартості,передбачені цією Угодою.  

Однозначною є перемога концепції «позитивної» оцінки митної вартості, за 

якою правильною митною вартістю вважається вартість товару, яка зазначена у 

договорі, тобто виставлена продавцем та прийнята покупцем, а не абстрактна 

ціна, яка повинна бути чи могла би бути за певних умов. Відповідно до загального 

коментарю до Угоди про митну оцінку та формулювання статті 1 цієї Угоди 

первинною основою для митної вартості є саме «контрактна вартість». Під 

контрактною вартістю розуміють ціну, що реально сплачена, або підлягає сплаті 

за товар у разі його продажу до країни імпортера, після коригування проведеного 

у відповідності до статті 8 Угоди [150]. 
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Угода про митну оцінку закріплює наступні альтернативні підходи до визначення 

митної вартості: 

– відповідно до статті 2 Угоди під митною вартістю також розуміють контрактну 

вартість ідентичних товарів, за умови продажу до тієї ж країни імпорту у той 

самий або близький до нього час, що й товари, які оцінюються; 

– відповідно до статті 3 Угоди митна вартість – це контрактна вартість подібних 

товарів, за умови продажу до тієї ж країни у той самий або близький до нього час, 

що й товари, які оцінюються; 

– відповідно до статті 5 Угоди для визначення митної вартості використовують 

ціну одиниці товарів, які продаються на ринку в країні імпорту у той самий або 

близький до нього час. Таким чином, Угода передбачає постійний контроль з боку 

митних органів за настроями та кон’юнктурою внутрішнього ринку країни, до 

якої імпортується товар; 

– стаття 6 Угоди про митну оцінку передбачає використання методу обчислення 

усіх витрат, проведених для отримання товару, який імпортується, тобто це сума 

вартості матеріалів та процесу виготовлення імпортованого товару; прибутку та 

загальних витрат, що дорівнює сумі, яка отримується від продажу товарів того ж 

класу і виду та кошту або вартості всіх інших витрат. Частина 2 статті 6 закріплює 

заборону вимагати від імпортера доступу до будь-якого рахунку або записів, 

використаних або зроблених в процесі виготовлення товару, що імпортується. У 

той самий час, якщо імпортер надає інформацію необхідну для визначення митної 

вартості, то країна імпорту може перевіряти надану інформацію за згодою 

виробника та за умови завчасно попередженого уряду країни виробника. 

– Угодою про митну вартість в статті 7 надано можливість запроваджувати, 

непередбачений положеннями цієї Угоди, метод визначення митної вартості з 

використанням розумних засобів,сумісних із принципами та загальними 

положеннями цієї Угоди і Статті VII ГАТТ 1994) та на основі даних,наявних у 

країні імпорту [150]. 
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Угода про митну вартість пронизана ідеями рівноправного, чесного та 

справедливого господарювання суб’єктами ЗЕД з різних країн. Можна з 

упевненістю зазначити, що метою регулювання питання визначення митної 

вартості в рамках СОТ є гарантування безумовного права на визначення ціни 

товару, що імпортується, у відповідності до кон’юнктури ринку та умов договору, 

на виконання якого такий товар імпортується. За загальним правилом, вбачається, 

що митна вартість –  це відображення ціни товару, яка була погоджена сторонами 

та обумовлена умовами договору.  одо участі митних органів, то роль останніх 

полягає у контролі та забезпеченні дотримання покупцем та продавцем 

основоположних принципів торгівлі на засадах взаємовигідної співпраці. 

Правове регулювання процедури та методів визначення митної вартості 

закріплено у статтях 57-64 глави 9 «Методи визначення митної вартості товарів, 

які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, 

та порядок їх застосування» МК України. Взаємопов’язаними з методами 

визначення митної вартості є повноваження митних органів та конфліктні 

ситуації, спричинені неправильним підходом та тлумаченням положень 

національного законодавства. Розглянемо процедуру застосування методів 

визначення митної вартості за національним законодавством та наявні прогалини 

у чинному законодавстві. 

Відповідно до частини 1 статті 57 МК України для визначення митної 

вартості використовуються 6 методів, а саме: за ціною договору (основний), за 

ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних 

(аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості 

(обчислена вартість) та резервний [46]. Загальні засади застосування методів 

визначення митної вартості є аналогічними міжнародній практиці, закріпленій у 

Угоді про митну оцінку. Отже, відповідно до статті 57 МК України основним 

методом є визначення митної вартості за ціною договору, а усі інші методи 

застосовуються у виключній послідовності та за умови неможливості 

використання попереднього методу.   



133 

 

 

Кожному з вказаних вище методів у МК України присвячена окрема стаття, 

зокрема, найбільша увага приділяється саме методу визначення митної вартості за 

ціною договору. Стаття 58 МК України у порівнянні з відповідною статтею Угоди 

про митну оцінку є занадто деталізованою та ускладненою. Перш за все, у статті 

58 МК України законодавець дублює положення Угоди про митну оцінку товарів 

та звертає увагу на умови застосування зазначеного методу, а саме відсутність 

обмежень на продаж оцінюваних товарів; відсутність умов та застережень, що 

унеможливлює визначення вартості товарів; виключення можливості повернення 

частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або 

використання товарів до продавця та непов’язаність продавця та покупця 

(допускається пов’язаність сторін договору, за умов відсутності впливу на ціну 

товарів). Частина 2 ст. 58 МК України виключає можливість застосування методу 

оцінки за ціною договору у випадку не підтвердження відомостей заявлених 

декларантом, а частина 3 передбачає застосування наступного методу оцінки 

митної вартості [46].  

Однак, починаючи з частини 4 та закінчуючи частиною 11 статті 58 МК 

України, незрозумілою є логіка, якою керується законодавець, закладаючи до 

статті, що повинна регулювати виключно порядок та особливості застосування 

основного методу оцінки митної вартості, загальні положення про митну вартість. 

На нашу думку, доцільніше було б вказані частини, що визначають суть митної 

вартості та її складові, порядок сплати платежів на підставі митної вартості та 

заборону на включення до митної вартості необумовлених законодавством витрат 

викласти в межах статей 49 та 51 МК України [46]. Таким чином, можна було б 

досягнути декількох цілей водночас: спростити статтю 58 МК України шляхом 

приведення у відповідність назви та змісту статті, вдосконалити МК України 

шляхом викладення норм права у логічній послідовності від загального до 

спеціального та зменшити кількість відсилочних, тобто бланкетних норм. 

Положеннями статей 59 та 60 МК України визначаються основні засади 

застосування методів оцінки митної вартості за ціною договору щодо ідентичних 



134 

 

 

товарів та за ціною договору щодо подібних товарів [46]. Загалом, правове 

регулювання зазначених методів є тотожним, за виключенням таких 

особливостей. До ідентичних товарів відносять товари, які по відношенню до 

оцінюваних товарів є однаковими за фізичними характеристиками, якістю та 

репутацією на ринку, країною виробництва та виробником (допускаються 

незначні зовнішні відмінності) та продаються на експорт в Україну з тієї ж країни 

і час експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є 

максимально наближеним до нього. До подібних (аналогічних) товарів відносять 

хоч і не однакові за всіма ознаками, але схожі за характеристиками та складом 

товари, що виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та 

вважаються комерційно взаємозамінними. 

Тотожними положеннями щодо регулювання відповідних методів є такі:  

– до ідентичних або подібних відносять товари, що експортуються в Україну і час 

експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є максимально 

наближеним до нього; 

– ціна договору щодо ідентичних або подібних товарів береться за основу для 

визначення митної вартості товарів, якщо ці товари ввезено приблизно в тій же 

кількості і на тих же комерційних рівнях, що й оцінювані товари; 

– за відсутності схожих випадків продажу, використовується вартість операції з 

ідентичними або подібними товарами, що продавалися в Україну в іншій 

кількості та/або на інших комерційних рівнях, з урахуванням розбіжностей, 

незалежно від збільшення або зменшення вартості та за наявності документально 

підтвердженої інформації про такий продаж; 

– якщо наявна більш як одна вартість договору щодо ідентичних або подібних 

товарів, то для визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується 

найменша така вартість. 

В цілому, правове регулювання методів визначення митної вартості за ціною 

договору щодо ідентичних товарів та подібних товарів є логічним та послідовним. 

Варто також відзначити статтю 61 МК України, яка встановлює застереження 
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щодо умов застосування методів визначення митної вартості товарів за ціною 

договору щодо ідентичних або подібних товарів, а саме: товари не вважаються 

ідентичними або подібними (аналогічними) оцінюваним, якщо наявні відмінності 

в країні виробництва, щодо суб’єкту виробництва та будь-який підготовчий етап 

по виробництву виконаний в Україні [46].  

Наступними методами, що застосовуються за неможливості використати 

попередні є метод оцінки митної вартості на основі віднімання  або додавання 

вартості.  

Метод на основі віднімання вартості регулюються статтею 62 МК України 

та полягає у відніманні від вартості товару, за можливості, наступних витрат: 

комісійних витрат та звичайних торговельних надбавок, витрат на перевезення та 

сум податків, що підлягають сплаті [46]. Для застосування даного методу за 

основу беруть ціну одиниці товару за якою оцінювані або ідентичні чи подібні 

(аналогічні) імпортовані товари продаються на території України у найбільших 

загальних кількостях покупцю, який не є пов’язаною з продавцем особою, 

одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів. Як 

вбачається з формулювання статті та суті даного методу, під великим питанням 

залишається зручність такого методу оцінки митної вартості через ускладнену 

процедуру застосування останнього. Основну роль в оцінці митної вартості за 

даним методом відіграє митний орган, що створює умови для вчинення 

корупційних правопорушень та відповідно робить процедуру митної оцінки не 

зовсім прозорою.  

Метод оцінки митної вартості на основі додавання вартості регулюється 

ст.63 МК України та полягає у прийнятті як основи вартості товару, що надана 

виробником та складається з суми: вартості матеріалів та витрат, понесених при 

виробництві, обсягу прибутку та загальних витрат, а також витрат на перевезення 

та страхування цих товарів. Виходячи з реалій сьогодення, скоріше за все 

застосування саме цього методу не влаштовує митний орган через відсутність 

можливості впливати на вартість товару, окрім права на звернення до країни 
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виробника оцінюваного товару з метою встановлення достовірності зазначеної 

інформації [46]. 

Останнім методом, що може бути використаний, є передбачений статтею 64 

МК України резервний метод оцінки митної вартості. Сутність даного методу 

полягає у можливості використання способів і механізмів оцінки, що не 

передбачені жодним нормативно-правовим актом, однак не суперечить Митному 

кодексу України та Генеральній угоді з тарифів та торгівлі. Варто зауважити про 

наявність достатніх підстав вважати даний метод оцінки непріоритетним для 

застосування через високий ризик часових затримок, недостатню кваліфікацію 

співробітників митних органів та непрактичність [46]. 

Підсумовуючи зазначене вище можна зробити висновок, що перелік методів 

визначення митної вартості закріплений у МК України є традиційним. Україна в 

своєму законодавстві орієнтується на світову практику, адже аналогічні методи 

закріплені в Угоді про митну оцінку, в Основах Митних законодавств держав-

учасниць СНД та митному законодавстві інших країн.  

Хотілося б зосередити увагу на ще на двох аспектах: праві митного органу на 

коригування митної вартості та судовій практиці щодо спорів, які виникають 

через коригування митної вартості митними органами, а саме визначення 

митними органами митної вартості на підставі даних з інформаційних систем та 

власних переконань. 

Одним з аспектів, що значно ускладнює визначення митної вартості є право 

митного органу на коригування митної вартості товарів, заявленої декларантом. 

Зазначена ситуація є необ’єктивною з огляду на наділення митного органу правом 

визначити митну вартість на рівні з продавцем та покупцем. В Україні досить 

поширеною є ситуація, коли митний орган, втручається у сферу господарсько-

правових відносин та на свій власний розсуд визначає ціну товару, користуючись 

правом коригування митної вартості передбаченим ст. 54 МК України [46]. 

Розглянемо питання коригування митної вартості детальніше. 



137 

 

 

У відповідності до ст. 54 МК України митний орган здійснює контроль 

правильності визначення митної вартості товарів під час проведення митного 

контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої 

митної вартості. З аналізу положень ст. 54 МК вбачається, що митний орган 

наділений широким спектром інструментів для проведення перевірки 

правильності визначення заявленої митної вартості. Митний орган наділений 

повноваженнями упевнюватися в достовірності та точності наданих декларантом 

документів, витребувати від декларанта додаткові документи, що підтверджують 

числові значення та правильність проведення розрахунків, здійснювати 

коригування заявленої митної вартості товарів,перевіряти правильність 

визначення митної вартості товарів після їх випуску,звертатися до органів доходів 

і зборів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для 

підтвердження достовірності заявленої митної вартості [46].  

Відповідно до положень ст. 55 МК України, рішення про коригування митної 

вартості приймається митним органом у письмовій формі. Згідно з п. 2 ч.2 ст. 55 

МК України, таке рішення повинне містити наявну в митного органу інформацію 

(у тому числі щодо числових значень складових митної вартості, митної вартості 

ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, інших умов, що могли вплинути 

на ціну товарів), яка призвела до виникнення сумнівів у правильності визначення 

митної вартості та до прийняття рішення про коригування митної вартості, 

заявленої декларантом [46].  

Декларант має право проводити консультації з митним органом, як усні, так і 

письмові та надавати документи, що підтверджують правильність визначення 

митної вартості. На нашу думку, з огляду на зазначені положення МК України, 

слід вести мову не про контроль з боку митних органів за правильністю 

визначення митної вартості, а про повноцінну участь митного органу у такому 

визначенні 

Відповідно до підпункту б пункту 5 частини 2 ст.55МК України, декларант 

має право оскаржувати рішення про коригування митної вартості до 
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вищестоящого органу або до суду. Процедура адміністративного оскарження 

прийнятих рішень полягає у підготовці заперечень проти винесеного рішення та 

звернення з такими запереченнями до вищестоящого органу. Традиційною є 

ситуація, коли вищестоящий орган дублює аргументи викладені у оскаржуваному 

рішенні та підтримує позицію органу, який прийняв таке рішення. Відтак, 

адміністративне оскарження може використовуватися суб’єктами 

господарювання виключно з метою акумуляції часу для підготовки більш 

аргументованого та підкріпленого доказами позову до суду. 

 одо судового оскарження варто відзначити, що в судовій практиці 

найбільш поширеною є фабула справи, де митний орган після проведеного 

митного оформлення товарів за заявленою митною вартістю та випуску товарів у 

вільний обіг проводить так званий пост-аудит та знаходить начебто порушення 

митних правил. В чому ж полягає таке порушення? Митний орган надсилає до 

митних органів лист-запити щодо товарів,які імпортувалися до України та, 

отримуючи відповідь, знаходить розбіжності в ціні, незважаючи навіть на те, що 

такі товари були предметом договорів між зовсім іншими контрагентами. Як 

наслідок, посадова особа суб’єкта господарювання-імпортера отримує протокол 

про порушення митних правил за ст. 483 МК України. Зазначеною статтею 

передбачено відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 

товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, 

зокрема з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів 

документів, що містять неправдиві відомості щодо митної вартості такого товару. 

Таким чином, митним органом постфактум проводяться дії направлені на 

коригування митної вартості, однак вже через механізм притягнення до 

адміністративної відповідальність.  

Зазначена ситуація містить ознаки використання митної вартості як способу 

наповнення державного бюджету шляхом стягнення штрафів з суб’єктів 

господарювання в сфері ЗЕД, що однозначно негативно впливає на імідж нашої 

держави на міжнародному рівні. Зазвичай, підставою для визнання документів, 
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що подавалися для декларування такими, що містять неправдиві відомості щодо 

митної вартості виступають листи-відповіді від органів доходів і зборів інших 

країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження 

достовірності заявленої митної вартості. 

Як приклад можна навести аналогічні судові справи про порушення митних 

правил (ч.1 ст. 483 МК України):№№ 760/13258/15-п, 760/13260/15-п,   

760/13261/15-п, 760/18046/15-п, 760/18407/15-п та № 760/12131/16-п. За 

фактичними обставинами митний орган складав протоколи про порушення 

митних правил директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Сіті 

Трейд». Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Сіті Трейд» є 

суб’єктом господарювання ЗЕД, який укладав договори купівлі-продажу товарів з 

іноземними компаніями. Положеннями укладених договорів визначалося ціна 

договору та зазначалося, що вартість кожної поставки товарів визначається на 

підставі інвойсу, виставленого Товариству з обмеженою відповідальністю «Захід 

Сіті Трейд». 

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Сіті Трейд» 

замовляло товари у своїх бізнес-партнерів, у відповідності до їх каталогів, 

отримувало комерційні пропозиції та замовляло товари у відповідності до 

каталогів та комерційних пропозицій. Як наслідок, митна декларація, яка 

подавалася до оформлення митному органу, заповнювалася на підставі 

товаросупровідних документів, а митна вартість товарів визначалася на підставі 

інвойсів. 

Київська міська митниця ДФС України проводячи пост-аудит проведених 

митних формальностей та випущених у обіг товарів, встановили, що декларантом 

(директором ТОВ «Захід Сіті Трейд») під час переміщення товарів через митний 

кордон України подано органу доходів і зборів як підстави для переміщення 

товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та 

одержувача, та зазначено неправдиві відомості, необхідні для визначення митної 

вартості товару.  
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Київською міською митницею ДФС України на підставі отриманої від 

іноземних органів інформації встановлено, що частина товарів, імпортованих 

ТОВ «Захід Сіті Трейд», начебто,експортувалася з країни експорту за іншою 

вартістю, що є вищою за митну вартість, вказану ТОВ «Захід Сіті Трейд» у митній 

декларації. Зазначений висновок був зроблений Київською міською митницею 

ДФС України з огляду на співпадіння опису товару, його кількості, даних про 

виробника, країну походження та транспортного засобу відправлення. 

Під час судового розгляду вказаних справ судами першої інстанції 

встановлювалося, а судом апеляційної інстанції підтверджувалося, що 

декларантом при виконанні митних формальностей під час ввезення на митну 

територію України у митній декларації та товаросупровідних документах були 

належним чином відображені всі відомості щодо: найменування, товарів, їх ваги, 

кількості, країни походження, відправника та одержувача, кількості вантажних 

місць, їх маркування та номерів, а також відомості, необхідні для визначення 

митної вартості товарів. Всі зазначені відомості, включаючи відомості щодо ціни 

товару, було зазначено у повній відповідності дійсності та документам, на 

підставі яких товари було ввезено на митну територію України. 

Судами встановлено, що у відповідності до положень договорів та 

національного законодавства основним методом визначення митної вартості 

товарів є ціна договору, або, у даному конкретному випадку, ціна визначена 

інвойсами. Окрім зазначеного, у декларанта відсутні обов’язки знати або будь-

яким іншим чином дізнаватись про вартість товару, за якою відбувалося 

відвантаження у країні експорту та яким чином товар потрапив до контрагента, з 

яким укладено договір купівлі-продажу [151-160]. 

Аналіз судової практики з питань визначення митної вартості вказує на те, 

що в переважній більшості випадків суди стають на бік суб’єктів ЗЕД, що 

свідчить про наявність зловживань з боку митних органів. Характерною є значна 

увага судів до «букви» МК України, надзвичайно детальне цитування його 

положень. На нашу думку, це пов’язано з тим, що в процесі судового розгляду суд 
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не має можливості робити власні висновки щодо того, скільки насправді коштує 

той чи інший товар, та відповідно звертає увагу на першочерговий підхід до 

визначення митної вартості – за ціною договору, що свідчить достовірність 

заявленої митної вартості. Натомість суд встановлює,чи відповідали дії сторін у 

спорі процедурам,встановленим Митним кодексом України, що ще раз 

підкреслює значну відповідальність законодавця щодо детальної та досконало-

правильної регламентації таких процедур. 

 

2.4. Країна походження товару та методи її визначення 

 

Країна походження товару є елементом митно-тарифного регулювання, який 

можна умовно порівняти з громадянством особи, адже правила походження 

товару є критерієм для визначення країни його виробництва. Використання 

правил визначення країни походження товару дає змогу вірно застосувати ставки 

мита при імпорті чи експорті товарів, а також вести національну митну та світову 

економічну статистику.  

Правила визначення походження товарів (надалі – ПВПТ) є важливою 

частиною торговельних правил, оскільки існує ряд заходів, які ставлять країни, 

що експортують товари, у нерівне становище, як-от: квоти, преференційні тарифи, 

антидемпінгові та компенсаційні заходи тощо. Визначення походження товару 

ускладнюється в умовах глобалізації виробництва, коли продукт може 

піддаватися переробці в декількох країнах, допоки буде готовий для 

пропонування на ринку [14, с.66]. З огляду на те, що ПВПТ є незмінним засобом 

для запровадження дискримінаційних торговельних режимів, то значення таких 

правил суттєво зростає.  

Незважаючи на те, що ГАТТ обмежує можливість використання державами 

тарифних та нетарифних засобів з метою захисту національних товаровиробників, 

проте у тексті ГАТТ відсутні спеціальні правила регулювання ПВПТ. Відзначимо, 

що відсутність правового регулювання визначення країни походження товарів 
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обумовлена історичною особливістю застосування таких правил та не може 

вважатися недоліком ГАТТ.  

Питання впровадження та розвитку ПВПТ обговорювалося ще з початку 

двадцятого століття. Необхідність використання правил походження 

безпосередньо пов’язується з трьома факторами: 

• вибіркове застосування протекціоністських заходів; 

• регіоналізація світової економіки шляхом створення торгових блоків; 

• встановлення позитивних дискримінаційних заходів. 

Важко заперечити той факт, що ПВПТ були та залишаються незамінним 

засобом для забезпечення ефективності дискримінаційної торгівлі [161, с. 434].  

Протягом тривалого часу, а саме до Уругвайського раунду багатосторонніх 

торгових переговорів у 1982-1994рр., у кожної з договірних держав була 

можливість вільно визначати власні ПВПТ. Незважаючи на таку позицію з боку 

ГАТТ, це не значить, що інші організації не робили спроб до такої гармонізації.  

Перша спроба гармонізації відбулася у 1953р. за ініціативи Міжнародної 

торговельної палати. За пропозицією Міжнародної торгівельної палати 

визначення походження товарів відбувається за наступним принципом: «Країною 

походження товару є країна, де такий товар був створений за рахунок робочої 

сили та матеріалів, якщо при виготовленні товару використовувалася робоча сила 

та матеріали з двох та більше країн, то країною походження слід визнавати країну, 

де товар зазнав істотної трансформації (значного перетворення). Під істотною 

трансформацією (значним перетворенням) розумівся процес, наслідком якого 

ставала нова індивідуальність товару, а кожна Договірна Сторона створює власні 

списки таких процесів, що за сподіваннями мали бути ідентичними. Пропозиція 

Міжнародної торговельної палати не була затверджена через протистояння 

прихильників та скептиків єдиного стандартизованого підходу до ПВПТ [162;163, 

с. 10]. 

Наступна спроба глобальної гармонізації ПВПТ відбулася у 1970-их роках 

під час Токійського раунду багатосторонніх торгових переговорів у 1973-1979рр. 
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та викладеного у ДодаткуD.1 до Кіотської конвенції. Основне правило визначення 

походження товарів полягає у тому, що країною походження визначається країна 

в якій відбулася остання істотна трансформація (значне перетворення). Основна 

відмінність від правила, викладеного у пропозиції Міжнародної торговельної 

палати 1953р., полягала в тому, що список методів, які будуть використовуватися 

при визначенні істотної трансформації наводився у тексті Кіотської конвенції та 

був єдиним для сторін даної конвенції [164;165].   

Під час Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів, 20 

вересня 1986 року була підписана Угода про правила визначення походження 

(надалі – Угода про ПВП ) [166]. Метою Угоди про ПВП була спроба врегулювати 

та гармонізувати правила походження, що використовуються країнами-

підписантами. За своєю суттю Угода про ПВП є єдиним комплексом міжнародних 

правил, що впорядковує усі непреференційні правила походження, що 

використовуються країнами-підписантами. У відповідності з Угодою про ПВП 

кожна країна має право приймати свої власні преференційні правила походження 

та приймати різні преференційні правила походження для відповідних 

преференційних угод. 

Угода про ПВП базується на принципах справедливості, рівноправності та 

прозорості. Згідно з положеннями Угода про ПВП кожна країна - учасниця 

повинна опублікувати правила походження і приклади застосування таких 

правил, а зміни в правилах не можуть бути застосовані заднім числом. Окрім того, 

для імплементації та подальшого застосування Угоди надавався 3-річний 

перехідний період. 

Угодою про ПВП визначалося, що після перехідного періоду країни-

підписанти будуть застосовувати єдині не преференційні ПВПТ. Єдині, узгоджені 

ПВПТ були покликані замінити використання розпливчастих, дискредиційних 

концепцій, таких як  правило істотної трансформації або правило останньої 

істотної трансформації з використання більш чітких методів визначення 

походження товару, які мали на меті дати суб’єктам господарювання-
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товаровиробникам можливість краще планувати виробництво, закупівлю і 

інвестиційні стратегії з метою максимальної максимізації прибутку. Однак, 

незважаючи на те, що запровадження єдиних ПВПТ було істотним кроком вперед 

у порівнянні з існуючою на той час системою різних підходів до визначення 

походження товару, варто зазначити, що застосування єдиних, узгоджених правил 

не забезпечувало уніфікованого визначення походження.  

Окремої уваги заслуговує спільна декларація країн-підписантів щодо правил 

походження, викладена в додатку «Декларація» до Угоди про ПВП. Спільна 

декларація закріплює аналогічні до непреференційних процесуальні гарантії щодо 

преференційних ПВПТ та зумовлює застосування до преференційних правил 

походження прозорої системи верховенства права. 

Україна, як повноправний член СОТ, зобов’язана застосовувати усі Угоди, 

що були розроблені та підписані в рамках СОТ, зокрема і Угоду про ПВП. Разом з 

тим, на національному рівні питанню визначення країни походження товарів 

присвячено статті 36-48 глав 6 та 7 розділу    «Країна походження товару» МК 

України. Розглянемо нормативно-правове регулювання визначення країни 

походження товарів за Угодою про ПВП та положеннями МК України. 

Відповідно до статті 1 Угоди про ПВП, правилами походження є закони, 

нормативні акти та адміністративні правила загального застосування, які 

застосовуються будь-яким Членом для визначення країни походження товарів, за 

умови, що такі правила визначення походження не стосуються договірних або 

автономних режимів торгівлі, які тягнуть за собою надання тарифних 

преференцій. До правил визначення походження включають усі правила 

визначення походження, що застосовуються у межах режиму найбільшого 

сприяння, під час застосування антидемпінгових та компенсаційних мит, 

захисних заходів, вимог до маркування походження та будь-яких 

дискримінаційних кількісних обмеженнях або тарифних квот, а також у 

торговельній статистиці та процедурах державних закупівель. 
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Як вже зазначалося вище, Угодою про ПВП передбачено перехідний період 

протягом якого відповідно до положень робочої програми повинні бути створені 

нові гармонізовані ПВПТ. Визначається, що повинні бути розроблені детальні 

критерії для визначення товарів, що вироблені в одній країні, критерії 

мінімальних операцій з товарами, що не впливають на визначення походження 

товарів, критерій значної переробки, що тягне за можливу зміну тарифної 

класифікації для певної групи товарів. Окрім цього, якщо критерію значної 

переробки недостатньо, то слід розглянути можливість застосування додаткових 

критеріїв визначення походження, зокрема критерії адвалорного відсотка та/або 

критерій операцій з виробництва чи переробки. Обов’язковою умовою щодо 

застосування додаткових критеріїв є їх детальне викладення у гармонізованих 

ПВПТ.   

Угодою про ПВП визначено, що країни-підписанти протягом перехідного 

періоду, дія якого фактично продовжується, зобов’язані діяти га принципах 

викладених у статті 2. Країни-підписанти повинні дотримуватися чіткого 

формулювання встановлюваних ними адміністративних правил або вимог, що 

підлягають виконанню. Встановлюється заборона використовувати ПВПТ як 

інструменти торгівельної політики та застосовувати останні з метою 

обмежувального, спотворюючого або руйнівного впливу на міжнародну торгівлю. 

До обмежувального, спотворюючого або руйнівного впливу відносять накладення 

невиправдано жорстких вимог або вимогу виконувати певну умови, яка не 

стосується виробництва або переробки як основи для визначення країни 

походження. Застосування ПВПТ відбувається на засадах послідовності, 

об’єктивної розумності, рівності, справедливості та однаковості. Зазначені засади 

полягають в тому, що ПВПТ є однаковими для товарів, незалежно від 

національної приналежності їх виробників, та однаково застосовуються як при 

визначені товару як вітчизняного, так і при встановленні походження 

імпортованого чи експортованого товару. Базисом ПВПТ виступає позитивний 

критерій. 
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Як вже зазначалося, на національному рівні регулювання визначення 

походження товарів здійснюється на підставі МК України. Статтею 36 МК 

України встановлено, що країною походження товару є країна, в якій товар був 

повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, 

встановлених цим Кодексом. Окрім звичайного значення, під поняттям «країна 

походження товару» розуміють також групу країн, митні союзи країн, регіон чи 

частину країни. У відповідності до міжнародних зобов’язань взятих на себе 

Україною, положення цього Кодексу поширюються на визначення походження 

товарів, на які при ввезенні їх на митну територію України поширюється режим 

найбільшого сприяння (непреференційне походження).  одо товарів  

преференційного походження то для них ПВПТ застосовуються у відповідності 

до законів України або міжнародних договорів. 

З аналізу ст. 38 МК України вбачається, що під товарами, повністю 

виробленими у країні, вважаються товари, що видобуваються (корисні копалини, 

електроенергія, морські надра), вирощуються (фауна та флора) та виробляються з 

вирощених у країні (продукція, одержана від флори та фауни та брухт або відходи 

як результат переробки) [46].  

З огляду на зазначене вище, визначення походження товару виробленого в 

одній країні не викликає труднощів. Проблемним як на національному, так і на 

міжнародному рівні, є питання визначення походження товару, який 

виробляється, збирається або для виробництва якого використовуються матеріали 

походженням більш як з однієї країни. На національному рівні законодавець 

закріпив «критерій достатньої переробки». Під критеріями достатньої переробки 

розуміють: 

– виконання виробничих або технологічних операцій, що тягне за собою зміну 

тарифної класифікації нарівні будь-якого з перших чотирьох знаків; 

– досягнення вартістю використаних матеріалів або доданої вартості досягає 

фіксованої частки кінцевого товару (правило адвалорної частки); 
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– наявність умов, за яких країною походження товару визнається країна, де 

зазначені вище операції мали місце, проте не призвели до зміни тарифної 

класифікації або правило адвалерної частки не застосовується. 

Зазначене вище дає підстави вважати, що питання визначення країни 

походження товару на національному рівні є спрощеним та містить ознаки 

можливостей, так званого, ручного керування. Тому, пропонується розглянути 

найпоширеніші методи визначення країни походження товару. 

Першим методом є правило істотної трансформації (значного перетворення). 

На підставі історичного екскурсу наведеного вище, зазначаємо, що даний метод є 

найстарішим, а тому, на нашу думку, найчастіше вживаним. Правило істотної 

трансформації полягає в визначенні країною походження товару ту країну, де 

товар набув своїх остаточних, найбільш значимих та помітних ознак. До таких 

ознак традиційно відносять назву, призначення та спосіб використання товару. 

Зазначається, що істотна трансформація тягне за собою не просто зміну тарифної 

класифікації в межах однієї групи, а зміну власне групи тарифної класифікації, що 

надасть товару нову визначальну назву, призначення або спосіб використання 

[163, с. 5]. 

На перший погляд, зазначений метод є простим та зручним у використанні, 

однак це не зовсім так. Досліджуючи даний метод спершу доходимо до хибного 

висновку, що визначення походження товару є легкою справою, адже істотна 

трансформація відбувається лише один раз та, навіть за умови, декількох значних 

перетворень досить просто встановити, яка трансформація була найістотнішою. 

Але це не зовсім так. При усій своїй гнучкості та розвитку у відповідності до 

вимог сучасності, методу істотної трансформації не вистачає стабільності. 

Динамічність розвитку технологій призводить до того, що певні процеси 

позбавляються значення найістотніших, змінюється вектор розвитку, та як 

наслідок країна походження, а це в свою чергу не дозволяє виробникам планувати 

свою господарську діяльність у довгостроковій перспективі. 
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Окремо слід зупинитися на повноваженнях митних органів або судів у сфері 

визначення походження товарів. Виходячи з зазначеної вище гнучкості, 

обґрунтованим вбачаються побоювання стосовно можливості державних органів 

підлаштовувати правило істотної трансформації під конкретну ситуацію, а 

товаровиробники, в свою чергу, ставитимуть за ціль обійти закон та отримати 

надприбутки за рахунок маніпулювання поняттям «істотної трансформації». 

Розпливчастість та неоднозначність правила істотної трансформації призводить 

до різного застосування, виходячи з різних цілей, що переслідуються.  

За таких обставин доцільно говорити, що робота митних органів та суду буде 

направлена на встановлення справжнього походження товарів з метою 

подальшого застосування встановлених фактів для преференційних або 

обмежувальних цілей, виходячи з суб’єктивності необхідності. Саме за таких 

обставин абстрактність та гнучкість правила істотної трансформації сприятиме 

упередженій політиці по відношенню до певного кола суб’єктів господарювання.   

Таким чином, визначальними ознаками правила істотної трансформації є 

гнучкість, розвиток у відповідності до викликів часу та залежність від конкретних 

заінтересованих сторін. Гнучкість та розвиток у відповідності до викликів часу 

виступають передумовами до непослідовного застосування, а наявність впливу з 

боку заінтересованих сторін призводить до значних витрат на визначення 

походження товарів. Проте варто відзначити, що будь-який метод визначення 

походження товару може бути підданий критиці та може використовуватися для 

лобіювання інтересів. Безперечним є факт, що правило істотної трансформації 

повинно стати основою для подальших напрацювань та мотивувати дослідників 

та представників влади до розроблення чіткіших та точніших ПВПТ за умови 

збереження простоти та лаконічності у формулюваннях.  

Чинне законодавство не містить законодавчого закріплення правила істотної 

трансформації. Однозначної відповіді на питання чи є це недоліком або, навпаки, 

досягненням національного законодавчого процесу, немає. Однак, ми 
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повернемося до даного питання та спробуємо дати на нього відповідь, дослідивши 

інші найпоширеніші методи визначення походження товарів. 

Наступним широковживаним методом визначення походження товарів є 

встановлення відсоткового значення доданої вартості або критерій адвалерного 

відсотка. Країна походження товару встановлюється через рівень трансформації 

товару, який визначається як мінімальне відсоткове значення доданої вартості, що 

застосовується у країні виробництва або максимального розміру відсотку від 

доданої вартості використаних імпортних частин або матеріалів. Якщо мінімальне 

значення не досягнуто або максимальне значення перевищено, то останній 

виробничий процес не визначатиме походження товару. Відзначимо, що якщо 

визначення походження застосовується на засадах непреференційності, то 

походження товару присвоюється тій країні, де відбувся попередній процес 

трансформації. Але якщо визначення походження має значення для 

преференційних цілей, то подальше встановлення країни походження товару є 

необхідним допоки країною походження товару не стане країна, що заключила 

договір про надання торгових преференцій з країною куди такий товар 

імпортується [163, с. 7]. 

Критерій адвалорного відсотка видається простим та точним, однак слід 

пам’ятати, що його дотримання породжує необхідність серйозних витрат для 

суб’єктів господарювання-товаровиробників. До затратних факторів слід віднести 

ситуацію, за якої необхідно відстежувати вартість окремих частин і матеріалів, 

використаних під час виробництва товару. За таких обставин, суб’єктам 

господарювання менш витратним буде відмовитись від певних тарифних 

преференцій та сплатити за тариф, що пропонується в режимі найбільшого 

сприяння. Такий сценарій можливий для товарів, які в процесі свого виробництва 

проходять декілька етапів, що підпадають під поняття істотної трансформації та 

на кожному етапі потребують певних частин або матеріалів, що походять з різних 

держав, а тому для застосування критерію адвалорного відсотку суб’єкту 

господарюванню-товаровиробнику необхідно бездоганно вести бухгалтерський та 
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складський облік. Таким чином, критерій адвалорного відсотка є економічно 

залежним метод визначення походження товару.  

Яскравим недоліком методу визначення походження товару за критерієм 

адвалорного відсотка є не врахування коливання крос-курсу, коливання цін на 

сировину або валютних цінностей. Невизначеність даного методу створює зміна 

валютного курсу між країною-імпортером та країною обробки, а також методики 

розрахунків доданої вартості, що прямо впливають на кінцеву вартість товару. Це 

призводить до того, що ідентичні товари, які проходять однакову процедуру 

виробництва, відрізняються за своєю вартістю, що робить критерій адвалорного 

відсотка абсолютно несправедливим та непрактичним.   

Таким чином, з огляду на розбіжності в методах розрахунку, коливань 

обмінних курсів, вартості товарів та інших економічних значень, а також грошове 

відображення вартості дотримання вимог критерію адвалорного відсотка, робить 

зазначений метод неактуальним та вкрай незадовільним.  

На національному рівні критерій адвалорного відсотка викладений у п.2 ч.2 

ст. 40 МК України та полягає у зміні вартості товару в результаті його переробки, 

коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості 

досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару. 

Наступним методом, що буде досліджуватися, є метод перерахування 

особливих виробничих або переробних операцій, з якими пов’язується або не 

пов’язується походження товару. Суть даного методу полягає у визначені 

походження товару за рахунок технічного тесту, який виявляє певні виробничі 

процеси або процеси створення товару, які можуть чи не можуть вказувати на 

походження товару. Для зручності дослідження пропонується називати даний 

метод – методом технічного тесту [163,с. 8]. 

Метод технічного тесту найкраще використовувати як додатковий метод 

визначення походження товару, адже легко адаптується під вирішення конкретної 

ситуації. Застосування цього методу як основного методу не є доцільним та 

практичним з огляду на величезний масив виробів щодо яких необхідно 
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проводити ті чи інші технічні тести, а в подальшому постійно оновлювати 

правила визначення походження товарів для нових товарів та технологічних 

досягнень у виробництві. Окрім того, використання даного методу неможливе без 

фахівців технічних спеціальностей, що могли б пояснювати технічні терміни 

висновків після проведених технічних тестів.  

Варто відзначити, що застосування методу технічного тесту як основного 

фактично руйнує та витісняє правило істотної трансформації. Основним 

недоліком, як зазначалося вище, правила істотної трансформації є його 

невизначеність, однак заміна даного правила методом технічного тесту призведе 

до цієї ж невизначеності. Надвелика кількість запитів на проведення технічних 

тестів створить таку саму невизначеність щодо походження товарів, що 

автоматично нівелює завдання та призначення технічних тестів. 

Отже, технічні тести, виходячи з їх складності та ресурсовитратності 

проведення, слід використовувати як додатковий метод визначення походження 

товару. На національному рівні метод технічного тесту знайшов своє 

відображення у п.3 ч.2 ст. 40 МК України, де визначено, що за дотримання певних 

умов, країною походження товару визначається країна, де відбувалося виконання 

виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не 

призвели до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або показники 

вартості не досягли значення, необхідного для правила адвалорної частки. 

Останнім з найпоширеніших у світовій практиці методів визначення 

походження товару є правило зміни у тарифній класифікації. Правило зміни у 

тарифній класифікації є досить простим методом для визначення походження 

товару. Країною походження товару визнається країна, у якій були проведені 

маніпуляції з товаром, що призвели до зміни коду за тарифною класифікацією. У 

процесі застосування правило зміни у тарифній класифікації опирається на 

Гармонізовану систему опису та кодування товарів.  

Значення Гармонізованої системи опису та кодування товарів важко 

переоцінити, адже вона прийнята до використання країнами, які в сукупності 
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представляють 90% світової торгівлі. Систематична, ієрархічна структура 

Гармонізованої системи та її визнання серед торгових націй дають змогу 

класифікувати товари у найточніший спосіб, з дотриманням усіх виключень і 

особливостей товару без порушення принципів об'єктивності, визначеності, або 

ідентичності. Структура Гармонізованої системи опису та кодування товарів 

складається з секцій, глав та заголовків, які деталізуються за схемою широке 

промислове угрупування, вузький промисловий сектор та вузька промислова 

секція відповідно.  

Впорядкування заголовків у главі відбувається в залежності від ступенів 

обробки товару, а тому розташування заголовку залежить від кількості операцій 

та трансформацій, які відбувалися з товаром. Отже, країна, в якій відбулася 

остання трансформація зі зміною тарифної класифікації, є країною походження 

такого товару. Сукупність таких ознак даного правила як ієрархічність структури, 

чіткий поділ на елементи та системність розташування свідчить про простоту у 

використання та легкість адаптації правила зміни тарифної класифікації до 

конкретної ситуації. 

Водночас, недоліком правила зміни тарифної класифікації є відсутність таких 

винятків як факт істотної трансформації товару без зміни коду тарифної 

класифікації, або факту істотної трансформації товару та зміни коду тарифної 

класифікації недостатньо для визначення походження товару. Відсутність 

винятків із загального правила ставить правило зміни тарифної класифікації перед 

тим ж проблемами, що і інші методи. Недостатня урегульованість усіх аспектів та 

відсутність оновлення списків у зв’язку з появою нових товарів або технологій 

виробництва призводить до невизначеності правила зміни тарифної класифікації 

як методу визначення походження товару. 

Таким чином, незважаючи на зручне використання, високий рівень 

ознайомленості з Гармонізованою системою опису та кодування товарів з боку 

митних органів, експортерів, імпортерів та інших зацікавлених осіб, товари за 

тарифною класифікацією не завжди класифікуються однаково. Визначення 
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походження товару на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів не 

виключає суб’єктивні чинники, адже кожна країна є вільною у визначенні коду 

класифікації товару.  

Правило зміни у тарифній класифікації викладене у п.1 ч. 2 ст. 40 МК 

України та сформульоване як критерій достатньої переробки який полягає у 

виконанні виробничих або технологічних операцій, за результатами яких 

змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з 

перших чотирьох знаків. 

На підставі проведеного аналізу найбільш поширених методів визначення 

походження товару робимо висновок, що у законодавстві України закріплено три 

методи: правило зміни тарифної класифікації, критерій адвалорного відсотка та 

метод технічного тесту. Як вже зазначалося вище, єдиним не закріпленим 

методом є правило істотної трансформації. На нашу думку, правило істотної 

трансформації є найбільш точним відображенням сутності концепції визначення 

походження товару. Дане твердження підсилюється факторами глобалізації, яка 

неминуче призведе до створення єдиного світового господарства з поступовим 

розширенням зон вільної торгівлі, зменшенням або скасуванням тарифних ставок 

та рівністю, в фіскальному аспекті, усіх суб’єктів господарювання. Вбачається, 

що визначення країни походження товарів стане формальністю, яка матиме за 

мету виключно статистичний облік вироблених та реалізованих товарів та 

поступово втратить своє значення як елемент тарифного регулювання.  

Проте зазначений вище сценарій розвитку подій можливий лише за умови 

дотримання великої кількості змінних факторів, а тому доцільним є зосередитися 

на сучасному етапі. Вважаємо, що законодавець України припустився помилки 

віддавши перевагу формальним критеріям визначення походження. Правило 

істотної трансформації повинно бути закріпленим у національному законодавстві 

як загальне правило та сприяти спрощенню процедури визначення походження 

товарів.  
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Розглянемо також іншу сторону процедури визначення країни походження 

товару, а саме документальне підтвердження такого походження. Цікавим є те, що 

Угода про ПВП не містить жодного положення присвяченого документам, що 

підтверджують походження, отже дане питання відведене до виключної 

компетенції кожної країни. 

Питанню підтвердження країни походження товару присвячено главу 7 

«Підтвердження країни походження товару» Розділу    «Країна походження 

товару» МК України. Відповідно до ч.1 статті 44 МК України у передбачених 

законом випадках митний орган має право вимагати та отримувати документи про 

походження такого товару. Відразу відзначимо, що частиною 4 ст. 44 МК України  

встановлено виключний перелік випадків, коли не вимагається подання 

документів, що підтверджують походження країни. Отже, у разі, якщо декларант 

не надав документів, що підтверджують країну походження товару, а надання 

таких документів є обов’язковим, митний орган може вимагати подання 

відповідних документів. До достатніх та належних повноважень митного органу, 

які не підлягають критиці, слід віднести право звертатися до уповноважених 

органів країни резиденції суб’єкта господарювання-імпортера з метою перевірки 

достовірності наданих документів. 

Стаття 43 визначає, що за національним законодавством документами, що 

підтверджують країну походження товару, є сертифікат про походження товару, 

засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, 

сертифікат про регіональне найменування товару. Розглянемо найбільш 

поширений документ, що підтверджує походження товару. 

Сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно свідчить 

про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або 

країни вивезення. У країні вивезення сертифікат видається на підставі 

сертифікату виданого у країні походження товару.  

Обов’язок подачі документа, що підтверджує країну походження товару, 

обумовлений застосуванням тарифних заходів регулювання ЗЕД, кількісних 
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обмежень (квот), інших заходів економічного або торговельного характеру. 

Застосування таких заходів може відбуватися в односторонньому порядку або 

відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів.  е 

однією підставою для витребування документів, що підтверджують походження 

товарів є підозра органу доходів і зборів, що товар походить з країни, товари якої 

заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із 

законодавством України. 

Частиною 3 ст. 44 МК України встановлені випадки, коли сертифікат про 

походження товару подається обов’язково: товари, що ввозяться є об’єктом 

застосування преференційних ставок ввізного мита, або  є об’єктом застосування 

кількісних обмежень (квоти) або засобів захисту торгівлі (захисні, компенсаційні 

або антидемпінгові заходи) та якщо це передбачено законами України та 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

З огляду на те, що Україна рухається шляхом євроінтеграції та є активним 

учасником глобалізаційних процесів, вартим уваги є обов’язок, викладений у 

VIII:1(c) ГАТТ, де зазначено про необхідність скорочення до мінімуму обсягу і 

складності імпортних та експортних формальностей, а також зменшення і 

спрощення вимог щодо імпортної та експортної документації. Приміткою ж 2 до 

цієї статті визначено, що доцільною є вимога пред’явлення сертифікатів 

походження лише у випадку суворої необхідності.   

Разом з зазначеним вище, вважаємо за необхідне встановити в Митному 

кодексу України вичерпний перелік випадків, коли може вимагатися сертифікат 

про походження з огляду на таке. Протягом останніх двох років Україна 

підписала DCFTA та Угоду про зону вільної торгівлі Україна-Канада. Обидві 

угоди базуються на принципах рівності, справедливості та прозорості та 

декларують тісну співпрацю з максимально можливим рівнем порозуміння та 

уникнення конфліктних або спірних ситуацій. Тому, положення, яке, до речі, є 

традиційним для українського законодавства, «якщо це передбачено законами 
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України» створює достатні підстави вважати, що Україною можливі численні 

порушення як зобов’язань за ГАТТ, так і зобов’язань за зазначеними Угодами.  

Важливість детального та точного регулювання ПВПТ, обумовлене тим 

фактом, що усі елементи тарифного регулювання є тісно пов’язаними. Такі 

комплексні та взаємозалежні категорії, як «митна вартість», «код товару», та 

правила визначення країни походження суттєво впливають на застосування 

тарифного законодавства країною-імпортером. Відсутність або недостовірність 

інформації хоча б по одній з розглянутих категорій може утворити для експортера 

нездоланні перешкоди у вигляді застосування в країні імпорту повних ставок 

ввізного мита, а отже, суттєво підвищити вартість експортованого товару та 

утворити певні нові бар’єри щодо реалізації аналогічних або подібних товарів 

місцевого виробництва [117, с. 60]. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Мито є обов’язковим безповоротним платежем, що сплачується до 

бюджету та використовується для забезпечення потреб суспільства, та не є 

податком. Ознаками мита, що відрізняють його від податку, є нерегулярність 

сплати (сплата виключно у випадку здійснення експортних та імпортних 

операцій), прямий зв’язок між сплатою мита та правом розпоряджатися товаром, 

що переміщувався через митний кордон, що виключає таку ознаку, як 

безоплатність, та наявність спеціального суб’єкту сплати мита, а саме суб’єкта 

господарювання, що провадить свою діяльність у сфері ЗЕД. 

2. Мито також не може ототожнюватися з митним збором, адже 

зазначені засоби відрізняються за механізмом формування цінового відображення 

та за функціональним призначенням. Якщо сума мита за загальним правилом 

формується виходячи з митної вартості, країни походження товару та розміру 

тарифу, то митний збір є фіксованим платежем за здійснення митними органами 

своїх функцій. 



157 

 

 

3. Мито, податок та митні збори є самостійними різновидами 

обов’язкових платежів. Тому пропонується доповнити п. 14.1.113. Податкового 

кодексу України «митні платежі» поняттями «мита» та «митних зборів», а ч.1 ст. 

271МК України викласти у новій редакції: «мито – це обов’язковий митний 

платіж, який стягується митними органами з товарів та інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон України у розмірі, що встановлюється 

відповідно цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України». 

4. Особливі види мита належать до засобів тарифного регулювання ЗЕД, 

зокрема на підставі ознак, що притаманні й загальним видами мита: економічний 

характер, реалізація захисної функції, наявність ставок для такого мита.  

5. Особливі види мита разом утворюють систему захисних заходів, що 

застосовуються з метою захисту економічних інтересів держави та економічних 

інтересів національних товаровиробників у випадку недобросовісної конкуренції 

з боку інших держав і іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливі види мита відповідають критеріям тарифних засобів регулювання в 

розумінні системи ГАТТ/СОТ як засоби захисту торгівлі. 

6. Митний тариф є центральним поняттям системи тарифного 

регулювання, яке об’єднує інші елементи тарифного регулювання у стійку та 

взаємопов’язану систему тарифного регулювання та виконує фіскальну, захисну, 

стимулюючу, регулятивну, політичну та відновлюючи функцію. Ставка митного 

тарифу визначається в залежності від країни походження товару та митної 

вартості товару та отримує грошовий вираз у формі мита, що стягується з суб’єкта 

господарювання у сфері ЗЕД. 

Пропонується закріпити у  ч.1 ст. 1 Закону «Про митний тариф України» 

визначення поняття митного тарифу України як систематизованого вичерпного 

переліку ставок мита на товари, що ввозяться на митну територію України, що 

закріплені у формі відсотку від митної вартості товару або грошового розміру на 

одиницю товару. Доповнити ст. 1 Закону «Про Митний тариф України» частиною 
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2 та викласти її у наступній редакції: «Систематизація митного тарифу України 

відбувається на підставі Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТЗЕД), а розмір ставок мита відповідає міжнародним 

зобов’язанням України». 

7. Похідними від митного тарифу є тарифні преференції, які полягають в 

наданні державою привілеїв іншій державі або групі держав щодо імпорту товарів 

у вигляді зниження або звільнення від сплати мита та встановленні тарифних 

квот. Тарифні преференції можна поділити на тарифні пільги та тарифні квоти. 

8. Досліджено підходи до визначення митної вартості та співвідношення 

митної та фактурної вартості. Наведено власне розуміння митної вартості товарів 

як вартості імпортованих або експортованих товарів, яка складається з фактурної 

вартості товарів та вартості додаткових послуг (страхування, транспортування, 

тощо) та є базою для нарахування митних платежів під час перевезення товарів 

через митний кордон України. 

9. Встановлено відповідність національного законодавства  світовим 

стандартам (Угоді про митну оцінку СОТ) в сфері використання методів оцінки 

митної вартості товарів. Водночас відзначено недостатню урегульованість 

питання методики визначення митної вартості з огляду на право органу доходів та 

зборів на коригування митної вартості, що призводить до зловживань. 

10. Розкрито зміст чотирьох світових підходів до визначення країни 

походження товарів:  правило істотної трансформації, тест на додану вартість 

(критерій адвалорного відсотка), перерахування особливих виробничих або 

переробних операцій, з якими пов’язується або не пов’язується походження та 

вимога певної зміни у тарифній класифікації. Встановлено, що у національному 

законодавстві закріплено такі правила визначення країни походження товару, як 

правило зміни у тарифній класифікації (за замовчуванням), правило адвалорної 

частки та правило особливого виробничого процесу (встановлюються стосовно 

конкретних товарів); аргументовано доцільність запровадження правила істотної 

трансформації товарів як основного правила визначення країни походження.   
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

3.1. Принцип(режим) найбільшого сприяння в тарифному регулюванні 

 

Тарифне регулювання ЗЕД є відносно самостійним механізмом впливу 

держави на специфічну сферу господарської діяльності. У процесі дослідження 

тарифного регулювання, його засобів та системи, автор неодноразово звертав 

увагу на поняття, що належать до відання інших галузей права. Зазначені 

обставини свідчать про закономірний взаємний вплив суміжних явищ на систему 

тарифного регулювання. Серед таких аспектів окремої уваги заслуговую принцип 

або режим найбільшого сприяння, специфіка застосування особливих видів мита 

та ратифікація Угод про створення зон вільної торгівлі, що повинні суттєво 

вплинути на національне тарифне регулювання ЗЕД. 

Принцип або режим найбільшого сприяння, будучи міжнародним, визнаним 

у всьому цивілізованому світі, наскрізним принципом економічних та 

торгівельних відносин відіграє важливу роль у тарифному регулюванні ЗЕД. 

Яскравим прикладом дії принципу (режиму) найбільшого сприяння є тарифні 

преференції, що застосовуються як наслідок укладення торгівельних угод, 

створення різного роду союзів та досягнення домовленостей з приводу 

міжнародної тарифної лібералізації. 

Принцип (режим) найбільшого сприяння зобов’язує країни-учасниці СОТ 

застосовувати найбільш вигідний тариф до усіх товарів, незалежно від країни, що 

їх імпортує або експортує. Тобто, якщо країна «А» досягла домовленості країною 

«Б» (наявність членства країни «Б» в СОТ не є обов’язковим) щодо зменшення 

тарифної ставки на певний продукт, то така сама ставка тарифу застосовується в 

подальшому для усіх аналогічних товарів від інших країн-учасниць СОТ. Тобто, 
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принцип (режим) найбільшого сприяння, як основоположний принцип СОТ, 

забезпечує однакове ставлення «кожної до кожної» країни та спрямований на 

створення єдиного світового господарства з рівними правами для усіх учасників.  

Перш за все, вважаємо за доцільне розпочати з висловлення власної позиції 

щодо назви даного явища. Тривалий час визначення назви даного явища 

залишається спірним та дискусійним питанням серед науковців.  

Найбільш поширеними є наступні формулювання: «принцип найбільшого 

сприяння», «режим найбільшого сприяння», «застереження про режим 

найбільшого сприяння», «застереження про найбільш сприятливу націю» та 

«принцип надання режиму найбільшого сприяння». Як зазначає Я.О.Цанько, усі 

наведені формулювання по-різному називають один і той же принцип, під час 

застосування якого одна держава отримує такі переваги й преференції, які 

отримують чи могли б отримати також інші держави-сторони договору чи 

організації [167; с. 121]. 

Англомовні ж джерела, серед яких і текст ГАТТ, вживають словосполучення 

«Themost-favoured-nationtreatment», що дослівно перекладається як «ставлення як 

до найбільш благодатної нації». Досить часто поруч з зазначеним 

словосполученням вживається «principle», що означає принцип [168, с.215]. Отже, 

серед англомовних науковців більш прийнятним є поняття принцип найбільшого 

сприяння, аніж режим найбільшого сприяння. На нашу думку, принцип – як 

основна засада або основоположна ідея краще відображає зміст даного поняття.  

Проте, відповідно до міжнародних угод, перекладених на державну мову та, 

як наслідок, для вітчизняних вчених більш звичним є поняття «режим 

найбільшого сприяння». Відтак, автором було прийнято рішення використовувати 

у дисертаційному дослідженні поняття «Принцип (режим) найбільшого 

сприяння» (надалі – П(р)НС). 

З огляду на важливе теоретичне та практичне значення, П(р)НС був 

предметом дослідження великої кількості вчених. Окрему увагу даному принципу 

приділяли фахівці у сфері міжнародного права та міжнародно-економічного 
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права.  о ж стосується господарського права, то П(р)НС виконує надважливу 

функцію, забезпечуючи дієвість та зрозумілість тарифного регулювання для усіх 

учасників міжнародних торгівельних відносин.  

 сторія виникнення та закріплення П(р)НС детально розглядалася у 

дисертаційному дослідженні Е.Е. Тер-Степаняна, який пов’язує появу даного 

принципу у ГАТТ з закріпленням у статті 2 Статуту ООН імперативних 

принципів міжнародного права: суверенної рівності усіх держав, мирного 

вирішення міжнародних спорів, невтручання у внутрішні справи держав, 

добросовісного виконання договорів та ін. [169, с. 55]. Вченим зазначається, що 

окрім ГАТТ, даний принцип закріплювався також у Декларації щодо 

неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист їх 

незалежності та суверенітету, статті 26 Хартії економічних прав та обов’язків 

держав та інших. Отже, з огляду на дослідження Е.Е. Тер-Степаняна можна 

зробити висновок, що П(р)НС є похідним принципом від загального принципу 

рівності усіх учасників та є проявом принципу рівності у сфері міжнародних 

торгівельних відносин.  

Варто відзначити, що ідея та застосування П(р)НС має довшу історію.  е 

задовго до створення та підписання ГАТТ, П(р)НС досить часто 

використовувався у двосторонніх торгових угодах, адже був впливовим чинником 

лібералізації торгівлі. Однак в 1930-их роках були вжиті заходи, що суттєво 

обмежували П(р)НС та як наслідок призвели до утворення торгівельних блоків 

(об’єднань країн). Заходи, про які йде мова, були викликані світовою 

економічною кризою 1929р., що була знана у США як «Велика Депресія». Окрім 

США, «Велика Депресія» вразила також провідні європейські країни. А 

прийнятий у 1930р. Тарифний Акт США, який закріплював зростання ставок мита 

від 40% до 60% став сигналом для запровадження суцільної протекціоністської 

політики, що й призвела до зазначених вище об’єднань країн у торгівельні блоки. 

Висновки про необхідність закріплення міжнародного принципу «режиму» 

найбільшого сприяння були зроблені вже після Другої Світової Війни. Саме з 
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таких підстав П(р)НС як безумовний та основоположний принцип міжнародної 

торгівлі був включений до ГАТТ на мультинаціональній основі та сприяв 

стабільності світової торгівлі. 

Отже, П(р)НС як основоположний принцип міжнародних торгівельних 

відносин вперше отримав своє закріплення у багатосторонній торгівельній угоді 

ГАТТ. Формулювання П(р)НС викладено у параграфі 1 Статті I «Загальний 

режим найбільшого сприяння» ГАТТ-1947 у наступній редакції: « одо мит та 

митних зборів будь-якого роду, накладених на імпорт чи експорт, або у зв'язку з 

ними, або накладених на міжнародні платежі за імпорт чи експорт, а також 

стосовно методу стягнення таких мит і зборів та всіх правил і формальностей у 

зв'язку з імпортом та експортом, а також всіх питань, зазначених у параграфах 2 і 

4 Статті III(*), будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет, які надаються 

будь-якою стороною, що домовляється, відносно будь-якого товару, що походить 

з будь-якої іншої країни чи призначений для будь-якої іншої країни, повинні 

негайно і безумовно надаватися аналогічному товару, що походить із території 

всіх інших сторін чи призначений для території всіх інших сторін».  

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ЗЕД» режим найбільшого 

сприяння означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг 

прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується 

та/або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої 

іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, коли зазначені 

мита, податки, збори та пільги по них встановлюються в рамках спеціального 

режиму [13]. 

Е.Е. Тер-Степанян влучно зазначає, що універсального формулювання 

режиму найбільшого сприяння у міжнародних договорах не існує; це цілком 

залежить від узгодженої позиції договірних сторін за конкретною торговельною 

угодою [169, с. 65]. 

З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що П(р)НС – це 

основоположний принцип, за яким кожна держава застосовує у своїх 
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взаємовідносинах з іншими країнами-учасницями СОТ найбільш низькі тарифи, 

домовленість про які була досягнута шляхом перемовин з будь-якою іншою 

державою світу. Деталізація умов, які є основною П(р)НС, викладається у 

відповідному договорі між державами та з моменту ратифікації такого договору 

автоматично поширюється на відносини члена СОТ з іншими членами.  

Параграф 1 статті   ГАТТ ставить перед членами СОТ умову розширювати 

П(р)НС на аналогічні товари («like products») інших членів СОТ. Під 

розширенням даного принципу розуміють єдиний підхід в застосуванні тарифів, 

правил експорту та імпорту, оподаткуванні та стягненні митних зборів, а також 

застосуванні положень національного регулювання.  ншими словами, аналогічні 

товари усіх членів СОТ повинні отримувати найбільш вигідні умови, що 

надаються з боку країни імпорту [170, с.1]. 

Якщо країна застосовує різні тарифи до аналогічних товарів країни-

експортера, то це безумовно є порушенням П(р)НС. Проте порушення П(р)НС 

може відбуватися й за відсутності дискримінації щодо аналогічних товарів інших 

членів СОТ, обмежуючись застосуванням різних ставок мита до товарів, які 

походять з однієї держави та повинні були б вважатися аналогічними товарами. 

Такі ситуації характеризуються як порушення П(р)НС «де-факто». Наприклад, 

країна може застосовувати різні ставки тарифу для конкретного різноманіття не 

смажених кавових зерен, але якщо цей різновид та інші різновиди кавових зерен 

визнаються аналогічними товарами, то застосування різних тарифів може 

впливати на імпорт лише з специфічних країн. Це може визнаватися порушенням 

П(р)НС [168, с. 216].  

Концепція аналогічних товарів була суворо визначена у так званій справі 

«Ялинка, сосна та ялиця», що стосувалася Японії. Дана справа стосувалася скарги 

Канади, яка була обумовлена застосуванням Японією до деревини, імпортованої 

Канадою, ставки тарифу у розмірі 8%, хоча на думку Канади, у відповідності до 

тарифної класифікації Японії повинна була застосовуватися безвідсоткова або 

нульова ставка тарифу [171]. 
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За фактичними обставинами справи, в Японії різновид імпортованої Канадою 

деревини виготовлюється національними товаровиробника та є в достатній 

кількості. Виходячи з цього Японія встановила на таку деревину ставку тарифу у 

8%. Канада ж стверджувала, що серед імпортованої деревини можуть траплятися 

різні види, однак така деревина майже не відрізняється та є аналогічним товаром. 

Відтак, Японія застосувала до імпортованої Канадою деревини ставку тарифу, яка 

на думку Канади порушує принцип найбільшого сприяння. Японія в свою чергу 

зазначала, що у відповідності до параграфу 1 статті   ГАТТ, принцип найбільшого 

сприяння визначає застосування однакових тарифів до аналогічних товарів з 

різних країн, однак не визначає, які схожі товари повинні класифікуватися за 

однаковою ставкою та не визначає ідеальної тарифної класифікації. В даній справі 

було визначено, що кожний член СОТ є вільним у тарифній класифікації та 

законність такої класифікації визнається за умови, що дискримінація щодо тих 

самих продуктів з інших країн членів СОТ буде відсутня [171].  

Вартим окремої уваги є питання про сутність поняття «аналогічні товари». 

Відсутність точного визначення поняття «аналогічні товари» створює спірні 

ситуації та призводить до непорозумінь, адже неможливим вбачається визначити 

ознаки, що дали б змогу ідентифікувати чи описати підходи до визначення 

аналогічних товарів. Для ідентифікації та подальшого використання поняття 

«аналогічні товари» доцільним є провести порівняльне дослідження застосування 

останнього у параграфі 1 статті I ГАТТ та параграфах 2 та 4 статті III ГАТТ 

[170,с.2; 172]. 

Поняття «аналогічні товари» за параграфом 1 статті I ГАТТ повинне 

розумітися як більш деталізоване поняття, адже встановлення відмінностей між 

товарами призводить до застосування різних тарифних ставок. Слід зауважити, 

що диференціація товарів на аналогічні та різні призводить до подальшого 

застосування наслідків такої диференціації до товарів з усіх інших країн.  

Параграфи 2 та 4 статті III ГАТТ побудовані на засадах застосування до 

іноземних товарів національного режиму сприяння. Тобто до іноземних товарів 
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застосовуються те саме оподаткування та регулювання, яке застосовується до 

аналогічних товарів вітчизняного виробництва. В даному випадку ГАТТ акцентує 

увагу на тому, що уряд країни не може використовувати національну податкову 

систему та національне регулювання з метою захисту вітчизняних виробників.  

Таким чином, принципова відмінність у розумінні «аналогічних товарів» 

полягає в результаті, який повинен бути досягнутий.  

Для параграфу 1 статті I ГАТТ значення можуть мати відмінності у 

матеріалах, що використовувалися для створення товару, у процесі створення 

товару, відмінності у розмірах, формі та призначенні або ж якісні відмінності. 

Таким чином, країна може контролювати ситуацію на внутрішньому ринку, 

самостійно визначаючи, чи є імпортований товар аналогічним по відношенню до 

інших товарів чи його слід класифікувати за іншою тарифною позицією.  

Вбачається, що для мети, викладеної у параграфах 2 та 4 статті III ГАТТ, під 

аналогічними товарами будуть розумітися усі товари, що мають однакові фізичні 

характеристики, призначення та є фактично допущеними до внутрішнього ринку, 

пройшовши неофіційний тарифний бар’єр. Логіка викладення статей у ГАТТ є 

послідовною, а застосування однакових термінів, але з різними значеннями 

вбачається виправданою, зокрема, в контексті забезпечення дієвості тарифного 

регулювання ЗЕД. 

П(р)НС є наскрізним принципом ГАТТ, а тому частково отримує своє 

продовження у інших статтях, зокрема, у статті Х   . Положення статті XIII ГАТТ 

передбачає, що кількісні обмеження або тарифні квоти на аналогічні товари 

повинні застосовуватися в недискримінаційному стилі. Стаття також передбачає, 

що адміністрування імпортних обмежень та тарифних квот повинно відбуватися 

так, щоб ситуація була максимально схожа на відсутність таких заходів. Стаття 

XIII забезпечує П(р)НС в адмініструванні кількісних обмежень та є допоміжним 

засобом виконання Статті I ГАТТ. 

Положення ГАТТ визначають особливості діяльності державних 

торгівельних підприємств, як особливої категорії суб’єктів господарювання. У 
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відповідності до статті XXVII ГАТТ, під державними торгівельними 

підприємствами розуміють державні підприємства утворені чи підтримувані 

країною резиденції, яка є членом СОТ, або приватні підприємства, яким країною 

резиденції, котра є членом СОТ, надаються ексклюзивні або особливі привілеї з 

боку країни-резиденції членів СОТ. У зв’язку з певного роду монопольним 

становищем існує можливість порушення останніми принципів міжнародної 

торгівлі шляхом дискримінації частини імпортних товарів або застосування 

кількісних обмежень. Положення статті XXVII ГАТТ продовжує ідею 

всеохопності П(р)НС та зобов'язує членів СОТ діяти з дотриманням П(р)НС. 

Важливим є співвідношення П(р)НС та регіональної інтеграції країн-членів 

СОТ. Регіональна інтеграція може відбуватися через участь у митних союзах або 

створенні зон вільної торгівлі, які направлені на лібералізацію торгівлі між 

країною та певними регіонами іншої країни при збереженні торгівельних бар’єрів 

між країнами за межами певного регіону чи регіонів. Яскравим прикладом є 

можливість прикордонних територій запроваджувати певні преференційні умови 

ведення торгівлі для суб’єктів господарювання. Тобто, регіони, які не входять до 

прикордонної території, знаходячись в межах однієї країни, можуть зазнавати 

різного ставлення та бути дискримінованими. Таким чином, зазначені обставини 

йдуть врозріз з ідеєю лібералізації торгівлі та повністю протирічать П(р)НС [168, 

с.218; 173, с.221-222; 174, с.13-14;]. 

Саме з таких міркувань, стаття XXIV ГАТТ передбачає, що регіональна 

інтеграція допускається та є винятком з П(р)НС за умови дотримання певної 

сукупності обставин. По-перше, тарифи та інші торгівельні бар'єри повинні бути 

усунені відносно основної частини торгівлі в регіоні. По-друге, тарифи та інші 

торгівельні бар'єри, що застосовуються для сусідніх країн, не повинні бути 

вищими або суворішими, ніж вони були до регіональної інтеграції [175, с.438-

442].  

Окремої уваги в контексті дослідження П(р)НС заслуговує узагальнена 

система преференцій, яка являє собою систему надання товарам, що походять з 
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країн, що розвиваються більш низькі тарифи, ніж ті, що зазвичай 

використовуються за П(р)НС. Узагальнена система преференцій є спеціальним 

заходом допомоги країнам, що розвиваються з метою підвищення їх експортних 

надходжень і стимулювання їх розвитку.  

Вперше узагальнена система преференцій була визначена у рішенні ГАТТ 

«Загальна системи преференцій», прийнятого у червні 1971 г. Надання 

преференцій за вказаною системою було визнано виправданим кроком у рішенні 

ГАТТ від 28 листопада 1979 року «Диференційоване та більш сприятливе 

ставлення, взаємність та забезпечення повнішої участі країн, що 

розвиваються»[176,с.2].  

Узагальнена система преференцій має наступні характеристики: по-перше, 

пільгові тарифи можуть застосовуватись не тільки до країн з особливими 

історичними та політичними відносинами, а також до країн, що розвиваються, у 

ширшому значенні, саме тому система називається узагальненою. По-друге, 

бенефіціари обмежуються країнами, що розвиваються.  , нарешті, перевага 

надається в односторонньому порядку від розвинених країн країнам, що 

розвиваються. 

 е одним вагомим винятком з П(р)НС є незастосування багатосторонніх 

торгівельних угод між окремими країнами-членами СОТ у відповідності до статті 

Х    Угоди про СОТ. 

Марракеська Угода про створення СОТ передбачає, що «ця Угода та 

багатосторонні торговельні угоди, які зазначено в додатках 1 та 2, не 

застосовуються у відносинах між будь-яким членом та будь-яким іншим членом, 

якщо будь-який з членів на момент, коли один із них стає членом, не 

погоджується на таке застосування». Однак, з цього правила існують виключення, 

які можливі за наявності будь-якої з двох наступних умов: (а) на момент набуття 

чинності СОТ діяла стаття XXXV ГАТТ 1947 та була ефективною для Членів 

СОТ, які були членами ГАТТ 1947 або (б) між членом та іншим членом, який 

приєднався згідно зі статтею XII, лише якщо член, який не погоджується на таке 
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застосування, повідомив про це Конференції міністрів до затвердження 

Конференцією міністрів угоди про умови приєднання [177; 178; 179]. 

У разі незастосування, перевага, якими користуються інші члени, не 

надається країні незастосування, що призводить до результатів протилежних 

П(р)НС.  

Положення стаття XIII Угоди про СОТ були створені для вирішення 

проблем, що виникають під час приєднання [178].  За ідеальних обставин, П(р)НС 

суворо виконується коли країна «B» приєднується до Угоди про СОТ та 

відповідно застосовує П(р)НС для усіх інших членів СОТ, а члени СОТ 

застосовують П(р)НС до нового члена – країни «В». Проте, можлива ситуація за 

якої країна «А», яка є дійсним членом СОТ, не має намірів застосовувати П(р)НС 

до потенційного члена СОТ – країни «В». Однак, виходячи з того, що для вступу 

нового члена до системи СОТ, необхідно отримати голоси 2/3 дійсних членів 

СОТ, то країна «А» буде змушена, проти своєї волі, застосовувати до країни «В» 

П(р)НС. 

Положення статті Х    Угоди про СОТ слід сприймати як вияв поваги до 

бажань та поглядів країни «А» за допомогою незастосування положень та 

принципів СОТ до відносин між країнами «А» та «В». З іншого боку, стаття XIII 

Угоди про СОТ передбачає можливість для країни «В» приєднатися до СОТ, 

навіть якщо більше третини членів СОТ, таких як умовна країна «А», не бажають 

застосовувати до країни «В» положення та принципи СОТ (в цьому випадку вони 

заперечують проти приєднання в цілому), дозволяючи незастосування, 

передбачене зазначеною статтею [178]. Як приклад зазначеного можна привести 

заяви США про незастосування вищезазначених Угод у відносинах з Румунією, 

Монголією, Киргизстаном та Грузією. Однак, варто зазначити, що з часом США 

такі заяви відкликало. 

До П(р)НС застосовуються також загальні винятки з ГАТТ. Як приклад, слід 

навести статтю XX ГАТТ, яка передбачає, що ніщо в цій Угоді не повинно 

перешкоджати введенню або застосуванню будь-якою стороною заходів 
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необхідних для захисту суспільної моралі, життя і здоров'я,тощо. Проте, такі 

заходи не повинні застосовуватись у спосіб, який може виступати засобом 

свавільної чи невиправданої дискримінації між країни, в тому числі, щодо 

обмеження міжнародної торгівлі. В цьому ж контексті слід застосовувати винятки 

щодо безпеки, передбачені статтею XXI ГАТТ [67].  

Винятком з П(р)НС є правило, викладене у параграфі 3 статті  Х, за яким 

країна, за погодженням з іншими країнами, може відмовитися від своїх 

зобов’язань за міжнародними угодами. Рішення про дозвіл на відмову від своїх 

зобов’язань приймається Конференцією міністрів за наявності виключних 

обставин та за умови підтримки з боку ¾ від усіх членів СОТ. Виключні 

обставини, умови та терміни відмови від своїх зобов’язань, а також дата, коли 

така відмова припиняється повинні бути чітко визначеними у відповідному 

рішенні Конференції міністрів. Окрім того, такі рішення є предметом щорічного 

перегляду.   

Який же економічний ефект досягається за рахунок застосування П(р)НС? 

Уявімо таку ситуацію. Країна «В» виготовляє та поставляє товар «Х» за нижчою 

ціною, ніж країна «С», а країна «А» може підвищити свою економічну 

ефективність за рахунок імпорту товару «Х» саме з країни «B». Проте, країна «А» 

застосовує більш високі тарифні ставки  до товару «Х» з країни «В», ніж до 

товару «X» з країни С, а тому країна «А» може бути змушена імпортувати товар 

«X» з країни «С», хоча країна «C» не є ефективним постачальником. Така 

ситуація є невигідною для країни «А» та «В», призводить до спотворення торгівлі 

та зменшує добробут країни «А» та може впливати на світову економічну 

ефективність. Однак, якщо між зазначеними країнами застосовується П(р)НС, то 

країна «А» застосовуватиме рівні тарифні ставки та імпортувати товар «Х» з 

країни «В», адже це є дешевшим. Відтак, буде досягнуто найбільш ефективного 

результату.  

Правило П(р)НС вимагає, щоб найбільш сприятливий режим, що надається 

одній країні негайно і беззастережно надавався всім іншим країнам. Торгівельні 
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обмеження також повинні застосовуватися однаково до всіх [180, с. 82]. Зазначене 

збільшує ризик переходу питання введення торгових обмежень у політичну 

площину, збільшує витрати на такі обмеження та має тенденцію до підтримки 

лібералізованого статусу-кво. Таким чином, відбувається  стабілізація системи 

вільної торгівлі за рахунок П(р)НС, що підвищує рівень передбачуваності 

подальшого розвитку торговельних відносин, збільшує обсяги міжнародної 

торгівлю та інвестицій в цілому.  

П(р)НС також знижує витрати на підтримку системи багатосторонньої 

торгівлі. Рівність, яка забезпечується П(р)НС, діє як сила, що уніфікує ставлення 

до товарів, незалежно від країни їх походження, на найбільш вигідних засадах, що  

в сфері торгівлі значить на найбільш лібералізованому рівні. Запровадження та 

підтримка П(р)НС дозволяє членам СОТ зменшувати зусилля направлені на 

ведення переговорів або моніторинг дискримінаційного ставлення до товарів. 

Принцип (режим) найбільшого сприяння, окрім уніфікації  та зниження ставок 

тарифів, знижує витратність підтримки системи вільної торгівлі.  

За умови застосування П(р)НС, ставлення до імпортованих товарів з будь-

якої країни-члена СОТ є однаковим, що зменшує вартість визначення країни 

походження товару та підвищує економічну ефективність. Отже, принципове 

значення П(р)НС полягає в покращенні економічної ефективності шляхом 

запровадження однакових тарифних ставок до товарів з усіх країн-членів СОТ.  

Отже, П(р)НС відіграє надважливу роль у забезпеченні стабільного та 

справедливого функціонування тарифного регулювання на міжнародній 

торгівельній арені. До ознак П(р)НС в тарифному регулюванні ЗЕД відносимо 

такі: 1) є відсилочним стандартом міжнародних торгівельних відносин без статусу 

самостійного матеріально-правового режиму; 2) зобов’язує країни-члени СОТ 

поширювати найбільш сприятливий тарифний режим, що надається товару будь-

якого члена, на імпорт або експорт «подібних товарів» решти членів; 3) 

автоматично та беззаперечно діє в рамках СОТ; 4) є загальним правилом 

тарифного регулювання, винятки з якого допускаються у визначеному угодами 
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СОТ обмеженому колі випадків; 5) є правовим вираженням економічної теорії 

порівняльних переваг. 

 Україна, як повноправний член СОТ, взяла на себе зобов’язання по 

застосуванню даного принципу, що призвело до уніфікації методів застосування 

тарифних ставок до товарів, що походять з країн-членів СОТ. Однак, у даному 

контексті постає питання яким чином країна-член СОТ може використовувати 

тарифне регулювання ЗЕД за умови дії П(р)НС. Незважаючи на глобальний вплив 

П(р)НС як загального принципу торгівлі та намагання до забезпечення рівних 

умов торгівельних операцій, виникають ситуації за яких необхідним є захистити 

інтереси національних товаровиробників  та економічні інтереси держави в 

цілому від шкідливого впливу іноземних імпортерів. Ефективним засобом захисту 

інтересів національних товаровиробників та економічних інтересів держави в 

цілому є, зокрема, застосування особливих видів мита як засобів захисту торгівлі. 

Зазначені засоби захисту є наступним аспектом тарифного регулювання, що буде 

розглядатися в межах даного дослідження. 

 

3.2.  Особливі види мита  (засоби захисту торгівлі) 

як засоби тарифного регулювання. 

 

Механізм застосування засобів захисту торгівлі є одним з основних елементів 

міжнародної торгівельної угоди. Міжнародна торгівельна угода, висуваючи 

вимоги щодо надання доступу на внутрішній ринок та ефективного підтримання 

лібералізації торгівлі, завдяки закріпленому механізму застосування засобів 

захисту торгівлі дає змогу країнам захищатися від надмірного імпорту [181, с.11; 

182].  

Визначення граничних рівнів мит та однакове їх застосування до усіх 

торговельних партнерів (принцип найбільшого сприяння) є основоположним 

принципом системи СОТ. Разом з тим, угоди СОТ передбачають винятки з цього  
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принципу, спрямовані на захист національного товаровиробника, до яких 

належать: 

1) застосування антидемпінгових заходів (ст. 6 ГАТТ, Угода про застосування 

статті VI ГАТТ (Угода про антидемпінг); 

2) застосування компенсаційних заходів (Угода про субсидії та компенсаційні 

заходи); 

3) застосування захисних (спеціальних) заходів у разі раптового та різкого 

зростання імпорту (Угода про захисні заходи).    

Угода про антидемпінг та Угода про субсидії та компенсаційні заходи 

надають право країнам-учасницям стягувати особливі види мит (антидемпінгове 

та компенсаційне) з імпортних товарів, постачальники яких припускаються 

недобросовісної торговельної практики. Проте країна-імпортер може стягувати 

такі мита тільки тоді, коли у результаті проведених нею розслідувань було 

встановлено, що відповідний імпорт завдає «матеріальної шкоди» вітчизняній 

промисловості. Розслідування з метою застосування особливих видів мит мають 

розпочинатися на підставі подання скарги галуззю вітчизняної промисловості або 

від її імені про те, що імпортні товари завдають їй шкоди.  

Обидві Угоди встановлюють подібні критерії для визначення шкоди. Так 

само є подібними і процедури розслідувань за скаргами з метою застосування 

антидемпінгових або компенсаційних мит.  

Угода про антидемпінг встановлює, що товар повинен вважатися 

демпінговим, якщо його експортна ціна нижча від ціни аналогічного товару, що 

реалізується для споживання в країні-експортері. Згідно з Угодою про субсидії та 

компенсаційні заходи, субсидією вважається фінансове сприяння, що надається 

урядом або іншим державним органом, або будь-яка форма підтримки доходів і 

цін, у результаті яких надається пільга (існування такої пільги занижує експортну 

ціну товару порівняно з його нормальною вартістю). Положення останньої Угоди 

стосуються лише так званих «специфічних» субсидій – тобто субсидій, доступ до 

яких мають лише певні підприємства, галузі економіки, або групи підприємств чи 
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галузей економіки країни.  Угода визначає дві категорії субсидій – заборонені 

(надання яких обумовлене результатами експорту або використанням вітчизняних 

товарів замість імпортних) та ті, що дають підстави для вжиття 

компенсаційних заходів (щодо цих субсидій країна-імпортер повинна довести 

заподіяння ними шкоди, інакше вони визнаються дозволеними).    

Основним правилом, встановленим Угодою про антидемпінг та Угодою про 

субсидії та компенсаційні заходи, є те, що антидемпінгові та компенсаційні мита 

повинні стягуватися тільки тоді, коли в ході розслідувань були виявлені такі 

обставини: 

а) мало місце значне зростання імпорту демпінгових або субсидованих товарів в 

абсолютних показниках або відносно виробництва або споживання; 

b) ціни на такі товари знизили ціни на аналогічні товари, стримали ціну на 

аналогічний товар або перешкодили її зростанню, та   

c) в результаті галузі вітчизняної промисловості країни-імпортера завдана шкода 

або існує загроза заподіяння такої шкоди.  

Обидві Угоди вказують, що, визначаючи, чи завдає імпорт шкоди вітчизняній 

промисловості, до уваги слід брати «відповідні економічні фактори, які 

впливають на стан галузі». Окрім того, необхідно чітко встановити факт 

причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим чи субсидованим імпортом та 

шкодою галузі промисловості. Якщо така шкода зумовлена скороченням попиту 

або змінами у структурі споживання, антидемпінгові чи компенсаційні мита не 

повинні накладатися. Такі мита не повинні накладатися також у разі, коли 

зростання імпорту негативно впливає лише на декількох виробників. Вони 

можуть застосовуватися лише тоді, коли буде встановлено, що імпорт завдає 

шкоду виробникам, «сумарний обсяг виробництва яких становить основну частку 

загального вітчизняного виробництва» галузі промисловості.    

Угода СОТ про захисні заходи дозволяє країнам вживати захисних заходів 

для обмеження імпорту протягом певних періодів, коли вітчизняній 

промисловості країни-імпортера завдається шкода в результаті раптового та 
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різкого зростання імпорту. Зростання імпорту, охоплене правилами цієї Угоди, не 

пов’язане з недобросовісною торговельною практикою іноземних постачальників.   

Нормативно-правова база захисту вітчизняного товаровиробника в Україні 

відповідає вимогам СОТ і складається з трьох спеціальних законів від 22 грудня 

1998 р.: «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», 

«Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про 

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». 

Профільним законом, що врегульовує порядок застосування спеціального 

мита, є Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну» (надалі – Закон України «Про спеціальні заходи»). Спеціальне мито 

визначається: 

1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться 

на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення 

заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному 

товаровиробнику; 

2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, 

митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних 

прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про спеціальні заходи» у разі, якщо 

тенденція зростання обсягів імпорту в Україну може викликати необхідність 

застосування передбачених цим Законом заходів, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, відповідний орган виконавчої влади в Україні інформують про це 

Міністерство економічної розвитку і торгівлі України. Міністерство економічної 

розвитку і торгівлі України може за власною ініціативою зібрати таку 

інформацію. На підставі зібраної інформації Міністерство економічної розвитку і 

торгівлі України ініціює створення Комісії. Застосуванню спеціальних мит 

передує спеціальне розслідування, що проводиться з метою визначення чи 
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заподіює імпорт в Україну значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди 

національному товаровиробнику та триває від одного до трьох років. 

Відповідно до ч.3 ст.10 Закону України «Про спеціальні заходи» Комісія 

приймає рішення про застосування спеціальних заходів після вивчення всіх 

доказів стосовно зростання імпорту в Україну та встановлення: 

– факту (фактів) заподіяння значної шкоди чи виникнення загрози заподіяння 

значної шкоди; 

– наявності причинно-наслідкового зв’язку між імпортом товару та заподіянням 

значної шкоди або виникненням загрози заподіяння значної шкоди національному 

товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару; 

– відповідності застосування спеціальних заходів національним інтересам.  

Відповідно до ч.1 ст.16 Закону України «Про спеціальні заходи» якщо 

зростання обсягу імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та (або) у такі 

строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної 

шкоди, з метою захисту національних інтересів Комісія може прийняти рішення 

про застосування таких спеціальних заходів:  

– запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об’єктом 

спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу; 

– установлення спеціального мита щодо імпорту в Україну, який є об’єктом 

спеціального розслідування. 

Окрім того, відповідно до ч.1 ст. 11 Закону України «Про спеціальні заходи» 

Комісія не раніше ніж через 45 днів від дати порушення спеціального 

розслідування Комісія може простою більшістю голосів прийняти рішення про 

застосування попередніх спеціальних заходів (за дотримання умов, визначених 

цією статтею), що запроваджуються шляхом справляння спеціального мита на 

строк не більше 200 днів та не може перевищувати строк проведення 

спеціального розслідування. 

Отже, спеціальне мито є особливим видом мита, що застосовується до 

товарів, які спричинили шкоду національному товаровиробнику або є вірогідність 
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спричинення такої шкоди та застосовується або як попередній спеціальний захід 

на час проведення розслідування на підтвердження вищевказаних порушень, або 

як повноцінний спеціальний захід щодо товару, який є об’єктом спеціального 

розслідування. За своєю суттю спеціальне мито виступає додатковим 

економічним важелем впливу на імпортера, що стримувати експансію останнього 

на внутрішній ринок України та даючи змогу національному товаровиробнику 

відстояти власні позиції на ринку товарів [183, с.54]. 

Наступним особливим видом мита, визначеним у МК України є 

антидемпінгове мито, механізм застосування якого закріплений у Законі України 

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (надалі –

Закон України «Про антидемпінгове мито»). Підставами застосування 

антидемпінгового мита є ввезення на митну територію України товарів, які є 

об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди 

національному товаровиробнику; вивезення за межі митної території України 

товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або 

безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке 

вивезення заподіює шкоду. 

Відповідно до положень Закону України «Про антидемпінгове мито», 

застосуванню антидемпінгового мита передує антидемпінгова процедура, що 

включає антидемпінгове розслідування та попередні або остаточні антидемпінгові 

заходи. Згідно з ч.1 ст. 12 Закону України «Про антидемпінгове мито» 

розслідування з метою встановлення наявності та впливу демпінгу, про який 

стверджується, що він має місце, а також величини демпінгової маржі 

розпочинається Міністерством з порушення антидемпінгової процедури за 

скаргою, поданою національним товаровиробником або від його імені. Зазначена 

скарга надсилається до Комісії, яка ознайомлює з нею усіх членів Комісії та 

розпочинає антидемпінгове розслідування, яке фактично є першим етапом 

антидемпінгової процедури та полягає у встановленні фактів демпінгу та шкоди. 

Встановлення фактів демпінгу та шкоди полягає у: розрахунку та визначенню 
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нормальної вартості (ст. 7 Закону), розрахунку та визначенню експортної ціни (ст. 

8 Закону), порівняння нормальної вартості та експортної ціни та визначення 

демпінгової маржі, (ст. 9 Закону), розрахунок та визначення шкоди (ст. 10 

Закону), а також встановлення національного товаровиробника (ст. 11 Закону). 

Під час антидемпінгової процедури можуть встановлюватися попередні та 

остаточні антидемпінгові заходи.  

В цілому, правове регулювання антидемпінгової процедури потребує 

уточнень та внесення змін, зокрема щодо встановлення переліку антидемпінгових 

заходів. Наприклад, Закон України «Про антидемпінгове мито» чітко розрізняє 

такі поняття, як антидемпінгові заходи, які являють собою «попередні або 

остаточні заходи, що застосовуються відповідно до цього Закону під час або за 

результатами антидемпінгового розслідування» та безпосередньо антидемпінгове 

мито, що представляє собою «особливий вид мита, що справляється у разі 

ввезення на митну територію країни імпорту товару, який є об’єктом застосування 

антидемпінгових заходів». Слід зауважити, що відсутність інших чітко 

окреслених антидемпінгових заходів дає підстави ставити під сумнів належність 

зокрема антидемпінгового, та в тому числі інших видів особливого мита до 

засобів тарифного регулювання [183,с.55].  

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про антидемпінгове мито» 

остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному 

випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, 

якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об’єктом 

застосування остаточних антидемпінгових заходів, за винятком імпорту, щодо 

якого відповідно до цього Закону експортером було взято відповідні зобов’язання. 

Принцип недискримінації та справедливості відображений у положенні ст. 17 

Закону України «Про антидемпінгове мито», де зазначено, що у випадку, якщо 

застосовувалося попереднє антидемпінгове мито, а ставка остаточного 

антидемпінгового мита є вищою, то суб’єкт господарювання таку різницю не 
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сплачує, а якщо ставка остаточного мита нижча ніж попереднього, то різниця 

повертається суб’єкту господарювання [183,с.55]. 

Таким чином, антидемпінгове мито є особливим видом мита, що 

застосовується до товарів, які є визначені об’єктом демпінгу, тобто заподіюють 

шкоду національному товаровиробнику, бо перевищують допустиму різницю у 

вартості подібних товарів або до товарів, що вивозяться за межі митної території 

України за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або 

безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке 

вивезення заподіює шкоду. Антидемпінгове мито може застосовуватися як 

попередній антидемпінговий захід або як остаточний антидемпінговий захід щодо 

товару, який є об’єктом антидемпінгового розслідування. 

Останнім видом особливого мита, яке є загальноприйнятим засобом захисту 

торгівлі, є компенсаційне мито. На національному рівні питання застосування 

компенсаційного мита врегульовані Законом України «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту» (надалі – Закон України «Про 

захист від субсидованого імпорту»). Підставою застосування є ввезення на митну 

територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, тобто ввозяться 

імпортером, якого підтримує держава, резидентом якої є імпортер. Для визнання 

товару об’єктом субсидованого імпорту необхідно встановити, що його ввезення 

заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному 

товаровиробнику. 

Антисубсидиційна процедура здійснюється з тих самих підстав, що й 

антидемпінгова процедура, тобто за скаргою, поданою національним 

товаровиробником або від його імені. Зазначена скарга надсилається до Комісії, 

яка ознайомлює з нею усіх членів Комісії та розпочинає Антисубсидиційне 

розслідування, яке фактично є першим етапом антисубсидиційної процедури та 

полягає у встановленні фактів легітимності (ст. 9 Закону «Про захист від 

субсидованого імпорту») чи нелегітимності субсидій (ст. 8 Закону), розрахунку 

суми нелегітимної субсидії (ст. 10 Закону).  
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Під час антисубсидиційної процедури встановлюється факт легітимності чи 

не легітимності субсидії. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист від 

субсидованого імпорту», нелегітимними є специфічні для підприємства, галузі 

промисловостіабогрупипідприємствчигрупигалузейпромисловостісубсидії, які є у 

межах юрисдикції державного органу, що надає такі субсидії. Субсидія є 

специфічною (а відтак і нелегітимною) у разі,якщо державний орган, що надає 

субсидію, або законодавство, на підставі якого діє цей орган, недвозначно надає 

доступ до субсидії тільки певним підприємствам або державний орган, що надає 

субсидію, або законодавство, на підставі якого діє цей орган, ставить у залежність 

від об'єктивних критеріїв або умов право на користування субсидією та її сумою. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про захист від субсидованого 

імпорту», у процесі розслідування встановлюється наявність та величина шкоди, 

що заподіюється національному товаровиробнику у одній з таких форм: істотна 

шкода чи загроза істотної шкоди заподіяння істотної шкоди національному 

товаровиробнику, або істотне перешкоджання створенню або розширенню 

національного виробництва товару, що є об'єктом розгляду. Питання застосування 

попереднього та остаточного компенсаційного заходів є аналогічним до 

антидемпінгових заходів. Законодавець обмежує право Комісії припинити 

антисубсидиційну процедуру або розслідування за умови відкликання скарги у 

випадку, якщо таке відкликання та припинення  антисубсидиційної процедури 

суперечить національним інтересам.  

Таким чином, компенсаційне мито є особливим видом мита, що 

застосовується до товарів, як захід у відповідь на надання країною експорту 

специфічних субсидій суб’єкту господарюванню, що заподіює або може заподіяти 

шкоду національному товаровиробнику, або  істотно перешкоджає створенню або 

розширенню національним товаровиробником виробництва товару, що є об'єктом 

розгляду антисубсидиційним розслідуванням. 

Відповідно до ч.2 ст. 271 та ст. 275 МК України, до особливих мит належить 

також додатковий імпортний збір. Зазначений вид особливого мита був доданий 
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на підставі Закону Україні «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу 

України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 

року» від 28.12.2014р. (надалі – «Закон про стабілізацію платіжного балансу»), 

який був прийнятий строком на 12 місяців [184]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону «Про стабілізацію платіжного балансу» 

додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну 

територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження 

цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю[184]. 

Однак, Законом України від 25.12.2015р.«Про заходи щодо стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності», який набрав чинності 1 січня 2016 року, було 

визнано таким, що втратив чинність,Закон України від 28.12.2014р.«Про заходи 

щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»[185]. Таким чином, необхідним 

є виключити з МК України усі зміни, що були додані на підставі Закону «Про 

стабілізацію платіжного балансу», зокрема пункти, що стосуються додаткового 

імпортного збору. 

Вбачається за доцільне умовно розділяти засоби захисту торгівлі на дві 

групи:засоби захисту торгівлі загальної дії – спеціальні заходи (спеціальне мито 

та квотування) та засоби захисту торгівлі вибіркової дії (антидемпінгове та 

компенсаційне мито). Підставою для такого розподілу є характер впливу на 

ЗЕД,суб’єктний склад ініціаторів розслідування та масштаби результатів 

застосування таких засобів.  

Важливим у контексті застосування засобів захисту торгівлі з метою захисту 

національного товаровиробника є різниця у підході до розумінні основної функції 

таких засобів за міжнародним та національним законодавствами. Як вже 

зазначалося, у світовій спільноті використовується термін «засоби захисту 

торгівлі», що вказує на безумовну захисну функцію таких засобів. Здавалося б, що 

зважаючи на те, що базисом для розроблення наведених вище законів України 

були саме відповідні угоди СОТ, то й захисна функція повинна бути 
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беззаперечною. Однак, для кращого розуміння підходу до розуміння даних 

засобів, слід звернутися до положень ст. 31 Закону «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» та статті 239 та 244 ГК України, за якими основною функцію засобів 

захисту торгівлі є каральна функція [12;13]. Розглянемо дану проблематику 

детальніше.  

Відповідно до формулювання ст. 31Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» антидемпінгове та компенсаційне мито слід 

сприймати як заходи проти недобросовісної конкуренції [13]. Під 

недобросовісною конкуренцією в сфері зовнішньоекономічної діяльності 

розуміють здійснення демпінгового та субсидованого імпорту, а також інші дії, 

що є недобросовісною конкуренцією відповідно до законів України. Такими 

діями, у відповідності до Закону України від 07 червня 1996 року «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», є будь-які дії у конкуренції, що суперечать 

торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, зокрема 

неправомірне використання репутації суб'єкта господарювання, створення 

перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення 

неправомірних переваг у конкуренції, а також неправомірне збирання, 

розголошення та використання комерційної таємниці [186]. Незважаючи на 

відсутність у статті 31Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

мови про спеціальні заходи, законодавець дублює визначення зростаючого 

імпорту з Закону України «Про спеціальні заходи» та розкриває порядок 

оскарження засобів захисту торгівлі. 

З огляду на зазначене, вбачається, що законодавець не відносить зростаючий 

імпорт до недобросовісної конкуренції, адже на противагу демпінговому та 

субсидованому імпорту, про зростаючий не зазначає. А тому виникає питання, чи 

слід сприймати демпінговий та субсидований імпорт проявом недобросовісної 

конкуренції у сфері ЗЕД?  

На нашу думку, таке ототожнення є зайвим з огляду на наступне. Засоби 

захисту торгівлі та особливі види мита як результати застосування таких заходів є 
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виключно інструментами державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, спрямованими на відновлення ринкових позицій національного 

товаровиробника, забезпечення його стабільного розвитку та спрямовані на 

відшкодування завданої державі або національному товаровиробнику шкоди або 

ж відвертають можливу шкоду. Важливим є те, що угоди СОТ, які є 

обов'язковими для держав-членів СОТ, не ототожнюють поняття  засобів захисту 

торгівлі з заходами проти недобросовісної конкуренції [187, с.150]. 

Схожу плутанину в понятійному апараті створюють положення статей 239 та 

244 ГК. Відповідно до абзацу 6 ст. 239 ГК антидемпінгові заходи є різновидом 

адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до суб'єктів 

господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності 

[12]. Недоречною є також назва ст. 244 ГК «Застосування антидемпінгових 

заходів», яка не відповідає змісту даної статті. У відповідності до положень 

частини 1 статті 244 ГК, підставою застосування антидемпінгових заходів є 

вчинення учасниками відносин у сфері ЗЕД дії, що пов'язані з одержанням 

незаконної переваги на ринку України. Під такими діями законодавець розуміє  

демпінговий імпорт, субсидований імпорт, а також інших дій, які визначаються 

законом як недобросовісна конкуренція.  

Наведене положення суперечить нормам Закону України «Про захист від 

субсидованого імпорту», де визначено, що у зв’язку з встановленням факту 

субсидованого імпорту застосовується компенсаційне мито. Відтак застосування 

антидемпінгових заходів у зв’язку із субсидованим імпортом повністю 

суперечитиме національному законодавству.  

Окрім того, сумнівним є ототожнення впливу демпінгового та субсидованого 

імпорту та впливу дій, що трактуються як недобросовісна конкуренція. 

Результатом демпінгового та субсидованого імпорту завжди є шкоди або загроза 

завдати шкоду національним економічним інтересам держави та інтересам 

національних товаровиробників, а результатом недобросовісної конкуренції є 

безпосередній вплив на господарську діяльність конкретного суб’єкта ЗЕД. Разом 
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з тим, демпінговий імпорт чи субсидований імпорт шкодить як економіці в 

цілому, так і національним товаровиробникам, а недобросовісна конкуренція 

спрямована на отримання переваги на внутрішньому ринку, що впливає на 

економічні результати виключно суб’єктів ЗЕД. 

Недоречним вважаємо також положення частини 2 статті 244 ГК за якою 

порядок застосування таких заходів з незрозумілих причин, в обхід зазначених 

Законів України, відносять до компетенції Кабінету Міністрів України. 

З огляду на зазначене, хотілося б повторно наголосити, що пріоритетом 

засобів захисту торгівлі є захисна функція по відношенню до національних 

товаровиробників та держави в цілому та відновлення рівності суб’єктів 

господарювання, але ні в якому разі не покарання суб'єктів господарювання чиї 

дії призвели до завдання шкоди або створили загрозу такої шкоди.  

На офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

проходить обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів у сфері торговельного захисту», де пропонується виключити з 

Господарського кодексу України абз. 6 ст. 239 ГК та ст. 244 ГК [188]. Вважаємо, 

що даний проект повністю відповідає вимогам сьогодення та є доцільним. 

 

3.3. Правові питання адаптації законодавства України в сфері тарифного 

регулювання до законодавства Європейського Союзу. 

 

Процес адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу розпочався з моменту підписання перших угод між Україною та 

Європейським Союзом. Початком взаємин між Україною та ЄС стало підписання 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 

14.06.1994р.[25]. Зазначена Угода не зачіпала теми вступу до України до 

Європейського Співтовариства, а мала наметі налагодження доброзичливих та 

мирних контактів з країною колишнього Радянського Союзу. До основних сфер, в 

яких необхідним було забезпечення стійкого партнерства визначалися економічна 
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співпраця, зокрема можливість створення вільної економічної зони, торгівлю 

товарами, постійний політичний діалог, транскордонні послуги та  співпрацю в 

питання підприємницької діяльності та руху інвестицій 

На забезпечення процесу адаптації до законодавства Європейського Союзу 

Україною була розроблена загальнодержавна програма адаптації національного 

законодавства [189].  Закон України  «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 

2004 року передбачав певну послідовність адаптації, зокрема: визначення та 

переклад на українську мову актів acquis communautaire, що регулюють 

правовідносини у відповідній сфері, проведення порівняльного аналізу 

відповідних актів та національного законодавства, розроблення рекомендацій 

стосовно гармонізації законодавства України аналіз наслідків реалізації 

рекомендацій, визначення обсягу законопроектних робіт та підготовка проектів з 

їх подальшим прийняттям, а також  моніторинг виконання. Для виконання 

Загальнодержавної програми було створено Координаційну раду з адаптації 

законодавства України до законодавства  Європейського Союзу та затверджено 

порядок підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу [190]. 

Однак, зважаючи на розширення меж Європейського Союзу та появу стійкої 

впевненості серед населення про необхідність вступу до Європейського 

Співтовариства, зусилля вітчизняних політиків та лідерів держави спрямувалися 

на проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як 

наслідок, на заміну Угоді про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС 

від 14.06.1994р. була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Метою Угоди 

була зміна вектору співпраці з партнерства та співробітництва на політичну 

асоціацію та економічну інтеграцію [28].  

Положення DCFTA чітко описана комплексна програма адаптації 

регуляторних норм у сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповідних стандартів 
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ЄС. Важливість досягнення згоди та послаблення існуючих бар’єрів у торгівлі 

підтверджується, зокрема, деталізацією норм у DCFTA. За своїм змістом DCFTAє 

найбільшим масивом норм, спрямованих на адаптацію законодавства України та 

ЄС з метою однакового регулювання торгівельних відносин. 

Основною метою є спрощення доступу українським товаровиробникам на 

внутрішній ринок Європейського Союзу та поступове збільшення присутності 

європейських товаровиробників на українському ринку. Основам законодавчого 

регулювання тарифного регулювання ЗЕД присвячено статті 27-33 глави 1 

«Національний режим та доступ товарів на ринки», статтях 40 - 52 глави 2 

«Засоби захисту торгівлі» та додатках до розділу  V «Торгівля і питання пов'язані 

з торгівлею», а саме: Додаток I-A, викладений у формі тарифного графіку України 

та тарифного графіку ЄС, Додаток  -С «Графік скасування вивізного 

(експортного) мита», Додаток I-D «Спеціальні  заходи для вивізного мита», 

Додаток    «Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів». 

2016 рік став роком торгівельної інтеграції для України, адже з січня 2016 

року почала діяти DCFTA, а вже в липні 2016 року була підписана Угода про зону 

вільної торгівлі між Україною та Канадою (надалі –CUFTA) [80]. З метою 

всебічного та повного дослідження змін, що очікують сферу тарифного 

регулювання буде проведено порівняльний аналіз між відповідними положеннями 

DCFTA, CUFTA та національного законодавства присвяченого тарифному 

регулюванню. Доцільним вважаємо розділити нормативно-правовий масив на дві 

категорії: загальні положення щодо порядку, строків та особливостей тарифної 

лібералізації та положення щодо мита та застосування засобів захисту торгівлі.  

До загальних положень щодо тарифної лібералізації слід відносити 

положення присвячені одному з центральних положень тарифного регулювання – 

миту. Положення, що стосуються визначення поняття мита закріплені в ст. 27 

DCFTA та ст. 1.6 «Визначення термінів загального застосування» CUFTA.  

Згідно з положеннями статті 27 DCFTA під митом слід розуміти будь-яке 

мито або інший платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару, зокрема 
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будь-який додатковий податок або додатковий платіж, пов’язаний з імпортом або 

експортом товару. До поняття мита не відносять експортні субсидії, мита, що 

застосовуються як спеціальні заходи захисту торгівлі та інші збори та платежі, що 

стягуються не з фіскальною метою або не задля непрямого захисту національного 

товаровиробника.  

Положення статті ст. 1.6 «Визначення термінів загального застосування» 

CUFTA є аналогічними статті 27 DCFTA, окрім переліку явищ, які не слід 

відносити до поняття мито. За ст. 1.6 CUFTA поняття «мито» не включає 

надбавки, що пропонується або стягується з товару, що ввозиться, яка виникає в 

будь-якій системі управління торгами у зв’язку із адмініструванням кількісних 

обмежень на імпорт, тарифних квот або рівнів тарифних преференцій. Вважаємо, 

що дана відмінність особливого теоретичного чи практичного значення не має, 

адже направлена на зменшення потенційних конфліктних чи спірних ситуацій [28; 

80]. 

Чинне законодавство України не містить такого широкого підходу до 

визначення поняття мита та ряду виключень, як це наведено у відповідних статтях 

угод про зону вільної торгівлі. Під митом у національному законодавстві, 

відповідно до ч.1 ст. 271 МК України, розуміють загальнодержавний податок 

встановлений Податковим кодексом України та який нараховується та 

сплачується відповідно до МК України, інших законів та міжнародно-правових 

договорів. Окрім зазначеного, ст. 271 передбачає також класифікацію видів мита 

на ввізне, вивізне, сезонне та спеціальні види мита: спеціальне, антидемпінгове, 

компенсаційне та додатковий імпортний збір. Як вже зазначалося, адаптація 

національного законодавства України до законодавства ЄС зачепить понятійний 

апарат [46]. 

Класифікація товарів, передбачена статтею 28DCFTA, застосовується в 

Україні у формі УКТ ЗЕД, закріпленої у Законі України «Про Митний тариф 

України» від 19.09.2013р. зі змінами від 20.12.2016р, та складеної на підставі 
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Гармонізованої системи Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису 

та кодування товарів 1983 року.  

Положення статей 29-30DCFTA присвячені тарифній лібералізації ставок 

ввізного мита між Україною та ЄС. Стаття 29 DCFTA передбачає порядок та 

графік скасування ввізного мита, які деталізуються у відповідних додатках до 

DCFTA. Визначено, що кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на 

товари, що походять з іншої Сторони. Аналогічні положення містяться у статті 2.4 

CUFTA [28; 80].  

Важливими складовими DCFTA та CUFTA є додатки-графіки скасування 

ввізного мита кожної сторони відповідних угод. Перелік базових ставок ввізного 

мита,які повинні бути скасовані або поступово зменшені є значно більшим, ніж  

визначено у Додатку   до DCFTA, а Графік таких дій встановлений у Додатку I-A 

до DCFTA. Пріоритетним є порядок зменшення або скасування ставок ввізного 

мита, можливість прискореного скасування тарифних ставок, тенденції до 

розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між Сторонами за 

допомогою проведення консультацій, тощо. Кожній стороні також надано право 

підвищити мито до рівня, встановленого в її Графіку, після скорочення такого 

мита в односторонньому порядку та зберігати в силі або збільшити ввізне мито, 

яке дозволено згідно з рішенням Органу вирішення спорів (далі - ОВС) Світової 

організації торгівлі (далі – СОТ) [28; 80]. 

З огляду на зазначене та аналізу положень МК України, питання ввізного 

мита регулюється статтями 272 та частинами 4-6 ст. 280 МК України. 

Вищезазначеними статтями встановлено, що питання встановлення та зміна 

діючих ставок, а також застосування преференційних або пільгових ставок, 

вирішується Верховною Радою України шляхом внесення змін до Закону України 

«Про Митний тариф України» від 19.09.2013р.  

Таким чином, у зв’язку з ратифікацією Верховною Радою України DCFTA та 

CUFTA, а також відповідних додатків до них, то для скасування або зменшення 

ставок ввізного мита відповідно до графіків, встановлених такими додатками, 
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необхідним є щорічно приймати закони про внесення змін до Закону України 

«Про Митний тариф України», якими зменшувати ставки ввізного мита в Законі 

України «Про Митний тариф України» задля виконання зобов’язань взятих на 

себе відповідно до зазначених Угод.  

Правове регулювання тарифної лібералізації вивізного (експортного) мита за 

DCFTA та CUFTA є принципово різним.   

Відповідно до ч.1 ст. 31 DCFTA, Сторони не повинні запроваджувати або 

зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної дії, 

що накладаються на вивезення товарів або запроваджується у зв’язку з 

вивезенням товарів на іншу територію. Частиною 2 статті 31 DCFTA встановлено, 

що ставки вивізного мита повинні поступово анулюватися протягом перехідного 

періоду відповідно до Графіку, включеного до Додатку  -C до DCFTA, а 

зобов’язання, взяті на себе Україною та внесені у якості змін до митного 

законодавства, залишатимуться чинними на основі відповідності опису товарів. 

Передбачено, що Україна може застосовувати спеціальні заходи щодо вивізного 

мита у відповідності до Додатку  -D до DCFTA на строк, встановлений для такого 

товару [28; 80]. 

Положення вказаної статті на даному етапі викликає сумніви з приводу 

можливості їх застосування. Додаток  -C та Додаток  -D до DCFTA містять 

примітку, у відповідності до якої порядок поступового анулювання вивізного 

мита зазначений у таблицях наведених Додатків є дійсним за умови, якщо 

набрання чинності DCFTA відбудеться між 01.01.2013р. та 15.05.2014р.  

Зважаючи на набрання чинності DCFTA з 01 січня 2016 року та у відповідності до 

вищезазначеної примітки, таблиці повинні бути перераховані з метою збереження 

відносної переваги (у тій же самій пропорції) порівняно зі зв’язаною (існуючою) у 

рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного 

періоду[28;80]. 

Аналіз ставок експортного мита, наведених у таблиці Додатку  -C, та ставок 

експортного мита, зазначених у відповідних Законах України, що регулюють такі 
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ставки на національному рівні, підтверджує, що тарифна лібералізація ставок 

експортного мита зайшла в глухий кут та фактично не відбувається[191-195;196, 

с. 124]. Вбачається за необхідне провести повторні перемовини з приводу 

прийняття та реалізації тарифної лібералізації ставок експортного мита. 

Положення присвячені вивізному (експортному) миту у статті 2.9 CUFTA є 

принципово відмінним від положень DAFTA, хоча б з огляду на визнання 

вивізного мита нетарифним засобом. Якщо проведення тарифної лібералізації 

ставок експортного мита за  DCFTA вирішується за допомогою переговорного 

процесу та затвердження необхідних змін, то за положеннями CUFTA така 

лібералізація не передбачена взагалі. Відповідно до ст. 2.9 «Експортне (вивізне) 

мито» для більшої впевненості кожна Сторона може застосовувати експортне 

мито відповідно до своїх прав та зобов'язань в рамках СОТ. Вбачається, що 

Україна та Канада відмовилися від скасування або зменшення ставок експортного 

мита з метою можливості контролювати експорт товарів за допомогою 

національних важелів впливу. Важко однозначно стверджувати про вірність чи 

невірність такого рішення, однак віднесення експортного мита до категорії 

нетарифних засобів є недоречним з огляду на правову природу мита та порядок 

його застосування [197, с.337]. 

Стаття 32 DCFTA присвячена питанню експортних субсидій та заходам 

еквівалентної дії, у відповідності до якої сторони Угоди зобов’язалися не 

зберігати в силі, не запроваджувати та не відновлювати експортні субсидії або 

інші заходи еквівалентної дії щодо сільськогосподарських товарів, які 

призначалися для експорту. Відповідно до статті 1(е) Угоди про сільське 

господарство, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ, під експортними 

субсидіями розуміють субсидії, надання яких залежить від показників експорту. 

Основна ідея даної статті, яка продовжує концепцію зони вільної торгівлі, полягає 

у забезпеченні рівних умов для усіх суб’єктів господарювання 

зовнішньоекономічної діяльності незалежно від країни їх резиденції та країни 

куди відбувається імпорт або експорт. Стаття 33 Розділу IV підкріплює ідею 
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рівності усіх учасників міжнародних торгівельних процесів шляхом закріплення 

відповідності між розміром зборів та платежів будь-якого характеру, що 

справляються у разі імпорту або експорту товарів або у зв’язку з таким імпортом 

або експортом, та сумою приблизної вартості наданих послуг. Такі збори та 

платежі не повинні становити непрямий захист національних товарів або 

застосовуватися з, переважаючою інші, фіскальною метою [28; 80]. 

Відповідні положення щодо експортних субсидій та заходів еквівалентної дії 

викладені у статтях 2.10-2.11 CUFTA. Відповідно до ст. 2.10 CUFTA  сторона не 

може запроваджувати або продовжувати застосовувати  експортну субсидію на 

сільськогосподарські товари, що експортуються або є складовою товару, який 

експортується на територію іншої Сторони, після скасування іншою Стороною, 

невідкладно або після перехідного періоду, тарифу на ці сільськогосподарські 

товари відповідно до Додатку 2-ВCUFTA. Статтею 2.11 CUFTA визначено, що 

сторона не може застосовувати мито, передбачене статтею V Угоди про сільське 

господарство, до товарів іншої Сторони, які підпадають під скасування тарифів 

відповідно до Додатку 2-Вта тарифного графіку такої Сторони. З огляду на 

зазначене, положення щодо експортних субсидій та заходів еквівалентної дії є 

практично ідентичними та направлені на скасування заходів, що на практиці 

визнаються діями, що можуть зашкодити національним економічним інтересам 

будь-якої з сторін. 

Таким чином, положення статей CUFTA та DAFTA щодо порядку, строків та 

особливостей тарифної лібералізації спрямовані на забезпечення рівності 

суб’єктів господарювання на міжнародній торгівельній арені та сприяють 

функціонуванню зони вільної торгівлі [28; 80].  

Другою групою положень, що будуть досліджуватися є положення DCFTA та 

CUFTA, що присвячені застосуванню засобів захисту торгівлі. 

Положення DCFTA щодо застосування засобів захисту торгівлі можна 

умовно розділити на три групи положень:  
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– статті 40-43 «Загальні положення щодо застосування заходів захисту торгівлі» 

DCFTA, що закріплюють основні засади та порядок застосування таких заходів.  

Статтею 40 передбачено, що: «Сторони підтверджують свої права та 

зобов’язання, передбачені Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні 

заходи, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ. Дане положення ще раз 

підтверджує, що під «засобами захисту торгівлі» за DCFTA розуміється 

застосування саме «особливих видів мита»[28].  

Важливим, з огляду на мету встановлення довірчих та надійних відносин, є 

положення ч.1 ст. 41 DCFTA, за якою сторона, яка порушує розслідування, має 

повідомити про це іншій Стороні шляхом надіслання їй офіційного повідомлення 

за умови, що остання має суттєвий економічний інтерес. Частиною 2 ст. 41 

DCFTA визначається зміст поняття сторона з суттєвим економічним інтересом, 

якою є країна – один з п’яти найбільших імпортерів визначеного товару за останні 

три роки. Частиною 3 зазначеної статті встановлено обов’язок сторони, що 

провадить розслідування, невідкладно надіслати письмові повідомлення про всю 

відповідну інформацію, яка стала підставою для порушення розслідування або 

для застосування спеціальних заходів, зокрема, якщо це доцільно, попередні 

висновки, а також остаточні висновки розслідування, а також надати іншій 

Стороні можливість проведення консультацій [28]. 

Вищевикладені положення ст. 41 DCFTA встановлюють основні аспекти 

спеціальних заходів, а статтею 42 DCFTA визначено застосування таких заходів у 

відповідності до проведених розслідувань. Важливим є задекларований обов’язок 

вживати такі заходи у такий спосіб, який матиме найменший вплив на їхню 

двосторонню торгівлю та повторно звертається увага на необхідність надання 

Стороні, щодо якої такі заходи вживатимуться, можливості провести двосторонні 

консультації з приводу виявлених порушень. На пошук взаємоприйнятного 

рішення встановлюється 30-денний строк, який починається після повідомлення 

про бажання застосовувати спеціальні заходи. Важливим з огляду на забезпечення 

стійкого економічного розвитку України та можливості здійснювати 
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зовнішньоекономічну діяльність на максимально вигідних для себе умовах, є 

положення статті 43 Угоди, якою Україні надано статус країни, що розвивається 

та забезпечується незастосування до неї жодних спеціальних заходів з боку ЄС. 

Однак, за встановленим ст. 9 Угоди про захисні заходи, правило незастосування 

заходів можливе лише поки частка імпорту товарів, що походять з України до 

певної країни не перевищує 3 відсотки або поки  країни-Члени,  що розвиваються, 

з часткою імпорту, меншою 3 відсотків кожна, разом матимуть не більше 9 

відсотків від загального імпорту даного товару [28]. 

– статті 44-45 bis– «Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів» 

закріплюють особливості застосування заходів захисту торгівлі відносно такої 

специфічної групи товарів як легкові автомобілі. Соціальна напруга та складна 

економічна ситуація зумовлюють очікування збільшення показників імпорту 

таких товарів, що може негативно вплинути на національних товаровиробників 

[28].   

Статтею 44 передбачено право України застосовував ти спеціальні заходи у 

формі вищої ставки ввізного мита до легкових автомобілів, що походять зі 

Сторони ЄС. Застосування вищої ставки тарифу можливо якщо зниження або 

скасування мита призвело до суттєвого перевищення показників імпорту над 

показниками національного виробництва, що заподіює значну шкоду 

національній промисловості, якщо сукупний обсяг імпорту товару протягом будь-

якого року досягає граничного обсягу, визначеного у Графіку Додатка II до 

DCFTA та якщо  сукупний обсяг імпорту товару в Україну протягом останнього 

12-місячного періоду, що передує консультаціям України та ЄС, перевищить 

граничний обсяг, зазначений у Графіку України у Додатку II до DCFTA, всіх 

первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за той самий період [28]. 

Врегулювання порядку застосування тарифних ставок щодо легкових засобів 

отримало найбільш детальні уточнення та застереження. Серед таких варто 

відзначити: 
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– легкові автомобілі, що є предметом для стягнення додаткового збору та договір 

щодо яких був укладений до дати запровадження такого збору, не є предметом 

для стягнення додаткового збору. Проте, обсяг таких поставок зараховується до 

граничного обсягу імпорту легкові автомобілі на наступний рік. (п.4 ст. 44 

DCFTA); 

– Україна повинна застосовувати спеціальні заходи на засадах прозорості. 

Вбачається, що питання пов’язані із запровадженням спеціальних заходів щодо 

легкових автомобілів є найменш бажаними для ЄС, адже до обов’язків  України 

входить: повідомлення ЄС щодо намірів застосувати спеціальні заходи, надання 

інформації щодо обсягів імпорту та кількості первинних реєстрацій, та 

запрошення ЄС для консультацій та обговорення наданої інформації. (п.5 ст. 44 

DCFTA); 

– Україна може застосовувати спеціальні заходи тільки після проведення її 

компетентними органами розслідування. Зазначається, що розслідування повинно 

встановити зв'язок між скороченням або скасуванням мита та заподіянням значної 

шкоди національному товаровиробнику, що виробляє подібний товар, тобто 

легкові автомобілі. Для встановлення наявності шкоди використовується 

трьохрічний період. Важливим є уточнення, що збільшення імпорту товару, що 

походить з ЄС, не повинно розглядатися як результат скасування або скорочення 

мита, якщо імпорт з інших джерел також аналогічно збільшився в порівнянні з 

попередніми періодами (п.п. 6,9 та 10 ст. 44 DCFTA); 

– ЄС зобов’язує Україну гарантувати, що статистична інформація стосовно 

легкових автомобілів, яка використовується як підстава для запровадження 

спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною на 

періодичній основі. Окрім цього, встановлюється обов’язок щомісячного подання 

інформації  з приводу обсягів імпорту легкових автомобілів як з ЄС так і з інших 

джерел, а також щодо нових реєстрацій легкових автомобілів в Україні (п. 12 ст. 

44 DCFTA). 
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З аналізу вищенаведених положень статті 44 DCFTA вбачається, що всі 

зусилля договірних Сторін повинні бути спрямовані на забезпечення тісної 

співпраці та зменшення ризику запровадження спеціальних заходів щодо 

легкових автомобілів[28]. Зважаючи, що легкові автомобілі є важливим 

економічним та соціальним питанням, доцільним вбачається прийняття окремого 

закону, що врегульовував би виключно сферу запровадження спеціальних заходів 

щодо легкових автомобілів за національним законодавством та був спрямований 

на уникнення конфліктів з приводу імпорту такого товару. 

Статтею 45bis передбачено неможливість застосування до одного й того 

самого товару захисних заходів передбачених ст. 44 та ст. 45 Розділу IV та 

захисних заходів ст. XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні заходи. 

– статті 46-50 «Антидемпінгові та компенсаційні заходи». Порядок застосування 

антидемпінгових та компенсаційних заходів відповідає вимогам Угоди про 

застосування статті VI ГАТТ та Угоди про субсидії та компенсаційні заходи, що 

містяться у Додатку 1А до Угоди СОТ [28].  

Стаття 47 DCFTA закріплює гарантії сторін щодо застосування захисних 

заходів у повній відповідності з вимогами зазначених Угод та повинні 

ґрунтуватися на справедливій та прозорій системі. Важливими положеннями 

статті 47 DCFTA є обов’язок протягом 15 днів до порушення розслідування 

письмово повідомити іншу Стороні про отримання скарги та забезпечити 

розголошення повної та змістовної інформації про всі важливі факти та 

міркування, які становлять основу для прийняття рішення про застосування 

захисних заходів.  нформація подається у письмовій формі з забезпеченням 

заінтересованих сторін щонайменше 10 днів для подання власних коментарів. 

Україна та ЄС гарантують кожній Стороні можливість висловити свою точку зору 

під час антидемпінгових та антисубсидійних розслідувань. Адже результати 

розслідування повинні встановлювати відповідність захисних заходів 

національним інтересам, зокрема інтересам національної промисловості, 

користувачів, споживачів та імпортерів (стаття 48 DCFTA) [28]. 
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Відносною новелою для національного законодавства є правило меншого 

мита, встановлене ст. 49 DCFTA, що передбачає, що розмір ставки мита повинен 

бути достатнім для запобігання шкоді, заподіяній національній промисловості та  

не повинен перевищувати демпінгову маржу або загальну суму нелегітимної 

субсидії, але має бути меншим ніж така маржа [28].  

Правило меншого мита висвітлює, що основна мета захисних заходів, що 

виражаються у формі мита, це забезпечення рівних умов для усіх суб’єктів 

господарювання. Зазначена мета реалізується шляхом застосування до 

демпінгуючих та субсидованих імпортерів такої ставки мита, яка є достатньою 

для запобігання шкоди, завданої національному товаровиробнику. Вважаємо, що 

таке правило повинно бути закріплено в національному законодавстві, зокрема, у 

статті 275 МК України, адже суттєво впливає розуміння поняття захисних заходів 

в контексті функцій, які вони виконують.  

Досліджуючи питання застосування заходів та їх перегляду, передбаченого 

статтею 50 DCFTA, слід відмітити принципи достатності та обґрунтованості 

застосування таких заходів, що притаманно європейському законодавству. 

Зазначені принципи прослідковуються у можливості застосування захисних 

заходів лише за умови встановлення факту демпінгу або надання субсидій, що 

заподіює шкоду національній промисловості, вивчення можливості застосувати 

конструктивні засоби захисту, з належним урахуванням особливих обставин у 

кожному випадку. Важливим та економічно обґрунтованим є обов’язок надавати 

перевагу ціновим зобов’язанням, утому обсязі, в якому вони отримали адекватні 

пропозиції від експортерів, якщо прийняття цих пропозицій не вважається 

неможливим з огляду на приписи національного законодавства [28]. 

За змістом антидемпінгові або компенсаційні заходи не є постійно діючим 

явищем, адже відповідно до ч.3 ст. 50 DCFTA, Сторона яка застосувала такі 

заходи, після отримання від експортера обґрунтованого запиту щодо їх перегляду 

повинна розглянути цей запит та якнайшвидше поінформувати експортера про 

результати цього розгляду. Зазначене положення є підтвердженням бажання 
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тісної співпраці між Україною та ЄС, а також свідчить про мету взаємовигідного 

співіснування в рамках зони вільної торгівлі [28].  

Окрема увага приділяється питанням проведення консультацій щодо 

застосованої методології обчислення демпінгової маржі, зокрема різні 

коригування, використання статистичних даних, зміни в імпорті, визначення 

розміру шкоди,  застосування правила щодо меншого мита та  інші питання, що 

можуть виникнути у зв’язку із застосуванням засобів захисту торгівлі. 

Проведення консультацій повинно відбуватися протягом 21-го дня після подання 

запиту на проведення консультацій та у відповідності до ст. 41 та 47 DCFTA [28]. 

Положення CUFTA щодо застосування засобів захисту торгівлі є відмінними 

від аналогічних положень DCFTA, починаючи з відмежування надзвичайних та 

захисних заходів, які за спрямування є засобами захисту торгівлі. До захисних 

заходів відносять антидемпінгові та компенсаційні заходи, застосування яких 

відбувається на засадах прозорості та у повній відповідності до Угоди про 

застосування статті VI ГАТТ та Угоди про субсидії та компенсаційні заходи.  

Більша увага з боку підписантів CUFTA приділяється положенням щодо 

надзвичайних заходів. Надзвичайні заходи полягають у можливості зупинення 

подальшого зменшення ставок мита або відновлення їхнього розміру до ставки 

мита, передбаченої режимом найбільшого сприяння або до розміру ставки, що 

передбачений відповідним графіком Сторони, а у випадку застосування сезонного 

мита – збільшити до розміру ставки, визначеної на відповідний сезон або у 

відповідності до графіку Сторони. Положеннями CUFTA встановлена заборона 

одночасного застосування надзвичайних та антидемпінгових або компенсаційних 

заходів, обмежено строк застосування надзвичайних заходів та визначено, що такі 

заходи застосовуються виключно під час перехідного періоду або якщо у зв’язку 

зі зменшенням або скасуванням мита виникла загроза серйозної шкоди галузі 

вітчизняного виробництва аналогічних товарів або товарів, що безпосередньо 

конкурують з імпортованими. Порядок провадження щодо надзвичайних заходів 

базується на тих самих принципах, що й відповідні розслідування за DCFTA або 
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за Угодами про застосування статті VI ГАТТ та про субсидії та компенсаційні 

заходи. 

Відносною новелою для національного законодавства є положення DCFTA 

щодо Діалогу з питань засобів захисту торгівлі як форуму з питань 

співробітництва у сфері засобів захисту торгівлі. Задекларовані у ч.2 ст. 51 

DCFTA цілі проведення Діалогу з питань засобів захисту торгівлі є справжнім 

мірилом важливості та необхідності у співпраці як для України, так і для ЄС, що 

виражається у бажанні вийти на якісно новий рівень торгівельних відносин та 

зменшити кількість конфліктних ситуацій, що вирішуються шляхом 

запровадження захисних заходів. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Під принципом (режимом) найбільшого сприяння розуміємо прийняту 

країнами-членами СОТ договірну умову, вперше закріплену у ГАТТ, яка 

спрямована на поширення будь-яких переваг або привілеїв, отриманих країною-

членом СОТ від іншої країни-члена СОТ щодо будь-якого товару для усіх 

аналогічних товарів, що походить із території всіх інших членів СОТ.  

2.   Визначальним для розуміння принципу (режиму) найбільшого 

сприяння є поняття «аналогічні товари», зміст якого наводиться у параграфі 1 

статті I ГАТТ та параграфах 2 та 4 статті III ГАТТ. Визначення поняття 

«аналогічні товари» дає державам можливість контролювати ситуацію на власних 

внутрішніх ринках, класифікуючи аналогічні товари за різними тарифними 

позиціями, виходячи з необхідності захисту національних товаровиробників та 

реалізуючи захисну функцію тарифного регулювання без застосування особливих 

видів мита.   

3.  Параграфи 2 та 4 статті III ГАТТ, визначаючи допущені до 

національного ринку імпортні товари аналогічними по відношенню до 

національних товарів, встановлюють заборону на використання національної 
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податкової системи та національного регулювання з метою захисту вітчизняних 

виробників. 

4. Угодами СОТ допускаються такі винятки з принципу (режиму) 

найбільшого сприяння, як: регіональна інтеграція, узагальнена система 

преференцій, незастосування багатосторонніх торгівельних угод між окремими 

країнами-членами СОТ у відповідності до статті Х    Угоди про СОТ, загальні 

виключення з ГАТТ, одностороння відмова від виконання своїх зобов’язань. 

Застосування наведених винятків можливі за дотримання сукупності вимог, які 

наводяться у відповідних статтях ГАТТ. 

5. Запровадження правового принципу (режиму) найбільшого сприяння 

дозволяє членам СОТ зменшувати зусилля, спрямовані на ведення переговорів 

або моніторинг дискримінаційного ставлення до товарів, що автоматично знижує 

витратність підтримки системи вільної торгівлі, та, в свою чергу,зменшує вартість 

визначення країни походження товару й підвищує світову економічну 

ефективність.  

6. За характером впливу на ЗЕД, суб’єктним складом ініціаторів 

розслідування та масштабами результатів застосування таких засобів засоби 

захисту торгівлі слід розділяти на дві групи: засоби захисту торгівлі загальної дії 

– спеціальні заходи (спеціальне мито та квотування) та засоби захисту торгівлі 

вибіркової дії (антидемпінгове та компенсаційне мито). 

7. Викликає заперечення віднесення антидемпінгових заходів до 

адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до суб'єктів 

господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності 

(абзац 5 ст. 239 ГКУ) та визначення підставами для застосування антидемпінгових 

заходів – дії суб’єктів ЗЕД, направлені на одержання незаконної переваги на 

ринку України.  

8. Засоби захисту торгівлі та особливі види мита як результати застосування 

таких заходів є виключно інструментами державного регулювання ЗЕД, 

спрямованими на відновлення ринкових позицій національного товаровиробника, 
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забезпечення його стабільного розвитку та спрямовані на відшкодування завданої 

державі або національному товаровиробнику шкоди або ж відвертають можливу 

шкоду, тобто виконують захисну функцію. 

9. Положення DCFTA та CUFTAв сфері тарифного регулювання за змістом 

можна розділити на дві категорії: загальні положення щодо порядку, строків та 

особливостей тарифної лібералізації та положення щодо мита та застосування 

засобів захисту торгівлі. 

10. Доцільним є врахування в національному законодавстві визначення 

поняття мита, наведені в ст. 27 DCFTA та ст. 1.6 «Визначення термінів загального 

застосування» CUFTA, де під митом розуміють будь-яке мито або інший платіж, 

пов’язаний з імпортом або експортом товару, зокрема будь-який додатковий 

податок або додатковий платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару.  

11. У зв’язку з ратифікацією Верховною Радою України DCFTA та CUFTA, 

а також відповідних додатків до них, для скасування або зменшення ставок 

ввізного мита відповідно до графіків, встановлених такими додатками, необхідно 

щорічно приймати нормативно-правовий акт, яким зменшувати ставки ввізного 

мита, визначені Законом України «Про Митний тариф України» задля виконання 

зобов’язань, прийнятих відповідно до зазначених Угод. 

12. Положення DCFTA визначають особливості застосування заходів 

захисту торгівлі відносно легкових автомобілів як специфічної категорії товарів, 

щодо яких існує складна економічна ситуація та висока соціальна напруга. 

Україні надається виключне право застосовувати спеціальні заходи у формі вищої 

ставки ввізного мита до легкових автомобілів, що походять зі Сторони ЄС за 

умови, що зниження або скасування мита призвело до суттєвого перевищення 

показників імпорту над показниками національного виробництва, що заподіює 

значну шкоду національній промисловості та якщо сукупний обсяг імпорту 

товару протягом будь-якого року досягає граничного обсягу.  
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Доцільним вбачається прийняти Закон України «Про врегулювання імпорту 

легкових автомобілів», яким закріпити та деталізувати положення Частини 2 

«Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів» DCFTA на національному рівні. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено комплексне теоретико-прикладне дослідження 

особливостей та проблем тарифного регулювання ЗЕД в Україні, що дало змогу 

сформулювати науково обґрунтовані висновки, основними серед яких є такі: 

1. Державне регулювання ЗЕД – це здійснення державою в особі її 

компетентних органів комплексу економіко-правових заходів тарифного та 

нетарифного характеру, спрямованих на забезпечення рівних умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності усіма суб’єктами господарювання незалежно від 

їх форми власності та державної належності, забезпечення захисту національного 

товаровиробника та економічних інтересів України з урахуванням міжнародно-

правових зобов’язань України; 

2. Державне регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою нетарифного та 

митно-тарифного регулювання, яке, в свою чергу, поділяється на митне та 

тарифне регулювання. Тарифне регулювання є виразом економічного методу 

регулювання в сфері ЗЕД та нерозривно пов’язане з митним регулюванням ЗЕД; 

3. Тарифне регулювання здійснюється за допомогою загальних, особливих 

та спеціальних тарифних засобів.  

Загальними тарифними засобами є різновиди звичайного мита, сума 

якого визначається виходячи зі ставки встановленого державою митного тарифу, 

в залежності від митної вартості товару та країни його походження.  

Особливими тарифними засобами є особливі види мита (засоби захисту 

торгівлі), що застосовуються з метою захисту національного товаровиробника.  

Спеціальними тарифними засобами є ті, що застосовуються як виняток із 

загального правила в спеціально визначених законом або міжнародним договором 

випадках – вивізне мито, тарифні пільги, тарифні квоти, спеціальні митні режими. 

4. Тарифне регулювання – це вид державного регулювання ЗЕД, що являє 

собою стійку систему взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, носить 

економічний характер та забезпечує дотримання економічних інтересів України  

та вітчизняних суб’єктів господарювання з урахуванням міжнародних зобов’язань 
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України за допомогою застосування загальних, особливих та спеціальних 

тарифних засобів; 

5. Система тарифного регулювання ЗЕД є стійким сполученням, що 

складається з взаємопов’язаних елементів, які є незмінними, взаємозалежними та 

мають спільну мету. Елементами системи тарифного регулювання є мито, митний 

тариф України, митна вартість та країна походження товару. Така система 

базується на принципах законності, системності, рівності усіх суб’єктів 

господарювання ЗЕД, виключної компетенції суб’єктів державної влади та 

економічної доцільності; 

6. Правову основу тарифного регулювання ЗЕД складають міжнародний 

рівень, до якого належать ГАТТ, Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, DCFTA та CUFTA в частині положень щодо тарифного 

регулювання ЗЕД, та національний рівень, представлений Господарським та 

Митним кодексами України, Законами України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» та «Про митний тариф України»; 

7. Мито як елемент тарифного регулювання є обов’язковим безповоротним 

платежем, що сплачується до бюджету та використовуються для забезпечення 

потреб суспільства. Мито не є різновидом податку з огляду на такі ознаки, як 

зв’язок оплати зі здійсненням зовнішньоекономічної операції, нерегулярність 

оплати та спеціальний суб’єкт сплати мита; мито також не є різновидом митних 

зборів з огляду на інше функціональне призначення; 

8. Особливі види мита є національним аналогом міжнародних засобів 

захисту торгівлі. Антидемпінгове, компенсаційне та спеціальне мито утворюють 

систему засобів захисту торгівлі, що застосовуються з метою захисту економічних 

інтересів держави та економічних інтересів національних товаровиробників у 

випадку недобросовісної конкуренції з боку інших держав і іноземних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

9. Митний тариф є центральним поняттям системи тарифного регулювання, 

яке об’єднує інші елементи тарифного регулювання у стійку та взаємопов’язану 
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систему тарифного регулювання та виконує фіскальну, захисну, стимулюючу, 

регулятивну, політичну та відновлюючу функцію. Ставка митного тарифу 

визначається в залежності від країни походження товару та митної вартості 

товару та отримує грошовий вираз у формі мита, що стягується з суб’єкта 

господарювання у сфері ЗЕД. Похідними від митного тарифу є тарифні 

преференції, що поділяються на тарифні пільги та тарифні квоти; 

10. Митна вартість товарів – це вартість імпортованих або експортованих 

товарів, яка складається з фактурної вартості товарів та вартість додаткових 

послуг (страхування, транспортування, тощо), які разом є базою для нарахування 

митних платежів під час перевезення товарів через митний кордон України; 

11. Національним законодавством передбачено такі правила визначення 

країни походження товару, як правило зміни у тарифній класифікації (за 

замовчуванням), правило адвалорної частки та правило особливого виробничого 

процесу (встановлюються стосовно конкретних товарів). Аргументовано 

доцільність запровадження правила істотної трансформації товарів як основного 

правила визначення країни походження; 

12. Принцип (режим) найбільшого сприяння становить прийняту країнами-

членами СОТ договірну умову, вперше закріплену у ГАТТ, яка спрямована на 

поширення будь-яких переваг або привілеїв, отриманих країною-членом СОТ від 

іншої країни-члена СОТ щодо будь-якого товару для усіх аналогічних товарів, що 

походить із території всіх інших членів СОТ;  

13. Запровадження правового принципу (режиму) найбільшого сприяння 

дозволяє членам СОТ зменшувати зусилля, спрямовані на ведення переговорів 

або моніторинг дискримінаційного ставлення до товарів, що автоматично знижує 

витратність підтримки системи вільної торгівлі, та, в свою чергу, зменшує 

вартість визначення країни походження товару й підвищує світову економічну 

ефективність; 

14. Засоби захисту торгівлі за характером впливу на ЗЕД, суб’єктним 

складом ініціаторів розслідування та масштабами результатів застосування слід 
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розділяти на дві групи: засоби захисту торгівлі загальної дії – спеціальні заходи 

(спеціальне мито та квотування) та засоби захисту торгівлі вибіркової дії 

(антидемпінгове та компенсаційне мито); 

15. Застосування особливих видів мита як засобів захисту торгівлі повинне 

відбуватися з врахуванням правила меншого мита, яке спрямоване на відновлення 

порушеного принципу рівності усіх суб’єктів господарювання шляхом 

застосування такої ставки мита, яка є достатньою для запобігання шкоді, 

заподіяній національній промисловості, а суб’єкт господарювання, з якого 

стягується відповідне мито, не сплатить більшу суму мита, ніж та, яка була б 

сплачена за відсутності факту порушення встановлених торгівельних та митних 

правил.  

Основні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України 

полягають у такому: 

викласти п. 14.1.113. Податкового кодексу України у такій редакції: «митні 

платежі – це мито та митні збори, а також податки, що відповідно до цього 

Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у 

зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи»; 

викласти ч.1 ст. 271 МК України у такій редакції: «мито – це обов’язковий 

митний платіж, який стягується митними органами з товарів та інших предметів, 

що переміщуються через митний кордон України у розмірі, що встановлюється 

відповідно цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України»; 

доповнити статтю 275 МК України частиною 7 такого змісту:«особливі види 

мита повинні встановлюватися у відповідності до правила меншого мита, яке 

полягає у тому, що розмір ставки такого мита не повинен перевищувати 

демпінгову маржу або загальну суму нелегітимної субсидії, але має бути меншим 

ніж така маржа, якщо такий розмір ставки мита виявиться достатнім для 

запобігання шкоді, заподіяній національній промисловості»;  
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викласти статтю 1 Закону України «Про митний тариф України» у такій 

редакції: 

«1.Митний тариф України – це систематизований вичерпний перелік ставок 

мита на товари, що ввозяться на територію України та закріплені у формі відсотку 

від митної вартості товару або грошового розміру на одиницю товару.  

2. Систематизація Митного тарифу України відбувається на підставі 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), а 

розмір ставок мита відповідає міжнародним зобов’язанням України». 

Викласти частину 7 статті 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» у такій редакції: 

 «принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу та 

субсидування при імпорті та експорті товарів, який полягає у тому, що Україна як 

держава: 

– забезпечує дієвість справедливих та прозорих торгівельних правил 

здійснення  суб’єктами господарювання ЗЕД, зокрема, щодо рівноцінного обміну 

товарами та вигідного економічного співробітництва; 

– попереджує про застосування до усіх, без виключення, суб’єктів 

господарювання, незалежно від країни резиденства та форми власності, засобів 

захисту торгівлі, зокрема, обкладення імпортованих або експортованих товарів 

антидемпінговим або компенсаційним митом, у відповідності до чинного 

законодавства, з метою захисту національних економічних інтересів та 

національних товаровиробників». 
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