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фактично визначає обмеження діяльності органів влади та місцевого самоврядування в межах, визначених 

Конституцією. Стаття 6, 14, 69, 140, 142, 143 КУ містять такі положення, що «Земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14). Народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69). Місцеве 

самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України (ст. 140 ч. 1). Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст. 140 ч. 3). Матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, 

а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (ст. 142). 

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності» (ст. 143). Державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України (ст. 6). Тобто єдиним джерелом влади є народ, а органи влади й службовці мають лише 

повноваження виключно визначені законами та Конституцією України, зокрема пов’язані з охороною землі 

(ст. 14 КУ). Таким чином державна влада в країні є влада народу, а органи державної влади – це 

представницькі органи народу, через які народ здійснює свою безпосередню владу. Це стосується як 

прийняття рішень кожним громадянином України про розпоряджання державним майном, в тому числі 

щодо отримання кредитів під гарантії власності. Отримання  кредиту органом влади, оформленому у вигляді 

юридичної особи публічного або приватного права (наприклад, юридична особа Національний банк 

України) є незаконним, в силу того, що органи державної влади не можуть бути юридичними особами, 

оскільки юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності не є владно-розпорядчими структурами 

відповідно до Конституції України. До того ж, держава не відповідає за зобов’язаннями, що виникли 

внаслідок діяльності юридичних осіб, крім випадків, передбачених статтями 96 та 176 Цивільний кодексу . 
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СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МИТНИХ ПРОЦЕДУР НА ТРАНСПОРТІ 

 

Згідно вимог України щодо оформлення дисертацій є обов’язковим окреслення основних етапів 

розвитку наукової думки за своєю проблемою. Практично таки ж вимоги висуваються щодо оформлення 

наукових статей, в яких одним із елементів є «…аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми…» [1]. Враховуючи наведені вимоги спробуємо визначити стан 

наукових досліджень митних процедур на транспорті. 

Проведені наукові дослідження в галузі митних процедур, порядок їх виконання (реалізації), 

специфіка таких процедур на різних видах транспорту завжди були дискусійними з точки зору 

науки митного права. Це обумовлюється наступними чинниками: по-перше, відсутністю одностайності 

серед науковців щодо місця митного права в правовій системі держави; по-друге, теоретико-практичне 

визначення основного категоріального апарату в досліджуваній сфері практично не проводилось. Слід 

зазначити, що проблема визначення поняття та характеристики категорії правових відносин є однією із 

найбільш складних як з точки зору загальної теорії права, так і з погляду визначення принципових засад 

регулювання та функціонування окремих галузей права, зокрема митного права. 

Крім того, ті незначні наукові напрацювання щодо митних процедур на водному та повітряному 

транспорті не дають можливості розробити науково обґрунтовані рекомендації з підвищення ефективності 

цих процедур на інших видах транспорту. Достатня кількість схем, інструкцій, положень та локальних актів 

митниць щодо митних процедур на різних видах транспорту не відомі або недоступні широкому колу 
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читачів, що, в свою чергу, не дозволяє виділити специфіку таких процедур на різних видах транспорту. 

Спробуємо проаналізувати стан наукових досліджень у сфері митних процедур на транспорті та дослідити 

точки зору вчених щодо розглядуваної проблеми. 

Найбільш популярним та досліджуваним напрямком митних процедур на транспорті серед вчених та 

практиків є митні процедури на водному транспорті. Одним із перших проблеми митних процедур на 

морському транспорті почав досліджувати Є.В. Додін. В учбово-методичному посібнику «Таможенные 

операции на морском транспорте» [2] вчений сконцентрував увагу на специфіці митного контролю та 

митного оформлення товарів і багажу, які переміщуються через митний кордон України за допомогою 

морських, річкових та паромних транспортних засобів та аналізі нормативних актів, як регламентують ці 

митні процедури, та практики їх застосування. Вченим обґрунтовується наявність спеціальних видів митних 

процедур на морському транспорті та вперше проводиться аналіз особливостей здійснення митних процедур 

на пасажирських, військових, риболовецьких судах, специфіки митних процедур оформлення імпорту 

нафтопродуктів морським транспортом, митного оформлення матеріально-технічного оснащення морських 

суден. Не викликає сумнівів, що результати досліджень Є.В. Додіна були в подальшому використані при 

нормотворчій діяльності уповноважених державних органів та були корисними і в практичній діяльності 

митних органів. 

На рівні комплексних монографічних робіт митні процедури на морському транспорті досліджували 

С.А. Трофімов і О.О. Зотенко. Так, С.А. Трофімовим у дисертаційному дослідженні «Організаційно-правові 

засади здійснення митних процедур на морському транспорті» сформульовано і запропоновано низку 

положень і висновків і деякі з них необхідно навести, які дозволять уявити думку автора щодо визначення 

місця митних процедур в митному праві. По-перше, «митні процедури на морському транспорті становлять 

собою послідовний, законодавчо визначений порядок здійснення митних операцій з митного контролю, 

митного оформлення, а також справляння передбачених законом податків і зборів з морського транспорту й 

товарів і транспортних засобів, що переміщуються за його допомогою» [3, с. 8]. По-друге, «митні операції є 

найважливішим складником кожної з митних процедур, оскільки останні здійснюються через систему саме 

таких митних операцій» [3, с. 14]. По-третє, «митні процедури на морському транспорті становлять собою 

окремий вид провадження в адміністративному праві й виступають складовим елементом адміністративного 

процесу» [3, с. 6]. 

Якщо представити схематично вищенаведені тези А.С. Трофімова тоді складається наступна картина: 

митні операції – митна процедура – адміністративне провадження – адміністративний процес. 

Зотенко О.О. у дисертації «Митні провадження на морському транспорті» обґрунтовує 

«…доцільність запровадження в митне законодавство України терміна «митне провадження» та його 

розмежування на «митне-юрисдикційне» та «митно-процедурне» провадження» [4, с. 7]. Зазначено, що 

«…митне провадження на морському транспорті як вид адміністративного провадження можна визначити 

як митні процедури (операції) щодо проведення митного контролю за переміщенням морського транспорту і 

товарів, що переміщуються ним, митного оформлення цих транспортних засобів і товарів, нарахування і 

стягнення передбачених законодавством податків і зборів, що здійснюються митними органами України 

цілодобово у пунктах пропуску через державний кордон України у межах зон митного контролю …» [4, с. 
5]. 

Схематично тези О.О. Зотенко можна представити так: митні процедури (операції) – митне 

процедурне провадження як вид митного провадження, який, у свою чергу, є різновидом адміністративного 

провадження) – адміністративний процес.  

Таким чином, обидва автора одностайні у визначенні місця митних процедур на морському 

транспорті, які являються видом провадження (адміністративного, митно-процедурного) і є складовою 

частиною адміністративного процесу. 

Менш дослідженою з точки зору науки митного права є проблема здійснення митних процедур на 

повітряному транспорті, хоча деякі розробки у цьому напрямку здійснювались. Так, В.В. Прокопенко у 

дисертації «Митні операції на повітряному транспорті» обґрунтовує необхідність розмежування понять 

«митні процедури» та «митні операції» та дається їх авторське визначення. Так, «митні процедури – 

виконання митним органом дій, визначених МК України, які є обов’язковими при митному контролі та 

митному оформленні на авіаційному транспорті. Митні операції – це дії, які здійснюються митними 

органами у рамках митної процедури в залежності від конкретної митної ситуації» [5, с. 5]. Робиться 

висновок про те, що «…митні операції у своїй сукупності на повітряному транспорті являють собою 

окремий вид адміністративного провадження…» [5, с. 17]. 
Схематично висновки та пропозиції В.В. Прокопенка будуть виглядати таким чином: митні операції – 

митні процедури – адміністративне провадження. Як бачимо, визначення місця митних процедур на 

повітряному транспорті співпадає з вищенаведеними розробками. 

Проблематика здійснення митних процедур на залізничному, автомобільному, трубопровідному 

транспорті залишається майже не дослідженою, хоча і є лічені публікації в спеціальній літературі. Крім 

того, практиками митниками у 2001 р. була заснована серія «Мита справа в Україні», в якій вийшли друком 

випуски «Митний контроль на автомобільному транспорті» 2003 р., «Таможенное оформление морских 

грузов» 2003 р., «Митний контроль на повітряному транспорті» 2004 р., «Митний контроль на 

автомобільному транспорті» 2004 р., «Митне оформлення автотранспортних засобів» 2004 р., «Митне 
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оформлення енергоносіїв» 2009 р. Ознайомлення зі змістом вищезазначених видань дозволяє констатувати 

про відсутність наукового підходу щодо досліджуваних явищ. Не викликає сумнівів високий рівень знань і 

професійної підготовки укладачів цих видань, однак обмежуватись лише наведенням та цитуванням 

нормативних актів органів публічної влади щодо розглядуваної проблематики свідчить про відсутність 

наукової цінності та ефективності.  

Резюмуючи вищевказане доходимо до висновку про відсутність в митному праві України цілісного, 

комплексного монографічного дослідження митних процедур на транспорті, яке б дозволило надати 

пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правових засад таких процедур на різних видах транспорту. 
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МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ГАРАНТІЙНІ ВИПЛАТИ 

 Формування ефективних національних та міжнародних механізмів захисту трудових прав 

працівників визначає рівень розвитку більшості країн на шляху побудови правової держави. Міждержавна 

співпраця у галузі регулювання трудових відносин набуває особливого значення у контексті європейської 

інтеграції України, наближення її законодавства до стандартів Європейського Союзу. Тому актуальним є 

дослідження міжнародних норм, що регулюють трудові відносини, зокрема, надання працівникам 

гарантійних виплат. 

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року 

[34, ст. 617] Україна є правонаступником прав і обов’язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не 

суперечать Конституції України та інтересам держави. Міжнародно-правове регулювання гарантійних 

виплат у трудовому праві складається з регулювання цього питання в ратифікованих державами Конвенціях 

та рекомендаціях Міжнародної Організації Праці (далі - МОП), у багатосторонніх та двосторонніх 

міжнародних угодах.  

Виходячи з того, що призначенням гарантійних виплат є забезпечення повного або часткового 

збереження заробітку працівників, у випадках зазначених у законі, та збереження за ними місця роботи 

(посади), виникає необхідність дослідження міжнародно-правових актів, які стосуються умов та оплати 

праці.  

Особливе місце серед міжнародних законодавчих актів у галузі трудового права займають акти 

Міжнародної Організації Праці, членство в якій Українська РСР набула в 1954 р. ЇЇ призначенням  є 

здійснення заходів, спрямованих на покращення умов праці і життя трудящих [46, с.15]. Цю мету 

МОП реалізує в основному через нормотворчу діяльність, вироблення та створення загальноприйнятих 

та виважених міжнародних трудових стандартів шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій. 

Сутність прийнятих МОП конвенцій полягає в тому, щоб створити для держави, що її «належним чином 

ратифікувала», зобов'язання із внесенням змін у національне законодавство про працю. [47, с.96]  

 Важливим надбанням стало прийняття Конвенції МОП № 95 стосовно захисту заробітної плати від 

1 липня 1949 року [48, ст.512], ратифікованої Указом Президії Верховної Ради СРСР „Про ратифікацію 

конвенцій Міжнародної Організації Праці (МОП)” від 31 січня 1961 року [49]. Положення даної 

Конвенції застосовуються до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватись заробітна плата. 

Статтею 1 вказаної Конвенції визначено, що ж треба розуміти під терміном «заробітна плата». Він означає 

незалежно від назви і методу обчислення будь-яку винагороду чи заробіток, які можуть бути виражені у 

грошах і встановлені угодою чи національним законодавством, які підприємець повинен сплатити в силу 

письмового чи усного договору з найму послуг трудівнику за працю, яка виконана, або повинна бути 

виконана, або за послуги, які були надані, або повинні бути надані. Важливим є положення статті 6 


