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Тема:Предмет,методи,принципи митного права. Структура та організація діяльності 

Державної фіскальної служби України. 

1.Потятят «митного права» та його місце в системі права України. Співвідношення митного права і 

митного законодавства. Джерела митного права. 

2. Державна фіскальна служба її складові. 

3.Призначення Державної фіскальної служби та її основні завдання. 

4. Спеціалізовані департаменти та органи Державної фіскальної служби. 

5.Митна територія України та митний кордон України. 

Самостійна робота 

1 Методи та принципи митного права. 

2Загальна характеристика митного кодексу України. 

1.Поняття «митного права» та його місце в системі права України. Співвідношення митного 

права і митного законодавства. Джерела митного права. 

     Митне право – галузь права, що являє собою систему правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, пов’язані з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон. 

Предметом митного права є суспільні відносини, що мають комплексний характер. Це коло відносин, 

обумовлене самим змістом і структурою митної справи, яка, власне, і є предметом правового 

регулювання. Митне право містить у собі положення різних правових галузей: конституційного, 

адміністративного, податкового, фінансового, кримінального, міжнародного прав. 

Оскільки митне право – явище відносно нове і, що головне, поки що недостатньо досліджене 

правовою наукою, серед юристів  ще не склалося єдиної думки про місце, яке займає митне право у 

правовій системі. Найбільш близько до розуміння в цілому предмета регулювання митного права 

підійшов К.К. Сандровський. 

      У своїх дослідженнях, говорячи про митну сферу суспільних відносин і про правові норми, що 

стосуються митних справ, він виступив із обґрунтуванням своєї позиції щодо наявності особливої 

підгалузі в межах  адміністративного права – митного права, не виключаючи при цьому, що згодом, 

у міру подальшого розвитку правового матеріалу, у цій сфері виникне можливість для виокремлення 

митного права як самостійної галузі. Потім, відзначаючи рівень розвитку та кількість норм, 

регулюючих митні відносини, зростаючу суспільну значимість цих самих відносин у перехідний до 

ринкової економіки період, він прийшов до висновку, що нині вже склалися всі необхідні умови для 

визнання зазначеної системи норм як особливої галузі внутрішньодержавного права. 

      Без визнання митного права як самостійної галузі права неможливе системне, стабільне 

визначення правових, економічних та організаційних засад митної справи. Тільки всеосяжна система 

митного регулювання всього комплексу митних відносин зможе забезпечити захист митного 

суверенітету і економічної безпеки країни, активізацію зв’язків національної економіки із світовим 

господарством, захист прав громадян, господарюючих суб’єктів і державних органів, а також 

дотримання ними обов’язків у галузі митної справи. 

Митне право повинно розглядатися як самостійна галузь права ще й тому, що має:  

– свій предмет регулювання – широке коло суспільних відносин у митній сфері;  

– своє коло суб’єктів регулювання – митні органи і службовці цих органів, з одного боку, та фізичні 

й юридичні особи – з іншого;  

– своє коло об’єктів регулювання – товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний 

кордон; для митного права характерний комплексний метод регулювання, який поєднує 

адміністративно-правовий і цивільно-правовий методи;  

– свої джерела регулювання, якими є, насамперед, Митний кодекс України, Закон України “Про 

Єдиний митний тариф”, а також підзаконні нормативні правові акти. 

    Специфіка митної справи як об’єкта правового регулювання полягає в цілеспрямованій діяльності 

держави з регулювання ЗЕД за допомогою установлення порядку та умов переміщення через митний 

кордон товарів і транспортних засобів, митного контролю, стягування митних платежів, митного 

оформлення тощо. Тому в митно-правовому регулюванні превалює імперативний метод (метод 

владних приписів). Він виявляється у встановленні різних обов’язкових приписів, заборон і 

обмежень. 
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     Приписи виявляються в покладанні як на митні органи, так і на осіб, що переміщують товари, 

прямих обов’язків із здійснення певних дій, передбачених відповідною митно-правовою нормою. 

    Установлення заборон у митному праві тісно пов’язане із забезпеченням державної безпеки, 

необхідністю забезпечення суспільного порядку, життя і здоров’я людини, моральності населення, 

права власності, охорони навколишнього природного середовища. Правові форми заборон у митній 

сфері різноманітні. Виконання заборон забезпечується встановленням кримінальної і 

адміністративної відповідальності. Розкриває зміст і призначення імперативного методу також 

тарифне і нетарифне регулювання. 

      Крім предмета і методу правового регулювання, самостійне і досить важливе значення в 

структурі права мають його принципи. Специфіка галузі митного права виражена в його 

загальноправових і галузевих принципах. 

До загальноправових принципів митного права відносять принципи: поваги прав і основних свобод 

людини, законності, науковості, гуманності, найбільшого сприяння, юридичної рівності, судового 

захисту суб’єктивних прав та низку інших. 

До галузевих принципів митного права відносять принципи: єдності митної території України, єдності 

ставок мита, охорони державної і суспільної безпеки, свободи вибору митного режиму та ін. 

   Митна справа і митне право України активно розвиваються в зв’язку з посиленням державної 

політики ринкової економіки та інтеграцією держави у світове співтовариство, відповідно до вимог 

міжнародних норм у галузі митної справи. 

   Важливою та необхідною ознакою кожної галузі права є її метод, яким регулюються суспільні 

відносини, здійснюється вплив на суб’єктів — носіїв цих суспільних відносин. Виходячи із 

комплексного характеру митного права, можна зауважити, що визначення його методу потребує 

виділення притаманних тільки митному праву ознак, способів і заходів впливу на суб’єктів 

суспільних відносин, які охоплюються цією галуззю права. 

   Відомо, що всі методи правового регулювання поділяються на імперативні та диспозитивні. 

Імперативний метод об’єднує способи власного впливу на суб’єкт конкретних суспільних відносин. 

У його основі лежить чітко визначена поведінка фізичної чи юридичної особи, громадянина, 

державного, громадського органу, приватної господарської структури. Його прикладом є чітко 

визначене в Законі України “Про митну справу в Україні” положення про те, що Україна як 

суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу.  

   Це положення є базовим для визначення ставлення до митної справи України інших держав та всіх 

юридичних і фізичних осіб. Воно є також базовим для розробки всіх правових норм та нормативних 

актів, що стосуються управління і здійснення митної справи. 

   Імперативний метод правового регулювання є найбільш типовим для адміністративного та 

кримінального права і ґрунтується на відносинах влади та підпорядкуванні сторін. У таких 

відносинах сторони не бувають рівними, одна сторона підпорядковується іншій, тільки одна із сторін 

має право визначати свою власну волю та вимагати від іншої відповідного реагування, відповідної 

правової поведінки. 

   Аспект імперативності митної справи втілюється в діяльності держави, яка визначає порядок і 

умови переміщення товарів через митний кордон з конкретною державою, порядок здійснення 

митного контролю, митного оформлення та інших митних процедур. Імперативність є головною 

ознакою адміністративного методу, який є основним при правовому регулюванні суспільних 

відносин, що виникають при здійсненні митної справи. 

   У свою чергу обов’язковими ознаками адміністративного методу є формулювання, визначення 

обов’язкових до виконання приписів, заборон, обмежень і дозволів. Управління митною справою 

неможливо без владних вказівок, обов’язкових вимог чіткого виконання конкретних дій. Обов’язкові 

владні приписи в митній галузі — це покладання на сторони юридичного обов’язку виконати 

конкретні правові дії в умовах, що передбачені конкретною митно-правовою нормою. 

   Важливу роль у митному праві відіграє інститут заборон, тобто приписів, які покладають 

юридичний обов’язок не скоювати ті чи інші дії в передбачених митно-правовою нормою умовах. 

Правові форми цих заборон у митій справі бувають як у прямих заборонах (заборона на ввезення в 

Україну чи вивезення з неї конкретних видів товарів і транспортних засобів), так і у формі вказівок 
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на вичерпний перелік дій (порядок декларування товарів, порядок прийняття митних декларацій, 

внесення до них змін тощо). 

   Заборони в митній справі можуть проявлятися і у формі чітко визначеного порядку, технології 

виконання дій, митних процедур, зокрема на етапі оформлення декларацій, проведення митного 

контролю, особистого огляду тощо. Обов’язковість виконання заборон забезпечується в митній 

справі шляхом установлення адміністративної та кримінальної відповідальності за її порушення. 

   Метод митного права вбирає в себе і аспекти методу офіційного дозволу на виконання визначених 

дій. Його суть полягає у тому, що держава законодавчо визначає можливі митні режими для товарів і 

транспортних засобів, а право прийняття рішення щодо дозволу на вибір конкретного режиму в 

конкретних обставинах або на відмову в ньому належить виключно митним органам. 

   Подальший розвиток демократичних засад у державній діяльності сприятиме значному поширенню 

в митній справі цивільно-правового методу — диспозитивного способу визначення повноважень 

суб’єктів митних суспільних відносин. 

   Характерною ознакою диспозитивного методу є принцип рівності прав фізичних і юридичних осіб 

на ввезення в державу та вивезення з неї товарів і транспортних засобів. Митні закони і норми 

поширюються на всіх однаково, якщо в них не зроблені обмеження відносно конкретних категорій 

фізичних та юридичних осіб. 

   Диспозитивний метод у митному праві знаходить своє вираження і в тому, що суб’єкти митних 

відносин можуть домовлятися між собою щодо умов виконання окремих митних процедур. Зокрема, 

митний огляд та митне оформлення товару може здійснюватися не тільки в місцях розташування 

митного органу та у визначений робочий час. За домовленістю сторін і відповідно до встановленого 

Держмитслужбою порядку такі митні дії можуть бути здійснені в будь-якому місці (місце аварійного 

приземлення літака, місце дорожньо-транспортної пригоди) і в будь-який час (в нічний час, у вихідні 

та святкові дні). 

   Таким чином, метод митного права, яким регулюються суспільні відносини в митній справі, 

органічно поєднує імперативний і диспозитивний (адміністративно-правовий та цивільно-правовий) 

методи в різних формах прояву в конкретній реальній ситуації. 

   Принципове значення для формування і функціонування митного права і законодавства має 

положення ст. 8: “Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні їй відповідати”. 

   Таким чином, можна сказати, що конституційне право визначає принципи, базові засади митного 

права (як і інших галузей права). 

   Конституційні положення і норми покликані стати правовими стимуляторами оновлення Митного 

кодексу, приведення його положень у відповідність до вимог Конституції України. 

   Якщо розглядати загальну характеристику митного права, то воно, комплексне за своїм 

характером, вбирає в себе окремі норми кримінального і кримінально-процесуального права. Але 

якщо кримінальне право розглядати як одну із базових галузей права, то воно служить відправною 

засадою для частини митного права, яке регулює відносини, що виникають при скоєнні злочинів 

(контрабанда). Санкції за такі злочини в Митному кодексі не визначаються, у ньому містяться 

відсилання до Кримінального кодексу. 

   Ті обставини, що поняття і склад злочину “контрабанда” визначається і в Митному кодексі, тільки 

підкреслює комплексний характер митної справи та її правового регулювання. 

   Але повномасштабне, вичерпне регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку із 

скоєнням злочинів у галузі митної справи,— це прерогатива кримінального права, норми якого є 

детермінуючими, пріоритетними щодо цієї частини митного права. 

   Митне право має тісні зв’язки і з кримінально-процесуальним правом: митні органи віднесені до 

переліку органів дізнання. 

   Важливим є аспект відношення митного права до адміністративного. Як зазначалося раніше, в 

юридичній літературі існує думка, що митне право — це підгалузь адміністративного права. 

   Цей висновок обґрунтовувався тим, що адміністративне право складається із норм, частина яких 

регулює відносини в галузі митної справи, а також тим, що за характером і природою норми митного 

права по суті є адміністративно-правовими: наприклад, організаційно-управлінські відносини, 
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відносини, що стосуються порядку переміщення через кордон товарів і транспортних засобів, 

порушення митних правил тощо. 

   Адміністративне право найтісніше з усіх галузей права пов’язане з митним правом. Але це не 

означає, що митне право повністю поглинається адміністративним правом, воно зберігає свою 

специфіку. 

   Можна легко визначити зв’язки митного права із трудовим правом, якщо розглядати норми 

Митного кодексу, що стосуються правового статусу посадових осіб митних органів, їх прав і 

обов’язків у галузі праці (оплата за роботу у вихідні та святкові дні, порядок компенсації за 

професійні захворювання тощо). 

   Таким чином, митне право як комплексне має тісні зв’язки з багатьма галузями права. 

Джерела митного права — різноманітні зовнішні форми вираження норм митного права, які 

встановлюють загальні правила поведінки суб'єктів у митній сфері. У зв'язку з тим, що здебільшого 

митні відносини є владовідносинами, то основне регулятивне навантаження припадає на нормативні 

акти. Це пояснюється тим, що при здійсненні митної справи митні органи та їх посадові особи 

повинні керуватися виключно нормами права. 

 Основним джерелом митного права, як і інших галузей законодавства, є Конституція України. В ній 

встановлено низку норм, які мають загальне значення: про спрямування діяльності держави та її 

органів, про верховенство права, про міжнародні договори як частину національного законодавства 

України, про забезпечення регулювання і захисту власності, екологічної безпеки й підтримання 

екологічної рівноваги на території України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, спрямованість зовнішньоекономічної 

діяльності на забезпечення національних інтересів шляхом підтримання мирного й взаємовигідного 

співробітництва з членами міжнародного співтовариства та інші. 

Другий рівень конституційних норм — спеціальний і встановлює висхідні засади митної діяльності в 

Україні. Так, відповідно до п. 9 ст. 92 Конституції України засади зовнішньоекономічної діяльності і 

митної справи визначаються виключно законами України. За пунктом 22 цієї статті виключно 

законами України також встановлюється державний бюджет і бюджетна система; система 

оподаткування; податки і збори; засади створення й функціонування фінансового, грошового, 

кредитного та інвестиційних ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 

території України. До повноважень KM України п. 8 ст. 116 Конституції України віднесено 

організацію й забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи. 

Основне ж навантаження регулювання митних відносин припадає все ж таки на МК України як 

кодифіковане зібрання найбільш важливих норм митного права. 

Серед джерел митного права можна назвати такі акти: 

 1) публікації Міжнародної торговельної палати, наприклад Міжнародні торгові терміни — 

«Інкотермо-90», «Уніфіковані звичаї й практика для документарних акредитивів»; 

 2) документи Європейської економічної комісії ООН, наприклад загальні умови постачань, 

проформи контрактів і т.п.; 

 3) звичайне право (звичаї, звичаї ділового обігу); 

 4) судово-арбітражна практика. 

Чинне законодавство визнає регулятором ЗЕД контракти між безпосередніми учасниками такої 

діяльності. Цей регулятор ґрунтується на нормах національного права, що мають обов'язковий 

(імперативний) характер, і нормах міжнародного права, що носять диспозитивний характер, коли 

сторони мають право відступати від цих норм. Диспозитивний характер властивий міжнародним 

конвенціям, наприклад Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

(Віденська конвенція 1980 p.). Диспозитивні норми права відіграють велику роль у взаєминах 

іноземних партнерів, тому що сприяють, однаковості в розумінні самих термінів, прав і обов'язків 

сторін, прискоренню проведення переговорів не вимагають знання законодавства країни іноземного 

партнера. 

2. Державна фіскальна служба її складові. 

    Держа́вна ми́тна слу́жба Украї́ни (Держмитслужба) — колишній спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади України в галузі митної справи, утворений в 1996та був 

реорганізований у Міністерство доходів і зборів України у грудні 2012 року. 
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     Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, 

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі — єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під 

час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску.  

     Основні завдання та функції ДФС (http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/zavdannya--funktsii/) визначені 

Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2014 року №236 (зі змінами).  

    У своїй діяльності ДФС керується Конституцією та законами України, указами Президента 

України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства. Основне законодавство про діяльність ДФС можна переглянути за даною 

адресою (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/).   

    Структура, зміст та перелік функцій, які здійснюють структурні підрозділи ДФС, затверджені 

наказом ДФС від 12.11.2015 №265 (зі змінами). Для того, щоб детальніше ознайомитись із 

структурою ДФС та функціями департаментів апарату/територіальних органів, на віртуальну посаду 

в яких Ви претендуєте, потрібно перейти на таке посилання (http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-

/): необхідно обрати структуру «Апарат» - «Територіальні органи» - «Спеціалізовані департаменти та 

орган», після чого  вказати департамент/область (територіальний орган в області чи районі). 

   Організаційна структура Державної фіскальної служби України    

№  

з/п  
Назва структурного підрозділу  

   Керівництво  

01  Департамент забезпечення діяльності  

02  Департамент охорони державної таємниці, технічного 

та криптографічного захисту інформації  

03  Департамент інфраструктури  

04  Департамент персоналу  

05  Департамент фінансово-економічної роботи та    

бухгалтерського обліку  

06  Департамент внутрішнього аудиту та контролю  

07  Координаційно-моніторинговий департамент  

08  Департамент електронних сервісів  

09  Департамент ІТ забезпечення  

10  Департамент правової роботи  

11  Департамент по роботі з ВПП  

12  Департамент оподаткування юридичних осіб  

13  Департамент оподаткування фізичних осіб  

14  Департамент податкового та митного аудиту  

15  Департамент забезпечення розвитку та вдосконалення 

податкової системи  

16  Департамент боротьби з відмиванням доходів, 

одержаних злочинним шляхом  

17  Департамент управління боргом  

18  Департамент організації митного контролю та 

оформлення  

19  Департамент митного адміністрування  

20  Департамент протидії митним правопорушенням  

21  Головне оперативне  управління  

22  Головне управління власної безпеки  

23  Головне міжрегіональне управління оперативного 

забезпечення    зони проведення  АТО (м. Київ, м. 

Краматорськ, м. Слов’янськ)  

http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/zavdannya--funktsii/
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/
http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/
http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/


6 
 

24  Головне слідче управління фінансових розслідувань  

3.Призначення Державної фіскальної служби України та її основні завдання. 

Основні завдання і функції Державної фіскальної служби України : 

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної 

політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням 

до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної 

політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з 

правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної 

політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в 

установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари 

(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;  

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:  

державної податкової політики;  

державної політики у сфері державної митної справи;  

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, 

митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових 

фондів податків і зборів, митних та інших платежів;  

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів; державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з 

правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску;  

державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в 

установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари 

(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.  

ДФС відповідно до покладених на неї завдань:  

1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС, 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

Міністру фінансів;  

2. здійснює диференціацію платників податків;  

3. вирішує відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;  

4. здійснює кінологічне забезпечення діяльності ДФС;  

5. забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів;  

6. розробляє форми податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів; 

7. розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів 

Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності ДФС. 

4. Спеціалізовані департаменти та органи Державної фіскальної служби. 

Інформаційно-довідковий департамент ДФС 

Основні завдання ІДД ДФС: 

1) надання консультацій та інформаційно-довідкових послуг відповідно до Податкового та Митного 

кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та іншого законодавства, контроль за додержанням 

якого покладено на ДФС; 

2) інформування суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до 

нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску 

та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС; 

3) формування та підтримка в актуальному стані Бази знань ДФС; 

4) наповнення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, розміщеного на веб-порталі 

ДФС, та підтримка його в актуальному стані; 

5) організація роботи сервісу ДФС «Пульс»; 
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6) організація роботи та надання послуг електронного цифрового підпису; 

7) організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний 

центр» (далі – УКЦ). 

 Функції ІДД ДФС, які здійснюються відповідно до покладених на нього завдань: 

1) надання суб’єктам господарювання та громадянам консультацій у письмовій формі з 

використанням Бази знань та інформаційно-довідкових послуг за допомогою Бази знань та інших 

офіційних джерел інформації з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та 

іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС; 

2) наповнення Бази знань та взаємодія зі структурними підрозділами ДФС щодо підтримки її в 

актуальному стані з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого 

законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС; 

3) здійснення моніторингу законодавства з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного 

внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС; 

4) наповнення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу запитаннями – відповідями, 

письмовими консультаціями на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян, 

нормативно-правовими актами з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та 

іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та підтримання його в 

актуальному стані; 

5) реєстрація користувачів, керування доступом для користування Загальнодоступним інформаційно-

довідковим ресурсом, забезпечення захисту інформаційних систем ІДД ДФС від несанкціонованого 

доступу; 

6) забезпечення багатоканального доступу суб’єктів господарювання та громадян до отримання 

інформаційно-довідкових послуг шляхом надання відповідей телефоном, факсом, електронною 

поштою, через веб-портал, за допомогою автовідповідача; 

7) отримання від суб’єктів господарювання та громадян інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», 

щодо контрабанди, неправомірних дій та бездіяльності працівників ДФС та її територіальних 

органів, а також проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний 

кордон України; 

8) направлення інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», до відповідних структурних підрозділів 

ДФС та її територіальних органів для реагування і вжиття заходів та інформування заявників про 

результати розгляду; 

9) здійснення моніторингу та супроводження опрацювання інформації, яка надходить на сервіс 

«Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян; 

10) аналіз статистики звернень суб’єктів господарювання та громадян на сервіс «Пульс» щодо 

неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів; 

11) надання послуг електронного цифрового підпису; 

12) приймання до розгляду звернень заявників, які звернулись на урядову телефонну «гарячу лінію», 

використовуючи електронну базу даних звернень УКЦ, здійснення їх реєстрації, постановки та 

зняття з контролю в автоматизованій системі електронного документообігу «Управління 

документами» ДФС контрольних доручень керівництва ДФС щодо розгляду звернень структурними 

та територіальними органами ДФС, а також інформування УКЦ про результати розгляду; 

13) здійснення розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю 

ДФС; 

14) реалізація в межах компетенції інформаційної політики ДФС; 

15) здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і 

розвиток діяльності ІДД ДФС; 

16) здійснення інших повноважень, визначених законом.  

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень 

У зв’язку з утворенням,на виконання Указу Президента України №726/2012 від 24.12.2012, 

Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової та Державної 

митної служб України, було створено Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень 
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Міністерства доходів і зборів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2013 року № 229 «Про утворення територіальних органів Міндоходів». 

Основними завданнями Спеціалізованої лабораторії є: 

1) забезпечення реалізації державної податкової та митної політики, а також участь у боротьбі з 

правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства; 

2) проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах; 

3) здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за 

порушення митного та податкового законодавства. 

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Міндоходів є правонаступницею 

Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, яке було створене 

у лютому 2004 рокуна базі Центральної митної лабораторії, утвореної згідно з наказом Державного 

митного комітету України №83-к 18 березня 1994 року. 

Наказом від 23.02.2004 №136 в підпорядкування Управління було передано експертні підрозділи 

митниць. 

Сьогодні до складу Спеціалізованої лабораторії входять 10 підрозділів з питань експертизи і 

досліджень, розташовані в містах Києві Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, 

Ужгороді та Сєверодонецьку. 

Підрозділи Спеціалізованої лабораторії забезпечені найсучаснішим в Україні технічним 

обладнанням та професійним кадровим потенціалом.        

Спеціалізована лабораторія виконує широкий спектр експертиз і досліджень, серед яких: експертиза 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів та 

препаратів, товарознавча експертиза, дослідження документів, грошей, балістична експертиза, 

комплексне дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують, дослідження 

харчових продуктів, хімічних речовин та матеріалів, нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів, 

металів, сплавів та виробів з них тощо. 

Щороку експертамипроводитьсяв середньому 40 тисяч експертиз та досліджень. 

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення 

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС є спеціалізованим 

департаментом Державної фіскальної служби України у системі територіальних органів ДФС (Наказ 

ДФС України від 01.10.2014 № 154). 

Основними завданнями Департаменту є: 

1) забезпечення реалізації державної податкової політики та політики у сфері державної митної 

справи в межах компетенції Департаменту; 

2) здійснення кінологічного забезпечення; 

3) участь у службових заходах, у тому числі з використанням службових собак, спрямованих на 

запобігання, виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та їх 

аналогів, зброї та боєприпасів тощо; 

4) організація, здійснення та моніторинг спеціалізованої підготовки посадових осіб та інших 

працівників територіальних органів ДФС шляхом залучення відповідних спеціалістів, а саме: 

спеціалізована підготовка посадових осіб територіальних органів ДФС, у тому числі підготовка 

працівників, вперше прийнятих на державну службу, а також у разі потреби за результатами 

атестації або щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і 

обов'язків; 

спеціалізована підготовка працівників ДФС та її територіальних органів за програмами тематичних 

постійно діючих і короткотермінових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових 

навчальних курсів, у тому числі з іноземних мов; 

спеціальна підготовка посадових осіб й інших працівників територіальних органів ДФС зі здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, застосування технічних засобів 

митного контролю, ідентифікації культурних цінностей, виявлення суб'єктів, схильних до порушення 

митних правил, за допомогою оперативної психології тощо; 
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5) впровадження, розвиток та супроводження програмно- інформаційних комплексів: дистанційного 

навчання, тестування агентів з митного оформлення, електронного навчально-методичного кабінету, 

професійно-психологічного добору, ідентифікації культурних цінностей тощо; 

6) організація в установленому порядку навчання та контролю рівня професійної підготовки агентів з 

митного оформлення. 

Департамент є учасником міжнародної діяльності та реалізує програми: 

- Місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM); 

- Посольства США в Україні: 

а) «Програма експортного контролю та безпеки кордонів за фінансової підтримки Державного 

Департаменту США» (EXBS); 

б) «Програма експортного контролю нерозповсюдження ядерної зброї Міністерства енергетики 

США» (INECP); 

в) «Міжнародна програма США з організації професійних обмінів (IVLP) Бюро Державного 

Департаменту США з освіти та культури»; 

- Організації з безпеки та співробітництва в Європі: 

а) «Навколишнє середовище та безпека» (ENVESEC); 

б) «Запобігання незаконному транскордонному обороту небезпечних відходів та інших 

транскордонних екологічних правопорушень» (Basel III); 

в) Програми підготовки тренерів національних відомств, причетних до сфери безпеки та управління 

кордонами, організовані Женевським центром Демократичного контролю над збройними силами 

(DSAF) спільно з іншими установами; 

- Всесвітньої митної організації: 

а) «Програма партнерства у наукових дослідженнях та розвитку в митній сфері» (PICARD). 

В рамках міжнародної співпраці фахівці Департаменту отримали рівень тренерської компетентності 

за напрямками: 

- експортний контроль - контроль за переміщенням зброї та матеріалів військового призначення; 

- контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів; 

- застосування технічних засобів митного контролю; 

- протидія контрабанді та тероризму; 

- кінологічне забезпечення; 

- антикорупційне законодавство; 

управлінська діяльність; 

- адміністрування податків; 

- аналіз ризиків і аудит. 

Основу колективу Департаменту складають фахівці-практики із значним досвідом здійснення митної 

справи, правоохоронної діяльності. 

Серед особового складу - 6 кандидатів наук, 14 магістрів, 3 доценти. 

Фахівцями Департаменту розроблено і впроваджено з використанням інтернет-технологій 

програмно-інформаційні комплекси: 

- «Тестування рівня професійних знань»; 

- «Електронний навчально-методичний кабінет»; 

- Сайт спеціалізованої підготовки особового складу ДФС України за дистанційною формою 

навчання, в т.ч. з іноземної мови (для слухачів базового та середнього рівнів). 

За роки існування Департаменту фахівцями установи розроблено і видано 14 підручників та 

навчальних посібників (з них - 7 з грифом Міністерства освіти та науки України), навчально-

методичні матеріали з питань митної справи та професійної підготовки працівників митниць. 

Інфраструктура 
Департамент у своєму розпорядженні має власну 4-поверхову будівлю площею 2190 кв. м. 

Для забезпечення спеціалізованої та спеціальної підготовки в наявності: 

- 7 аудиторій (з них - 3 комп’ютерних класи), обладнаних мультимедійною та комп'ютерною 

технікою; 

- бібліотека з читальною залою; 

- експозиція кабінету історії митної справи; 
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- доступ до мережі Інтернет, бази культурних цінностей, викрадених та тих, що перебувають у 

розшуку INTERPOL, відомчої автоматизованої інформаційної системи, інформаційно-правової 

системи «ЛІГА: ЗАКОН-юрист»; 

- спеціалізований полігон, до якого входять умовний автомобільний пункт пропуску, залізничний 

купейний вагон, вантажний автомобільний напівпричіп, автоцистерна, легкові автомобілі з 

облаштованими місцями схову предметів контрабанди, морський контейнер; 

- сучасні технічні засоби митного контролю; 

- кінологічний навчально-тренувальний комплекс з вольєрами для утримання 30 собак.  

5.Митна територія України та митний кордон України. 

Митна  територія  України  згідно зі ст. 9 МК України – це територія України, зайнята сушею, 

територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і 

споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється 

виключна юрисдикція України. 

До складу території України відповідно до її законодавства та міжнародних договорів входять: 

– суходол, зокрема острови у відкритому морі, що належать Україні (при цьому острів – це природно 

утворений простір суходолу, оточений водою, який знаходиться вище рівня води під час припливу). 

Як частина берегу розглядаються і виступаючі в море постійні портові споруди, що є складовою 

даного порту (крім прибережних установок та штучних островів); 

– внутрішні води, що історично належать Україні, морські води, води портів, бухт, заток, губ і 

лиманів, гаваней і рейдів та інші водойми, частини вод річок, озер та інших водойм; 

– надра в межах кордонів України, зокрема, надра під територіальним морем; 

– повітряний простір над суходолом і водним простором, зокрема, над територіальним морем (на 

висоту до 100-110 км над рівнем моря); 

– територіальне море (прилеглий морський пояс) – смуга прибережних морських вод завширшки до 

12 морських міль, що відлічуються від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, 

що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки; 

– континентальний шельф України (дно і надра під територіальним морем), зокрема, 

континентальний шельф островів, що належать Україні. 

Територія України в існуючих кордонах є цілісною, недоторканною і не може бути змінена та 

використана без її згоди. 

Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза 

межами митної території України, крім випадків, визначених законами України. Спеціальні митні 

зони створюються шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з 

визначенням їх статусу, території, строку, на який вони створюються, та особливостей застосування 

законодавства України на території зони. 

Відповідно до ст. 10 МК України межі митної території України є  митним кордоном України. 

Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території 

спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон становлять митний кордон України. 

Державний кордон України – це лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які 

визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору. 

Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 

встановлюється: 

– на суші – по характерних точках і лініях рельєфу або ясно видимих орієнтирах; 

– на морі – по зовнішній межі територіального моря України; 

– на судноплавних річках – по середині головного фарватеру або тальвегу річки; на несудноплавних 

річках (ручаях) – по їх середині або по середині головного рукава річки; на озерах та інших водоймах 

– по прямій лінії, що з’єднує виходи державного кордону України до берегів озера або іншої 

водойми. Державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не 

переміщується як при зміні обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) 

у той чи інший бік; 

– на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах – відповідно до лінії державного кордону 

України, яка проходила на місцевості до їх заповнення; 



11 
 

– на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через прикордонні 

ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), – по середині цих споруд або по їх 

технологічній осі незалежно від проходження державного кордону України на воді. 

Державний кордон України на місцевості позначається видимими прикордонними знаками, форми, 

розмір і порядок встановлення яких визначаються законодавством України й міжнародними 

договорами України. 
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