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Актуальність. Відповідно до Митного кодек-
су України (далі – Кодекс), митні органи пред-
ставлені у нашій країні центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну митну 
політику (Державна митна служба України), 
митницями та митними постами. А відповідно до 
ст. 5 Кодексу державна митна політика – це си-
стема принципів та напрямів діяльності держави 
у сфері захисту митних інтересів та забезпечення 
митної безпеки України, регулювання зовнішньої 
торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку 
економіки України та її інтеграції до світової еко-
номіки. Державна митна політика є складовою 
частиною державної економічної політики [1]. 
Важливість значення митних органів у даному 
напрямку діяльності держави можна простежити 
у двох аспектах: по-перше, вони слугують одним 
із чинників формування та здійснення зовнішньо-
політичного вектору країни, оскільки безпосеред-
ньо співпрацюють із зарубіжними економічними 
суб’єктами з питань митної справи та зовнішньої 
торгівлі; по-друге, дані органи активно сприяють 
функціонуванню адміністративної та економіч-
ної національним сферам, виконуючи для цього 
ряд завдань, що стосуються проведення митних 
платежів, здійснення контрольно-організаційних 
дій, сприяння транзиту, реалізації послуг у сфері 
митної справи тощо. 

Таким чином, як й інші елементи державної 
політики України, сучасний розвиток митної ді-
яльності в першу чергу має бути обумовлений об-
раним нашою державою напрямком. Останніми 
роками таким напрямком є євроінтеграція, яка 
стала основою та вектором реформування бага-
тьох національних державних органів та публіч-
них сфер діяльності. Зокрема, відповідно до Ука-
зу Президента України «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020» реформа державної 
митної справи та інтеграція в митну спільноту Єв-
ропейського Союзу є одним із першочергових прі-
оритетів впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід нашої країни на провід-
ні позиції у світі [2].

У даному питанні варто звернути увагу на те, 
що у європейській практиці наразі провідною є 
концепція «сервісної держави», яка з-поміж ін-
шого спрямована на перебудову роботи митних 
органів на принципах надання послуг учасникам 
зовнішньоекономічної діяльності. В основі даної 

концепції лежить положення, відповідно до якого 
будь-яка діяльність держави із взаємодії з індиві-
дом вважається публічною послугою, а оскільки 
митні органи України є елементом державного 
управління та регулювання, відтак «сервісна» мо-
дель може бути застосована і щодо удосконалення 
їх діяльності [3, с. 69-70]. Фактично, національні 
митниці наділені рядом повноважень, які направ-
ленні у тій чи іншій мірі на обслуговування зов-
нішньоекономічних суб’єктів. Проте законодав-
ство України у даній сфері суспільних відносин не 
оперує поняттями «митна послуга» або «сервісна 
функція митних органів». Тому актуальним є до-
слідити існуючий у європейських країнах стан ад-
міністративно-правового регулювання здійснення 
митними органами зазначених функцій, оскільки 
така стратегія вже досягла свого розвитку в зару-
біжних країнах, а тому може стати гарним при-
кладом для опанування українською правовою 
системою.

Метою роботи є дослідження нормативно- 
правових актів, а також доктринальних розро-
бок вчених з питання здійснення митними орга-
нами передових європейських країн сервісних 
функцій, а також аналіз практики адміністратив-
но-правового регулювання даної сфери. На основі 
отриманих результатів дослідження необхідним 
є запропонування варіантів вирішення існуючих 
в Україні проблем з цього питання шляхом запро-
вадження успішного досвіду зарубіжних країн.

Наукові дослідження. Тема виконання митним 
органами з-поміж інших повноважень сервісних 
функцій активно проголошується українськи-
ми науковцями. Так, Федотов О.П., Федотова 
І.А., Бондаренко І.О., Литвин Н.А., Світлак І.І., 
Корогодова О.О., Кузняк Б.Я., Свічкарь В.А., 
Гуцул І.А., Кредісов А., Бережнюк І. є прикла-
дами авторів, які присвятили свої праці вирішен-
ню питання щодо виконання митними органами 
України окремих завдань, серед яких особливе 
місце займає функція надання митних послуг. 
Крім того, як було зазначено вище, концепція 
«сервісної держави» бере свій початок та розви-
ток у європейських країнах, а тому варто зверну-
ти увагу на результат наукових розробок з даної 
теми зарубіжних авторів, серед яких викликають 
інтерес праці Політ К., Елової Г.В., Норман Р., 
Ферлі І., Фітцджеральда Л., Петтігрю А., Кве- 
ліашвілі І., Чеверс А. та інших.
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Виклад основного матеріалу. Оскільки мит-
не законодавство України не надає нормативного 
визначення митних послуг, варто звернутися до 
доктринальних джерел з метою визначення змі-
сту даної категорії. У широкому розумінні нау-
ковці пропонують наступне визначення митних 
послуг – це передбачена законом діяльність мит-
них органів, спеціалізованих митних установ та 
організацій, а також суб’єктів підприємницької 
діяльності, що здійснюється з ініціативи фізич-
них і юридичних осіб, спрямована на реалізацію 
прав, свобод та законних інтересів у галузі митної 
діяльності [4, c. 49]. Але, на основі норм чинного 
законодавства України, позиції науковців, що за-
кріплені на доктринальному рівні, доцільно вико-
ристовувати наступне авторське визначення, що 
митною послугою виступає результат проваджен-
ня митно-сервісної діяльності, як процесу, що 
здійснюється шляхом надання послуг, пов’язаних 
із отриманням дозвільних документів, постанов-
лення рішень та заключення висновків стосовно 
прав та свобод суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності з метою регламентації процедури здійс-
нення зовнішньоторговельних операцій. 

У свою чергу Бондаренко І.О. наводить на-
ступний приблизний перелік тих дій, які можуть 
вважатися безпосереднім проявом сервісних 
функцій: консультації з питань законодавства та 
зовнішньоекономічної діяльності; консультації 
фізичним особам з питань приватного виїзду за 
кордон; експертна оцінка документації, наданої 
для декларування товарів і транспортних засобів; 
складання зовнішньоекономічного контракту за 
умовами замовника; декларування вантажів з пов-
ним митним очищенням; зберігання вантажів та 
транспортних засобів; навантажувально-розван-
тажувальні роботи; супроводження вантажів та їх 
охорона; прийняття попереднього рішення митни-
ми органами; надання спеціальних митно-брокер-
ських послуг (організація митного огляду, виклик 
експертів Торгово-промислової палати, накладен-
ня митного забезпечення); інші послуги [5, с. 22].

Деякі автори сервісні функції митних органів 
визначають як «навколомитні» послуги з поста-
чання державних послуг у сфері митного забезпе-
чення. Виконання таких обов’язків реалізується 
таким чином, щоб максимально сприяти розвит-
ку зовнішньоекономічної діяльності, наслідком 
чого стає зацікавлення економічних акторів у от-
риманні прибутків в такий спосіб, що, відповідно, 
призводить до поповнення Державного бюджету 
країни [6, с. 218].

Світлак І.І., у свою чергу, запропонувала інше 
визначення: «Публічно-сервісна діяльність мит-
них органів – це діяльність митних органів, що 
проводиться з ініціативи фізичних та юридичних 
осіб для обслуговування їх потреб, по наданню 
реєстраційно-ліцензійних, інформаційних, кон-

сультаційних та інших послуг, що не складають 
зміст владно-розпорядчої діяльності митних орга-
нів» [7, с. 12-13]. На нашу думку, публічно-сервіс-
на діяльність у митній сфері – це діяльність митних 
органів у сфері публічного управління, пов’яза-
на з забезпеченням та реалізацією прав, свобод і 
законних інтересів приватних осіб, яка прово-
диться шляхом надання послуг таким особам.

У контексті розглядуваної теми основополож-
не значення має Міжнародна конвенція про спро-
щення і гармонізацію митних процедур (Кіотська 
конвенція) 1973 року. Даний акт не надає визна-
чення митної послуги, проте серед положень, за-
стосування яких є необхідним для досягнення 
гармонізації і спрощення митних правил і проце-
дур, закріплює стандартне правило, відповідно до 
якого за запитом відповідної особи та з причин, 
визнаних митною службою обґрунтованими, мит-
на служба, за наявності необхідних умов, здійс-
нює функції, необхідні для застосування митних 
правил та процедур поза встановленим місцем 
розташування митного органу та в його неробочий 
час [8]. Показово, що, продовжуючи дану норму, 
Конвенція оперує поняттям «послуга» щодо вка-
заних вище функцій. Таким чином, теорія надан-
ня митними органами сервісних послуг отримала 
свій початок на рівні міжнародного права та на сьо-
годні розвинулась у законодавстві багатьох країн.

Для законодавства багатьох європейських дер-
жав у сфері діяльності митних органів ключову 
роль відіграє Митний кодекс Європейського Сою-
зу, який є основою функціонування Митного сою-
зу в межах Євросоюзу та визначає митні правила 
переміщення товарів всередині Союзу, єдині мит-
ні тарифи та режими торгівлі з третіми країнами 
[9, с. 4]. Безпосередньо сфера регулювання Кодек-
су не охоплює визначення сервісних функцій мит-
них органів держав-членів Союзу, проте опосеред-
ковано наголошує на можливості надання такими 
органами послуг, не пов’язаних із контрольно-наг-
лядовими повноваженнями. Так, ст. 52 закріплює 
положення, відповідно до якого митні органи мо-
жуть установлювати плату або вимагати відшко-
дування витрат у разі надання окремих послуг, зо-
крема таких: (a) присутність працівників митного 
органу на відповідну вимогу, не в офіційний ро-
бочий час або не в приміщеннях митного органу;  
(b) аналітичні або експертні висновки щодо това-
рів і вартості поштових послуг у разі повернення 
товарів заявнику, надання інформації (…) [10]. 
Дана норма яскраво демонструє підхід права Єв-
ропейського Союзу до чіткого розподілу основних 
та «окремих» функцій митних органів, залиша-
ючи при цьому правову регламентацію останніх 
у сфері дії національного права. Так, як і біль-
шість інших держав-членів ЄС, у зв’язку з набут-
тям законної сили Митного кодексу ЄС Митний 
кодекс Польщі, країни, яка має спільний кордон 
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з Україною, втратив чинність, тим самим мак-
симально наблизивши право країни до європей-
ських стандартів у митній сфері. Одним із таких 
стандартів стала концентрація у повноваженнях 
митних органів основної фіскальної функції. Від-
так, польська митна служба приносить близько 
41% доходів до місцевих бюджетів, а до бюджету 
ЄС перераховується 75% імпортних податків. Це 
доходи від збирання акцизу з імпортних та вну-
трішніх товарів, імпортного мита тощо [11, с. 81]. 

Схожим прикладом може слугувати Болгарія, 
яка до речі входить до Європейського Союзу, але 
досі не прийнята до Шенгенської зони – «митної 
основи» ЄС. Ч. 2 ст. 15 Митного закону серед пе-
реліку функцій та задач митних органів не пе-
редбачає виконання ними сервісних функцій чи 
надання відповідних послуг, а наділяє основними 
повноваженнями з митного нагляду та контролю, 
здійснення зборів, захисту економічних інтересів 
країни, протидії митним правопорушенням тощо. 
Однак, ст. 11 оперує поняттям «додатково надані 
послуги», за здійснення яких митні органи мають 
право здіймати такси, що не являються митни-
ми зборами. А ч. 20 додаткових положень до За-
кону наводить перелік прикладів таких послуг: 
видача ліцензій, статистичні послуги, валютний 
контроль, видача документів та посвідчень, ана-
ліз та інспекція, а також інша митна діяльність 
поза робочим місцем та робочим часом [12]. Та-
ким чином, можна зробити висновок, що в межах 
права Європейського Союзу головним напрямком 
розвитку митних органів як складових елемен-
тів великого митного об’єднання є безпосередньо 
фіскальний аспект, проте з-поміж іншого митне 
законодавство покладає на них сервісні функції, 
які розглядаються як окрема складова завдань 
митної політики держави.

Тим не менш, аналізуючи право європейських 
держав, нерідко можна зустріти норми, які без-
посередньо закріплюють за митними органами 
право надавати послуги або здійснювати інші 
дії, непов’язані із виконанням контрольно-наг-
лядових або фіскальних функцій. Наприклад, 
Закон Латвійської Республіки «Про Державну 
службу доходів» окремою главою регулює поря-
док здійснення митної політики митними органа-
ми. При проведенні даної політики відповідно до 
ст. 11 Закону митні органи поряд з іншим, керу-
ючись нормами національного законодавства, на-
дають державним установам, приватним організа-
ціям, фізичним особам та безпосередньо клієнтам 
інформацію з митних питань, а також здійснюють 
підготовку та підвищення кваліфікації працівни-
ків митних органів [13]. Зосереджуючи увагу на 
таких нормах, у зарубіжній теорії панує думка 
щодо поділу митних функцій на традиційні та не-
традиційні. Так, якщо основні завдання митниць, 
що стосуються контролю, нагляду за перевезен-

ням товарів, справляння плати, виявлення право-
порушень, були апріорі характерними для даної 
сфери суспільних відносин, то сучасні умови еко-
номічної та політичної інтеграції країн зумовили 
появу нових повноважень митних органів. Зокре-
ма, як зазначає Алдіс Чеверс, не варто забувати 
про унікальну соціальну роль митниць, оскільки 
це не лише правозахисна установа, але й служба, 
яка створена з-поміж іншого для задоволення по-
треб суспільства [14, с. 27]. В результаті реаліза-
ція оновленого підходу до організації діяльності 
митних органів має наслідком лише позитивні 
зміни в економіці країн: спрощення процедур зов-
нішньої торгівлі, відкриття нових кордонів, спри-
яння вільному руху товарів між державами. 

Варто акцентувати увагу на тому, що вплив 
Митного кодексу ЄС на митне законодавство кра-
їн-учасниць не обмежується лише вищенаведе-
ними нормами. Загалом сучасна митна політика 
Європи спрямована на всебічне та системне спро-
щення здійснення міжнародної торгівлі. Цьому 
напрямку присвячені як норми Кодексу, а в ре-
зультаті й національне право європейських країн, 
так і висвітлена у доктрині теорія сервісної дер-
жави. Повертаючись до практики Польської Рес-
публіки, варто зауважити, що незважаючи на те, 
що держава зосередила всю свою митну політику в 
рамках норм ЄС, не виокремлюючи сервісну функ-
цію митних органів, вона може слугувати гарним 
прикладом у спрощенні здійснення зовнішньої 
торгівлі шляхом системного обміну інформацією. 
Мова у даному випадку йде про управління ризи-
ками у митній службі, оскільки польська інформа-
ційна система на сьогодні стала найсучаснішим у 
Європі способом електронного митного оформлен-
ня. Зміст даного явища полягає в тому, що перед 
прибуттям будь-якого товару до країни здійсню-
ється обмін інформацією, який робить можливим 
ефективний аналіз ризиків та розпізнавання на 
основі цього легального товарообігу та товарообі-
гу, який потенційно може бути небезпечним для 
держави. Для здійснення таких завдань митні 
органи Польщі отримали право з обробки та пере-
вірки інформації, що стосується зовнішньої тор-
гівлі, а також використовувати допомогу осіб, що 
не задіяні у митній службі. В результаті у країні 
значно спростилась організаційна структура мит-
них підрозділів при одночасному розподілі між 
ними головних функцій: фіскальних та сервісних.

Дана практика має безпосередній зв’язок із 
митною політикою України, оскільки запрова-
дження в Митному кодексі від 2012 року інсти-
туту уповноважених економічних операторів 
покликано забезпечити підвищення якості саме 
їх сервісної функції. На думку науковців, дана 
функція передбачає, насамперед, скорочення 
митних процедур при переміщенні осіб, товарів та 
транспортних засобів через митний кордон Укра-
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їни. З цією метою у нашій державі застосовуєть-
ся система управління ризиками із визначеними 
їхніми профілями [15, с. 60]. Крім того, Митний 
кодекс ЄС також встановлює імперативне прави-
ло щодо використання державами-учасницями 
електронних систем для обміну інформацією між 
митними органами та надання з цією метою еко-
номічним операторам електронних митних по-
слуг широкого спектра, завдяки яким вони змо-
жуть однаково взаємодіяти з митними органами 
будь-якої держави-члена (ст. 16(1), ст. 280) [10]. 
Таким чином, діяльність національних митних 
органів має конкретні напрямки розвитку, які не 
лише наблизять їх до європейської спільноти, але 
й значно покращать систему здійснення додатко-
вих важливих для економіки України послуг.

Останніми роками практика європейських 
країн активізується у поширенні нового типу 
митного органу – сервісної митниці. Її ідейні 
засади були сформульовані Всесвітньою мит-
ною організацією, яка не розділяє погляди щодо 
зміцнення акцентів роботи митниць до фіскаль-
ної спрямованості, орієнтованої на наповнення 
державного бюджету, оскільки саме це заважає 
розвивати сервісну функцію митної політики. 
Робота сервісних митниць, у свою чергу, має бути 
спрямована на спрощення митних процедур, 
формування нового напрямку митного контро-
лю, побудованого на принципі сервісу та між-
народного обміну інформацією, попередження 
та протидії корупції у фіскальних органах, під-
вищення професійної компетентності посадових 
осіб [16, с. 78]. Саме у такому вигляді на сьогодні 
представлена оновлена система митних органів 
більшості європейських країн. 

У теорії серед груп принципів, на яких має бу-
дуватись діяльність сервісних митниць, виділя-
ють дві основні: формування митного законодав-
ства та методи роботи митних органів та посадових 
осіб. Так, норми, що регулюють функціонування 
оновлених митних органів, мають бути доступни-
ми для всіх осіб, спрощеними (з метою подальшо-
го здійснення швидкого митного оформлення за 
мінімальних витрат осіб), мати стандартну форму, 
відповідати міжнародним митним стандартам. 
У той же час, митниці зобов’язані уникати будь-
яких корупційних дій, використовувати системи 
управління ризиками, підвищувати рівень обслу-
говування клієнтів, працювати з клієнтами на ос-
нові їх добровільної згоди, розвивати партнерство 
з приватним організаціями тощо [17, с. 169].

Сервісна діяльність митних органів офіційно 
закріплена за цілою системою органів загальної 
та спеціальної компетенції у такій розвиненій 
європейській країні як Франція. Так, в межах 
центрального апарату митниць діє Французький 
комітет зі спрощення процедур зовнішньої торгів-
лі, на рівні регіональних округів працюють управ-

ління митних зборів, до компетенції яких також 
відноситься надання ряду послуг: видача дозво-
лів, передбачених Митним кодексом Франції, 
при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, 
видача сертифікатів на імпорт м’яса та молочних 
продуктів, зберігання морської іпотеки у портах 
тощо. Крім того, у кожному регіональному управ-
лінні функціонують спеціальні підрозділи, які 
надають окремі види послуг. Наприклад, митні 
бюро обмеженої компетенції займаються операці-
ями з прикордонних перевезень некомерційного 
характеру, а також з міжнародного туризму та на-
ціонального каботажного плавання. У свою чергу, 
працівники центру з розмитнення самостійно на-
правляються до виробників та власників товарів, 
що готуються до експорту, з метою здійснення усіх 
митних формальностей. Внаслідок цього значно 
прискорюється майбутня митна процедура, яка 
вже не передбачає необхідного розвантаження, 
розпакування і наступного навантаження товару.

Дані положення врегульовані детально Мит-
ним кодексом Франції. Наприклад, відповідно 
до Розділу ІІІ (Articles 82 bis ʼ 82 sexies) катего-
рія окремо визначених товарів, що привозяться 
на митницю, можуть зберігатися у зонах митного 
оформлення за наявності відповідного дозволу, 
який визначає умови такого зберігання, а також 
встановлює плату за придбання, обслуговування 
та ремонт установок, необхідних для надання від-
повідної послуги [18]. Варто акцентувати увагу на 
тому, що така оплата не є частиною мита, що має 
конкретний законодавчий вимір, а вважається 
збором, що визначається шляхом співвідношення 
розміру та вартості наданих клієнту послуг. Та-
ким чином, головним правилом організації діяль-
ності митних органів Франції є задоволення по-
треб фізичних та юридичних осіб, а тому останні 
роки саме ця країна очолює міжнародні рейтинги 
торгівлі, оскільки близько 90% користувачів за-
доволені послугами французької митниці [19].

Особливий підхід до надання митних послуг 
мають Нідерланди. У системі митних органів 
даної країни було сформовано спеціальний Цен-
тральний Сервіс з імпорту та експорту (CDIU), 
який надає інформацію та послуги щодо підго-
товки та видачі ліцензій для імпорту, експорту та 
транзиту товарів, а також допомагає експортува-
ти стратегічні товари. Так, на офіційному сайті 
податкових органів Нідерландів, частиною яких є 
безпосередньо митниці, зазначається, що завдан-
нями даного Сервісу є: 

 – надання інформації про процедуру подачі за-
явки на отримання ліцензії або про надання пові-
домлення; 

 – оформлення та опрацювання отриманих  
заявок; 

 – видача ліцензій;
 – складання звітів про видані ліцензії [20].
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Крім цього, у країні діє Закон «Про стратегічні 
послуги», який у певній мірі регулює питання на-
дання послуг відповідними органами при експорті 
або імпорті окремої категорії товарів через держав-
ний кордон. Так, Закон передбачає обов’язкову 
наявність ліцензії, яка видається вищезгаданим 
Центральним Сервісом з імпорту та експорту від 
імені Міністра зовнішньої торгівлі та співробітни-
цтва, для надання посередницьких послуг щодо 
торгівлі товарами подвійного призначення з кра-
їнами ЄС та третіми країнами, а також брокерські 
послуги для товарів військового призначення [21]. 

Схожу практику надання митних послуг ввела 
Данія. У державі у складі Податкової адміністра-
ції діє Митне агентство, які у сукупності є части-
ною системи Міністерства податків. Завданням 
Митного агентства є надання послуг громадянам 
та підприємствам з метою полегшення процедури 
сплати ними необхідних митних зборів та подат-
ків, тим самим спрощуючи усю митну процедуру 
у державі. У своїй політиці агентство керується 
Митним кодексом ЄС, оскільки Данія на разі про-
водить законодавчу політику щодо його імплемен-
тації у національне право. Через це пріоритетним 
напрямком розвитку датських митниць є комп-
лексна модернізація інформаційних технологій з 
метою повного оцифрування всієї митної інформа-
ції, полегшення європейської торгівлі через дер-
жавний кордон, ефективного та цілеспрямовано-
го контролю над потом товарів, що ввозяться або 
вивозяться з території Данії до ЄС. Крім того, як 
зазначається на офіційному сайті Митного агент-
ства, серед 800 співробітників, які вирішують най-
різноманітніші завдання митної політики, налічу-
ється спеціальний адміністративний персонал, що 
займається оформленням митних ліцензій, випи-
сок та інших документів за заявками клієнтів [22]. 

Отже, підтримуючи точку зору щодо запро-
вадження у дію нових сервісних митниць, росій-
ські вчені зазначать, що в рамках даної концепції 
митні органи будуть розглядатися як установи, 
орієнтовані на надання якісних митних послуг як 
державі, так і учасникам зовнішньоекономічної 
діяльності, та головною метою яких буде резуль-
тативне сприяння зовнішній торгівлі, прискорен-
ню і спрощенню митних процедур. В результаті 
організація митної діяльності у вигляді сервісу 
стане пріоритетним завданням кожної держави, а 
терміни «митна справа» та «митне регулювання» 
у національному законодавстві на думку вчених 
варто буде використовувати як складові категорії 
«митні послуги» [23, с. 20].

Аналіз європейського досвіду у сфері виконан-
ня митними органами сервісних функцій та його 
співвідношення із національною правовою док-
триною наводить на думку про те, що такий під-
хід до митної політики має переважно диспози-
тивне підґрунтя. Тому першочергово організація 

діяльності митних органів у нашій країні мала 
напрямком чітке виконання ними адміністратив-
них, контрольних та наглядових функцій в межах 
імперативного методу правового регулювання, 
який зберігається і зараз. Європейський же дос-
від свідчить про інший підхід до розуміння діяль-
ності органів у даній сфері. Зокрема, базуючись 
на теорії «сервісної держави», ряд європейських 
країн вже оновило свою правову систему з метою 
поєднання контрольно-наглядових та сервісних 
повноважень в межах правосуб’єктності митних 
органів. В результаті такі держави, як Франція, 
Данія, Литва, Польща, вже отримали власні пози-
тивні результати у сфері надання митних послуг 
своїм громадянам та юридичним особам, а також 
зовнішньоторговельним суб’єктам. 

Висновок. На основі вище викладеного матері-
алу можна зробити висновок, що обравши курс на 
євроінтеграцію, Україна має слідувати стандар-
там, які на сьогодні вже отримали якісні показни-
ки у сфері організації діяльності митних органів 
передових європейських країн. Одним із таких 
стандартів є переорієнтація профілю та завдань 
митниць із фіскальних та контрольно-наглядових 
основ на сервісні. Такий підхід дозволяє не лише 
значно підвищити ефективність результатів від 
усіх аспектів діяльності даних органів, але й покра-
щити рівень економіки держави внаслідок появи 
нових відкритих шляхів та зовнішніх партнерів.

Досвід адміністративно-правового регулюван-
ня сервісної діяльності митних органів європей-
ських держав свідчить про різний підхід в їх орга-
нізації. Деякі країни лише частково закріпили у 
своєму законодавстві норми, які дозволяють мит-
ним органам поряд із своїми основними завдання-
ми надавати окремі митні послуги. Інші держави 
більш активно сприймають нові підходи до органі-
зації діяльності державних органів, а тому в їх сис-
темі вже налічуються спеціальні служби, агент-
ства, відповідальні за надання якісних послуг у 
митній сфері. У будь-якому випадку, європейське 
право активно розвивається у даному напрямку, 
про що свідчать положення відповідних конвенцій 
та резолюцій. Тому головним вектором для рефор-
мування національної митної політики має слугу-
вати переорієнтація завдань митниць із виключно 
фіскальних на ті, що в першу чергу спрямовані на 
надання якісних та необхідних митних послуг. 
Щодо запозичення конкретного досвіду європей-
ських країн, то варто виходити із принципів ор-
ганізації роботи українських митниць, орієнтую-
чись при цьому на наявну систему даних органів.

 На думку автора, доречним може стати ство-
рення можливості переведення деяких підрозді-
лів митної служби в електронну форму шляхом 
запровадження багатофункціональних центрів з 
надання митних послуг на базі Центрів надання 
адміністративних послуг та регіональних мит-
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ниць, зокрема, і в електронній формі, що може 
слугувати значному скороченню часу, що витра-
чається на документарну процедуру надання ряду 
митних послуг. Такі центри стали б аналогією 
«сервісних митниць», які функціонують у мит-
них органах деяких країн ЄС. 

Проте незалежно від обраного підходу до ре-
формування митної політики варто першочергову 
увагу акцентувати на оновленні митного законо-
давство України, закріпивши у ньому норми щодо 
пріоритетного надання митних послуг та орієн-
тації на європейські стандарти щодо формування 
митної політики.
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Анотація
Колісник А. С. Європейський досвід адміністратив-

но-правового регулювання сервісної діяльності мит-
них органів. – Стаття.

У статті проведений аналіз нормативно-правових ак-
тів, а також доктринальних розробок вчених з питання 
здійснення митними органами передових європейських 
країн сервісних функцій, а також аналіз практики адмі-
ністративно-правового регулювання даної сфери. Були 
зроблені висновки та наведені авторські наукові дороб-
ки, що полягають у можливих варіантах вирішення 
існуючих в Україні проблем з цього питання шляхом 
запровадження успішного досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: сервісна діяльність митних органів, 
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Аннотация
Колесник А. С. Европейский опыт административ-

но-правового регулирования сервисной деятельности 
таможенных органов. – Статья.

В статье проведен анализ нормативно-правовых 
актов, а также доктринальных разработок ученых 
по вопросу осуществления таможенными органами 
передовых европейских стран сервисных функций, 
а также анализ практики административно-правово-
го регулирования данной сферы. Были сделаны выво-
ды и приведены авторские научные труды, которые 
заключаются в возможных вариантах решения суще-
ствующих в Украине проблем по этому вопросу путем 
введения успешного опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: сервисная деятельность таможен-
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Summary
Kolisnyk A. S. European experience of administrative 

and legal regulation of service activities of customs 
authorities. – Article.

The article analyses the legal acts, as well as the doc-
trinal developments of scientists on the implementation 
of customs services of advanced European countries, as 
well as an analysis of the practice of administrative and 

legal regulation of this area. Conclusions were made and 
the author’s scientific achievements were presented, 
which consist in possible solutions to the existing prob-
lems in Ukraine on this issue by introducing the success-
ful experience of foreign countries.

Key  words: service activity of customs authorities, 
service functions, service customs body, customs servic-
es, service state.


