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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
КМУ - Кабінет Міністрів України
ПДВ - Податок на додану вартість
КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності
ЗЕД - Зовнішньоекономічна діяльність
МКУ - Митний кодекс України
УКТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
ВМО – Всесвітня митна організація
ООН – Організація об’єднаних націй
ДФСУ – Державна фіскальна служба України
СОТ – Світова організація торгівлі
ГС – Гармонізована система опису та кодування товарів
ГАТТ – Генеральна угода щодо тарифів і торгівлі
НДДКР – Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку
ЄС – Європейський союз
ВМФ – Військово-морський флот
РД – Регламент документів
ІМО – Міжнародна морська організація
ЧСЗ – Чорноморський суднобудівний завод
ХСЗ – Херсонський суднобудівний завод
РМС – Рада митного співробітництва
НБУ – Національний банк України
ВЕЗ – Вільна економічна зона
ВМЗ – Вільна митна зона
СМЗ – Спеціальна митна зона
ВМЗ СТ – Вільна митна зона сервісного типу
АСУ – Асоціація суднобудівників України
ПКУ – Податковий кодекс України
ТПП – Торгово-промислова палата
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ВСТУП
Актуальність теми. Україна,

як морська держава, має наявні

можливості для того, аби стати одним із світових лідерів суднобудівної
промисловості, яка потребує оновленого, інноваційного митно-правового
забезпечення і створення відповідної регулятивної галузі права [1]. Наша
країнa знаходиться в центрі світових ліній переміщення суднобудування на
схід, що дозволяє вітчизняним суднобудівним компаніям зайняти вигідне
місце на світовому ринку [2].
Суднобудівна галузь України відповідає всім критеріям визначення
пріоритетною в економіці держави, належний розвиток якої потребує
невідкладної розробки теоретичних засад та методологічних засобів правової
регламентації

митного

оформлення

процесу

будівництва,

ремонту,

модернізації суден, їх реалізації та надання послуг за межами митної
території країни [3]. Складні, не прозорі митні процедури у суднобудівній
галузі створюють величезні труднощі вітчизняним виробникам-експортерам
продукції та надання послуг,

які

суттєво

залежні

від

імпортованої

сировини. На жаль, до цього часу чітко не визначено нормативними
документами більшість митних процедур щодо специфічного оформлення
товарів суднобудівної галузі у частині визначення їх митної вартості в
залежності від встановленого митного

режиму, з метою митного

оподаткування, сплати митних платежів, з врахуванням країни походження
та визначеним митним статусом [4].
В Україні відсутня стратегія розвитку суднобудування, як галузі
економіки і

митного права, спеціалізовані програми, котрі дали б змогу

впроваджувати у виробництво інновації та новітні технології, а також
відсутня загальнодержавна морська політика і стратегія розвитку морської
індустрії, сучасні засади їх адміністративно-правового забезпечення [5].
Створення теоретичних основ та методології специфіки митноправового супроводження у вітчизняному суднобудуванні, останнім часом
набуває особливої актуальності. Наявні судна морського торговельного
5

флоту потребують переоснащення, насамперед, покращення експлуатаційних
характеристик, тобто виникає необхідність у масовій модернізації морських
суден, що називається реновацією, яка утворить окремий ринок робіт у
секторі судноремонту суднобудівної галузі. У свою чергу, це передбачає
переміщення через кордон великої кількості комплектуючих виробів,
запасних частин, виготовленій продукції та надання послуг [6].
У теперішній час швидкий розвиток світової торгівлі зумовлює
зростання обсягу транспортних перевезень, у тому числі і морських,
необхідності розробки та удосконалення їх правового забезпечення.
Створення теоретичних основ та методології правового забезпечення
митного оформлення вітчизняного будування суден саме для потреб власне
морського

торговельного

флоту,

останнім

часом

набуває

особливої

актуальності [7].
Особливої актуальності у сучасних умовах набуває вирішення
відповідних правових проблем та колізій митної справи, оскільки її
зростаюча роль у внутрішньо економічних відносинах та розширення
діапазону

її

впливу

на

зовнішньоекономічну

діяльність

зумовили

необхідність підходу до регулювання всього складного комплексу відносин,
пов’язаних безпосередньо з реалізацією митної справи [8]. Тому, необхідною
умовою проведення ефективної митної політики є врахування всіх правових
обставин. Кількісне зростання зовнішньоекономічних зв’язків, суттєві якісні
зміни вимагають активного втручання держави у процес економічного та
правового регулювання цієї діяльності з метою оптимізації, підвищення
ефективності правових засобів, форм та інструментів, з одночасними
уніфікацією та спрощенням [9].
Майбутнє українського суднобудування, його здатність забезпечити
прийнятні та стабільні темпи зростання, значною мірою залежать від
створення відповідної правової теоретичної бази та методологічних засад її
митного супроводження [10].
Відсутність

чіткої

промислової

та

митної

політики,

стосовно

українського суднобудування породжує низку проблем, що потребують
6

невідкладного вирішення. У зв'язку з відміною дії більшості статей Закону
України

„Про

заходи

щодо

державної

підтримки

суднобудівної

промисловості в Україні" галузь залишилась без підтримки з боку держави.
Тому, завданням вітчизняної юридичної науки є розробка теоретичних основ
та методологічних засад митного оформлення у суднобудуванні, з метою
найбільш

ефективних

господарсько-правових

засобів

стимулювання митних правовідносин суб’єктів діяльності

та

механізмів

суднобудівної

галузі, з метою її сталого розвитку [11].
Вагому

роль

серед

видатних

науковців,

які

фундаментально

досліджували різні аспекти державного управління, правового регулювання
та опікувалися вирішенням відповідних проблем митної справи, чим
збагатили теоретичні положення адміністративного і митного права,
відіграють праці таких вчених, як: В. Б. Авер′янов, Д. М. Бахрах, І. Г.
Бережнюк, Ю. П. Битяк, В. С. Венедиктов, Б. М. Габрічідзе, І. П.
Голосніченко, О. П. Грибельник, Є. В. Додін, С. Ю. Дьоміна, В. І. Дудчак, М.
І. Іншин, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов, М. В. Ковалів, В. К. Колпаков, В. В.
Конопльов, О. Л. Копиленко, М. В. Мельник, В. Я. Настюк, Н. Р. Нижник, В.
І. Олефір, М. П. Орзіх, О. І. Остапенко, П. В. Пашко, М. П. Пихтін, В. В.
Прокопенко, Д. В. Приймаченко, О. П. Рябченко, М. Ф. Стахурський, О. В.
Сурілов, С. М. Тимченко, Ю. А. Тихомиров, С. А. Трофімов, О. Ф.
Фрицький, Д. С. Цаліна, В. В. Ченцов, О. М. Шемякін, Х. П. Ярмакі, В. А.
Яцюк та ін.
Митне оформлення у суднобудівній галузі представляє правове
регулювання складного сектору економіки, який за видами виробництв
поділяється

на

такі

промислові

напрямки:

1)

суднобудування;

2)

судноремонт; 3) суднове машинобудування; 4) морське приладобудування.
Певну увагу розробці питань правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності України у напрямку суднобудування, зокрема в загальному
дослідженні правової регламентації ввезення та вивезення товарів цієї галузі,
державного регулювання, підтримки

суднобудування

та його розвитку

приділяли відомі вітчизняні та закордонні вчені, такі, як В. Л. Александров,
7

А. О. Балабанов, В. М. Бегма, В. П. Беглиця, М. Б. Безуглова, К. В. Бережна,
Б. В. Буркинський, Ю. В. Великий, А. П. Горлов, В. М. Гуцуляк, М. І.
Дідківський, А. Б. Єгоров, А. Д. Єршов, С. І. Жигуліна, О. І. Зельниченко, О.
І. Кротов, С. І. Логачев, А. С. Мостовий, С. В. Мочерний, В. П. Науменко, О.
Б. Наумов, О. А. Орлова, В. М. Пашин, Л. І. Пашковська, К. С. Пісьменна, І.
П. Покотилов, М. М. Розсолів, В. В. Севрюков, А. С. Соломко, І. В. Співак,
Л. І. Федулова, А. А. Шершун, О. Х. Юлдашев та ін.
Значення та необхідність комплексного дослідження цієї проблеми
виходить з можливості відтворити цілісну картину становлення сучасних
напрямів адміністративно-правової регламентації суднобудівної галузі,
осмислити й узагальнити коло недосліджених питань щодо митно-правового
регулювання постачання комплектуючих виробів та запасних частин із-за
кордону та надання послуг і реалізація виготовленої продукції за межі митної
території України, які фактично випали з поля зору фахівців інших галузей
юридичної науки, а також змоделювати основні адміністративно-правові
засади діяльності органів митної справи з удосконаленням механізмів
правового регулювання митного оформлення та митних правовідносин у
суднобудівної галузі в умовах глобальної міжнародної конкуренції.
Всі ці елементи й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Митно-правове регулювання у суднобудуванні, потребує вдосконалення, а в
деяких випадках і повної зміни. Викладені обставини, у першу чергу,
спонукають до необхідності розробки теоретичних основ та методологічних
заходів митного оформлення суднобудування та пов’язаного з ним
судноремонту.
У такому аспекті митна справа відрізняється складною структурою, в
основу якої покладені безперервні процеси формування митно-правого
забезпечення

різних

потреб

та

інтересів

виробничої

діяльності

у

суднобудівної галузі. Необхідність всебічного дослідження можливостей
удосконалення митних правовідносин суб’єктів суднобудівного виробництва
щодо

здійснення митної справи, в

умовах

проведення

системного

реформування, зумовлює актуальність даної дисертаційної роботи. Найбільш
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ефективним засобом своєчасного постачання комплектуючих виробів,
запасних частин, устаткування, матеріалів та ін. для побудови, ремонту,
модернізації різного роду плавзасобів, а також їх реалізація та надання
послуг іноземним замовникам за межами митної території України, є
розробка і впровадження уніфікованої, гнучкої «програми лояльності» та
лібералізації

митного

оформлення,

із

застосуванням

верифікованого

сертифікату походження товару, особливо, коли мова йде про відповідну
правову регламентацію будування та ремонту плавзасобів нових типів:
плавальні платформи, плавальні крани, плавальні майданчики для запуску
космічних ракет, плавальні електростанції і житлові комплекси та ін.
Розвиток

митного

оформлення

у

суднобудуванні,

обов’язково

супроводжується вдосконаленням правосвідомості митних органів та їх
понятійного апарату. Застосовуванні законодавцем юридичні терміни, в тому
числі міжгалузевого характеру, повинні бути зрозумілі учасникам митних
правовідносин і враховувати специфіку відносин з митного оформлення.
Внаслідок недостатності повної наукової оцінки митного оформлення у
суднобудуванні в системі митного права неможливо усунути недоліки в
технології процесу митного оформлення, а також виникаючі проблеми при
захисті прав фізичних та юридичних осіб.
Таким чином,

актуальність дослідження зумовлена необхідністю

систематизації наукових знань і вдосконалення законодавства України в
частині організаційно-правового регулювання діяльності суб’єктів митних
правовідносин у суднобудуванні з митного оформлення.
Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці названих вище
вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі теорії права, теорії управління,
адміністративного права, митного права, морського права, міжнародного
права та ін., власні, з проблем митного права та інших юридичних наук, які
стосуються теми дослідження.
Нормативним підґрунтям роботи послугували Конституція України,
міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента та Кабінету
Міністрів України, численні відомчі акти, якими врегульовано відносини у
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сфері митної справи та суднобудування. Нормативна основа дослідження законодавство у сфері митної справи та суднобудування, практика розгляду
справ з предмета дослідження.
Емпіричною базою дослідження слугували: узагальнення результатів
діяльності Міністерства інфраструктури України та його підрозділів (зокрема
Укрморрічінспекція, Адміністрація морських портів України, Адміністрація
річкових портів України) протягом 2010-2015 рр.; судової статистики; аналіз
наукових публікацій, довідкових матеріалів митно-правової діяльності
суднобудівних підприємств та митної служби, Державної фіскальної служби
України, Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром», інших органів
управління та контролюючих органів, державних підприємств, організацій,
установ, що містять статистичні дані та довідкові відомості щодо питань
дослідження. Висловлені положення надають змогу дійти висновку про те,
що

взаємопов’язані

проблеми

технічного

і

правового

забезпечення

відновлення та розвитку суднобудівної галузі України, визначення основних
напрямків її розвитку, удосконалення законодавчого поля функціонування
галузі є головним завданням економічної і правової політики держави щодо
суднобудування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційного дослідження затверджена Вченою Радою Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова 12 квітня 2013 р.
(протокол № 3) та є складовою планової тематики та науково-дослідницької
діяльності кафедри правознавства: «Становлення та розвиток правової
держави: проблеми теорії та практики», «Україна і правопорядок у світовому
океані», а також в рамках науково-дослідної роботи Національного
університету «Одеська юридична академія»: «Інноваційний організаційноправовий механізм створення і функціонування комунальних пароплавств в
Україні» (державний реєстраційний номер 0113U001144) і в межах
пріоритетних завдань «Морської доктрини України на період до 2035 року»
щодо наукового забезпечення та розвитку усіх складових морегоспо-
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дарського комплексу, з метою ефективної реалізації національних інтересів
держави.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
комплексне дослідження, розробка та впровадження системи адміністративно-правових

заходів

митного

оформлення

у

суднобудуванні

та

судноремонті, обґрунтування його теоретичних та методологічних засад, а
також розробка науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення
правової регламентації механізмів постачання комплектуючих виробів та
запасних частин для суднобудівної галузі, а також реалізації виготовленій
продукції – суден та надання послуг іноземним замовникам за межами
митної території України в умовах глобальної інтеграції, при переміщенні
через митний кордон.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:
- встановити специфіку правової регламентації митних процедур у
суднобудуванні;
висвітлити

-

та

охарактеризувати

адміністративно-правове

регулювання діяльності суднобудівної галузі;
- з’ясувати становлення і роль митної справи у суднобудівній галузі;
визначити

-

напрямки

гармонізації

митних

правовідносин

і

застосування єдиних стандартів діяльності митних органів;
-

визначити

підґрунтя

і

охарактеризувати

специфіку

правової

регламентації митних правовідносин у суднобудівній галузі;
-

окреслити

елементний

склад

та

визначити

регламентацію

послідовності етапів будівництва і ремонту торговельних суден та військових
кораблів;
- надати правове обґрунтування здійснення митного оформлення у
суднобудуванні при постачанні комплектуючих виробів, запасних частин і
матеріалів, що імпортуються, реалізації виготовленої продукції та надання
послуг іноземним замовникам за межами митної території;
- обґрунтувати визначення митних режимів та правового регулювання
митних процедур у суднобудуванні;
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- визначити функціональні призначення Карнета А.Т.А у суднобудівній
галузі та організаційно-правові напрямки його застосування;
- з’ясувати і охарактеризувати правові засади державного регулювання
митного контролю у суднобудуванні щодо товарів військового призначення
та подвійного використання;
- висвітлити та охарактеризувати регламентацію митного оформлення
імпортованих товарів для суднобудування у відповідних митних режимах, з
урахуванням країни походження, з метою спрощення митних процедур;
- встановити та удосконалити підстави застосування засобів спрощення
митних процедур у суднобудівної галузі з використанням статусу країни
походження товарів;
- обґрунтувати необхідність забезпечення правосвідомості митних
органів щодо розвитку напрямків впровадження вільних митних зон
сервісного типу;
- визначити і розкрити засоби інтегрування міжнародно-правових норм
митного оформлення матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин у
вітчизняне суднобудування та судноремонт з застосуванням сертифікату
походження товару;
- з’ясувати напрямки інституціональних засад вітчизняної стратегії
митної справи у сучасних умовах для правового забезпечення підвищення
ефективності

суднобудівного

виробництва,

з

врахуванням

реалізації

продукції та надання послуг іноземним замовникам за межами митної
території України;
- встановити специфіку визначення митних процедур до товарів для
суднобудування і судноремонту при переміщенні через митний кордон, за
використанням експертиз щодо встановлення країни походження товару;
- розкрити значення створення і застосування вільних митних зон
сервісного

типу у суднобудуванні, в

виробництв;
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умовах

глобальної

інтеграції

- визначити структурні елементи зміни митного режиму з метою
впровадження гармонізації законодавства для удосконалення митного
оформлення у суднобудуванні;
- визначити та обґрунтувати напрямки застосування лібералізації
правових норм митних процедур у суднобудуванні з впровадженням
«програми лояльності»;
- обґрунтувати значення і необхідність удосконалення митного
супроводження

у

суднобудуванні

і

судноремонті

для

забезпечення

конкурентоспроможності галузі.
Об’єктом дослідження є митно-правові відносини, що виникають у
суднобудівній галузі України при

здійсненні

митного оформлення в

зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД).
Предметом дослідження є митне оформлення у суднобудівній галузі
України:

теоретико-методологічні

засади

та

адміністративно-правове

забезпечення.
Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в
роботі використано сукупність різних методів дослідження. Методологічну
основу дисертації становлять положення теорії пізнання, її закони й категорії.
Для досягнення поставленої мети й забезпечення наукової достовірності
отриманих

результатів

дослідження

обрано

комплекс

сучасних

загальнонаукових методів, таких як: нормативно-порівняльний – для
здійснення аналізу окремих положень нормативно-правових актів (підрозділи
1.4, 2.1, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2); формально-логічний – для визначення логікометодологічних засад створення понятійного апарату дослідження, а також
обробки

та

аналізу

емпіричного

матеріалу

(підрозділи

1.2,

2.3);

інституціональний – для здійснення аналізу даних щодо адміністративноправового регулювання відносин суб’єктів ЗЕД у період

митного

оформлення товарів для суднобудування (підрозділи 2.2, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5 та
ін.); методи системного аналізу, синтезу та моделювання дозволили виконати
аналіз норм чинного законодавства стосовно прогалин та сформувати
пропозиції щодо вдосконалення викладення окремих норм адміністративного
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та митного законодавства (підрозділи 4.1, 4.3, 4.4, 4.5); історично-правовий
послугував

здійсненню

аналізу

щодо

становлення

та

розвитку

суднобудування та митної служби (підрозділи 1.1, 1.3, 1.5). Використано
також діалектичний, системно-структурний, функціональний, економікостатистичний методи, тлумачення права, аналізу, дедукції, класифікації,
порівняння, вивчення й узагальнення досвіду роботи та ін.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим
комплексним монографічним дослідженням

теоретичних та практичних

засад митного оформлення у суднобудуванні як митно-правової категорії,
концептуальних особливостей його здійснення і правового регулювання,
місця і значення в інституті митних правовідносин, визначення основних
напрямків подальшого розвитку законодавства у суднобудівній галузі та
митній справі. У результаті здійсненого дослідження визначенні теоретикоорганізаційні і методологічно-правові засади вивчення митного оформлення
у

суднобудуванні,

розроблені

науково-практичні

рекомендації

щодо

суб’єктів митних правовідносин та вдосконалення митних процедур при
переміщенні через митний кордон, у сучасних умовах, товарів для
суднобудівної галузі, реалізації виготовленої продукції і надання послуг
іноземним замовникам за межами митної території країни, сформульовано
низку положень і висновків до найбільш значущих з яких належать:
уперше:
-

визначено

й

охарактеризовано

становлення

і

еволюція

суднобудування та митної справи, їх подальший взаємозв′язок у напрямку
митних

правовідносин

при

забезпеченні

виробництва

матеріалами,

устаткуванням, комплектуючими виробами і запасними частинами із-за
кордону, реалізації виробленої продукції та наданні послуг за межами митної
території країни;
- запропоновано авторське визначення поняття суднобудування, як
складової самостійного інституту

митного права щодо суб′єктів митних

правовідносин при здійсненні ЗЕД;
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- визначено концептуальні елементи митних правовідносин у сфері
державного регулювання суднобудівної галузі в сучасних умовах при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
- визначено сучасний стан вітчизняного законодавства у митній справі
щодо суднобудування, його відповідність міжнародним нормативним актам
та з’ясовано

міжнародний досвід суб’єктів митних правовідносин щодо

розвитку суднобудівної галузі;
- встановлено можливості застосування спрощених митних процедур
для своєчасного забезпечення будівництва, ремонту і модернізації суден
комплектуючими виробами, запасними частинами і іншими товарами для
суднобудування за використанням встановлення країни походження товару
та застосуванням преференційного митного режиму та митного оформлення;
-

встановлено

особливості

митного

контролю

та

правового

регулювання прийняття / передачі товарів військового призначення та
подвійного використання для суднобудування, які мають спеціальні
характеристики такого контролю, склад суб’єктів контролюючих органів, їх
повноважень

за

міжнародними

нормативно-правовими

вимогами

із

залученням експертного контролю особливої форми, який полягає у захисті
національних інтересів і безпеки;
-

визначено

засоби

та

ефективність

митного

провадження

з

використанням вільних митних зон сервісного типу і змінні митного статусу
товару при митному оформленні запасних частин, комплектуючих виробів
для військового призначення та подвійного використання, з’ясовано, що
вільні митні зони сервісного типу забезпечують певні умови для залучення
інвесторів, у т. ч. іноземних;
- визначено необхідність та умови застосування лібералізації митних
правовідносин у випадках відсутності можливостей з’ясування режиму
митного оформлення, за впровадженням «програми лояльності» для
спрощення

митних

процедур,

з’ясовано,

що

лібералізація

митного

оформлення у суднобудуванні повинна засновуватися на консенсусних
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засадах учасників митних правовідносин, що сприятиме взаємовигідному
співробітництву сторін;
- запропоновано напрямки розвитку суднобудування, сприяння його
конкурентоспроможності, шляхом удосконалення митного супроводження
імпортованих товарів для цієї галузі, із застосуванням змін митних режимів,
розробки і впровадження «програми лояльності» із створенням вільних
митних зон сервісного типу, що призведе до зменшення передбачених
законом митних податків і платежів;
- розробленні пропозиції гнучких заходів зміни митних режимів для
імпортованих матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування, запасних
частин для суднобудівної галузі, на інші за аналогом, після визначення
митної вартості і сплати мита за умовами нового митного режиму,
удосконалено:
- науковий підхід до визначення країни походження товару для
застосування засобів спрощення митних процедур у суднобудуванні за
використанням сертифікату походження товару;
- заходи спрощення митного оформлення у суднобудівній галузі,
шляхом застосування митно-тарифних преференцій при переміщенні товарів
через кордон із застосуванням Карнета А.Т.А.;
- правова регламентація митного оформлення у суднобудуванні і
судноремонті із застосуванням сертифікату походження товару для
спрощення митних процедур;
- застосування правової регламентації встановлення митного статусу
комплектуючих

виробів,

запасних

частин,

матеріалів,

устаткування,

обладнання та ін. для суднобудівної галузі, залежно від характеру та мети їх
переміщення

через

митний

кордон,

враховуючи

послідовність

технологічного циклу побудови або ремонту суден;
- здійснення правового регулювання митного оформлення товарів для
суднобудування у різних режимах ввезення, після дослідження напрямків
гармонізації митної політики щодо уникнення суперечностей при взаємодії
сторін у митній сфері з метою впровадження єдиних стандартів,
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отримали подальший розвиток:
- регламентація визначення митних режимів та митно-правових
відносин у сфері державного регулювання суднобудівної галузі в сучасних
умовах;
- створення вільної митної зони сервісного типу в миколаївській
області на базі суднобудівного заводу;
- визначення митно-правової регламентації будівництва і введення в
експлуатацію торговельних суден та військових кораблів, встановлення
митних правовідносин учасників ЗЕД, особливості митного оформлення
комплектуючих

виробів

для

військових

кораблів

із

застосуванням

спеціальних підзаконних правових галузевих актів;
- пропозиції щодо внесення змін до Митного кодексу України в частинні
спрощення митного оформлення при забезпеченні суднобудівної галузі
комплектуючими виробами та запасними частинами із застосуванням зміни
режимів: тимчасового ввезення, переробки, реімпорту за допомогою
створення вільних митних зон сервісного типу;
- інтегрування вітчизняного та міжнародного законодавств у сегменті
митно-правових норм щодо гармонізації митних процедур у суднобудівній
галузі з метою подальшого підвищення ефективності виробничої діяльності
підприємств і імплементації

міжнародно-правових норм в українське

законодавство;
- правосвідомість митних органів щодо подальшого розвитку і
впровадження вільних митних зон сервісного типу у суднобудівній галузі.
Практичне значення одержаних результатів. Результати теоретикометодологічних досліджень знайшли впровадження у вирішенні питань
вдосконалення механізмів державного регулювання суднобудівної галузі в
умовах глобальної конкуренції при здійсненні митного оформлення, а її
висновки та пропозиції становлять науковий та практичний інтерес і можуть
бути використанні у:
- підготовці і впровадженні пілотного проекту щодо утворення та
функціонування вільних митних зон сервісного типу в Миколаївській
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області,

за

дорученням

голови

Миколаївської

обласної

державної

адміністрації № 4110/05-60/8-16 від 18.09.2016р. зі створенням для цього
робочої групи фахівців;
- правотворчості

–

для

формування

теоретико-організаційного

підґрунтя удосконалення чинного законодавства у сфері митної справи та
суднобудуванні;
- правозастосуванні – для удосконалення організаційно-правових
засад здійснення митного оформлення у суднобудівній галузі;
- навчальному процесі - при викладанні навчальних дисциплін «Митне
право», «Морське право», «Міжнародне морське право», при підготовці
відповідних підручників і навчальних посібників;
- науково-дослідній сфері -

для подальшого розвитку наукових

положень щодо розробки та впровадження сучасних засобів митного
оформлення в торговельному та військовому суднобудуванні;
- розробці інструкцій даного напрямку, застосовуванні при проведенні
круглих столів, нарад міських та обласних рад з цієї тематики, у науковотехнічних розробках, у роботі Ради національної безпеки та оборони
України, Міністерства інфраструктури України, Асоціації суднобудівників
України «Укрсудпром», Державного підприємства «Науково-дослідний
проектно-конструкторський інститут морського флоту України» та ін.
Результати дисертаційного дослідження впроваджені у практичній
діяльності виконавчого органу Миколаївської міської ради при підготовці
прийняття рішення Миколаївської міської ради № 48/42 від 18.06.2015р., а
також при розробці проекту Концепції «Ефективність

забезпечення

імпортованими матеріалами суднобудівні підприємства м. Миколаєва»
(довідка впровадження від 13 листопада 2015 р. № 2391/020201-22/01/14/15),
у виробничій та практичній діяльності ДП «Науково-дослідний проектноконструкторський інститут морського флоту України» в процесі розробки
нормативно-правової

документації,

для

оформлення

конструкторсько-

технологічних документів щодо будівництва та ремонту суден (довідка від 18
листопада 2015р. № 1/1- 827),

у правотворчій діяльності Миколаївської
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митниці державної фіскальної служби (довідка
листопада 2015 р. №

впровадження від 19

4631/10/14-70-00). У виробничій діяльності ПАО

«Черноморсуднопроект» сприятиме удосконаленню розробки проектноконструкторсько-технологічної

документації,

в

частині

підбору

та

призначення певних видів конструкційних елементів, вузлів машин і
механізмів, що імпортуються для суднобудівної галузі (акт впровадження від
19 листопада 2015р. № 20), у практичній і виробничій діяльності ТОВ
спеціалізованого конструкторського бюро «Акер Ярдз Дизайн Юкрейн»
завдяки використанню розроблених критеріїв та індикаторів, що дозволили
провести дієву оптимізацію структури та складу флоту суден, технології їх
побудови в рамках спрощеного постачання імпортованих товарів для
суднобудування (довідка про застосування результатів від 20 листопада
2015р.).
Результати

дисертації

використані

в

навчально-методичному

та

науковому процесах Національного університету кораблебудування ім. адм.
Макарова при розробці робочих навчальних програм, проведенні лекцій та
практичних занять студентів для викладання курсів „Договірне право”,
„Митна справа та ЗЕД”, «Адміністративне право» (акт впровадження від 20
листопада 2015 р.№ 62-05/4662).
У виробничій діяльності ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»
(довідка № 100/402 від 02 грудня 2015р.), у практичній діяльності АСУ
«Укрсудпром» для формування пропозицій щодо внесення змін у морську
доктрину, яка є фундаментом стратегії розвитку морської індустрії (довідка
№ 101 від 17 грудня 2015р.), у виробничій діяльності ДП «Суднобудівний
завод ім. 61 Комунара» (довідка № 36/1439 від 31 грудня 2015р.), у
виробничій та практичній діяльності ТОВ «Завод Океан». У виробничій
діяльності ДП Науково-виробничого комплексу газотурбобудування «ЗоряМашпроект»
імпортованими

при

удосконаленні

матеріалами,

та

розробці

комплектуючими

засобів

забезпечення

виробами,

запасними

частинами виробництво газотурбінних двигунів для газоперекачуючих
станцій та суден – основної діяльності підприємства.
19

У діяльності

Миколаївської митниці Державної фіскальної служби щодо впровадження
пілотного проекту по утворенню і функціонуванню «Вільної митної зони
сервісного типу» на базі суднобудівних заводів Миколаєва (довідка №
4844/10/14-70-00 від 17.11.2016р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано
здобувачем самостійно, усі сформульовані у ньому положення і висновки
обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У колективній
монографії «Фінанси суднобудівних підприємств» (2012р.) – автором
самостійно

підготовлено

розділ

«Правове

регулювання

фінансово-

господарських відносин у суднобудівній галузі України». У дисертації ідеї та
розробки, які належать співавторам, не використовувалися. Автором
особисто розроблено концепцію створення вільної митної зони сервісного
типу в Миколаївській області на базі суднобудівного заводу та передано для
впровадження на Миколаївську митницю Державної фіскальної служби
України.
Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на
засіданні кафедри

правознавства Національного університету корабле-

будування ім. адм. Макарова та засіданні кафедри морського та митного
права Національного університету «Одеська юридична академія». Основні
положення й результати дисертації доповідались і обговорювались на: VII
Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан
та перспективи» (м. Миколаїв, 20-23 вересня 2011р.); VI Всеукраїнській
науково-практичній

конференції

«Становлення

та

розвиток

правової

держави: проблеми теорії та практики» (м. Миколаїв, 27 листопада 2013р.);
VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Морське право: історія,
сучасність, перспективи розвитку» (м. Одеса, 5-6 грудня 2013р.); ІІ
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Міжнародно-правові

проблеми сучасного торговельного мореплавства» (м. Київ, 12 грудня
2013р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
законодавства України: пріоритетні напрямки його удосконалення» (м.
Одеса, 10-11 жовтня 2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції
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«Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м.
Донецьк,

7-8

листопада

2014р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції: «Другі таврійські юридичні наукові читання» (м. Сімферополь
(Республіка Крим), 7-8 листопада 2014р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте
евроинтеграционных процессов» (м. Кишинів (Республіка Молдова), 7-8
листопада 2014р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Наука в
інформаційному просторі» (м. Дніпропетровськ, 20-21 листопада 2014р.);
Міжнародній науково-практичній конференції: «Законодавство України у
світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 21-22 листопада
2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право, держава та
громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до
євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2014р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку права та
законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 28-29 листопада 2014р.);
Міжнародній

науково-практичної

конференції

«Чинники

розвитку

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпропетровськ, 5-6 грудня 2014р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука України:
історія, сучасність, майбутнє» (м. Донецьк, 5-6 грудня 2014р.); ІХ
Міжнародній науково-практичній конференції «Морське право: історія,
сучасність, перспективи розвитку» (м. Одеса 11-12 грудня 2014р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова реформа та
забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні»
(м. Одеса, 12-13 грудня 2014р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України»
(м. Херсон, 12-13 грудня 2014р.); IV Всеукраїнській науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної
безпеки на транспорті» (м. Миколаїв, 22-23 грудня 2014р.); VII Міжнародній
науково-практичній конференції «Проблеми формування нової економіки
ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 25-26 грудня 2014р.); VII Всеукраїнській
науково-практичній

конференції

«Становлення
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та

розвиток

правової

держави: проблеми теорії та практики» (м. Миколаїв, 11-12 вересня 2015р.);
VІ Міжнародній науково-технічній конференції «Інновації в суднобудуванні
та океанотехніці» (м. Миколаїв, 24-27 вересня 2015р.); ІІ Міжнародній
науково-практичній

конференції

«Стан

та

перспективи

розвитку

адміністративного права України» (м. Одеса, 09-10 жовтня 2015р.);
Міжнародній науково-практичній конференції науковців, юристів-практиків,
молодих

вчених,

аспірантів,

здобувачів,

студентів

«Правові

засоби

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м.
Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Перші Миколаївські юридичні дискусії» (м. Миколаїв 18
травня 2016р.); Міжнародній науково-практична конференції «Правові та
інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах
євроінтеграції» (м. Одеса, 20 травня 2016р.); ХІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (м.
Миколаїв, 13-16 вересня 2016р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладенні в
монографії «Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційноправовий аспект)», двадцяти восьми публікаціях у фахових та міжнародних
виданнях, шести інших публікаціях, що додатково висвітлюють окремі
питання роботи, двадцяти шести тезах доповідей.
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, що включають двадцять підрозділів, висновків та списку
використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 419 сторінок. Дисертація
містить 5 таблиць, 66 рисунків. Список використаних джерел включає 334
найменування.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ
ПРАВОВІДНОСИН У СУДНОБУДУВАННІ

1.1.

Історіографія та еволюція суднобудування як митно-правової
категорії

Ще в доісторичні часи людина почала плавати по воді. Створення
засобів для пересування по воді веде свою історію з найдавніших часів.
Вперше такі засоби з'явилися не пізніше періоду неоліту (Новий кам'яний
вік), коли вже були створені кам'яні знаряддя праці та людина отримала
можливість обробляти дерево. Пліт, пов'язаний з колодою, а потім човен,
видовбаний зі стовбура дерева, були першими спорудами, створеними
первісними людьми для пересування по воді.
Дерево - найбільш стародавній будівельний матеріал - тисячоліттями
служило людині для побудови суден. Про це свідчать видовбані з дубу сорок
століть тому човни, залишки яких знайдені в Росії. Дійшли до нас дубові
човни: побудований близько чотирьох тисяч років тому і знайдений на
узбережжі Ладозького озера, що пролежав у Південному Бузі близько 2500
років, знайдений при розкопках у м. Ізюм на Україні. Довжина знайдених
човнів коливалася від 3,5 до 8,5 м при середній ширині 0,7-1,2 м. На зміну
найпростішим плавучим засобам прийшли більш складні, обтягнуті шкірою
човни, що приводилися в рух мускульною силою людини за допомогою
весел [12].
Характер річок, мілководність їх припливів, багатоводдя озер, пороги,
часті переволоки на водорозділах - все це визначило конструкцію і пристрої
суден, їх розміри, осідання і способи руху. Принцип використання суден
протягом однієї навігації або на один рейс і необхідність проходу по
мілководним притоках наклали свій відбиток на форму і конструкцію
23

корпусу. Сплавні судна виготовлялися з прямокутним перетином мідельшпангоута і вертикальними штевнями. Незважаючи на велику схожість у
формі і розмірах корпусів, вони носили різні місцеві назви. З великого числа
типів суден, що мали широке поширення на Русі, відомі: насади, струги,
учани, павозок, дощаник та ін.
Насади - судна-однодеревки, у яких були наставні дощаті борта.
Дошки бортової обшивки в пазах з'єднувалися "вгладь" так, що їх кромки
щільно прилягали один до одного, створюючи гладку поверхню бортів. Мали
високо підняті ніс і корму. Струги - невеликі плоскодонні низькобортні
судна з дуже малою осадкою. Виготовлялися без набоїв і з набоями, значно
збільшених розмірів. Набойні струги цих суден відрізнялися від насад тим,
що дошки бортової обшивки пришивалися "в накрий". Учани - дощаті
плоскодонні судна. Були поширені до XVII ст. майже на всіх річкових
басейнах. Ці судна використовували

не тільки для перевезення, а й

розвантаження більш великих суден [13].
Будування

гребних

морських

суден

почалося

в

Давньому

Вавилоні (приблизно в XVII ст. до н. е.), довгий час вони були єдиним
засобом сполучення по морю. На них відбувалися торгові експедиції,
військові походи. У XV - XII ст. до н. е. суднобудування почало розвиватися
в Давньому Єгипті, потім в Греції і Римі. Підвищення швидкості морських
суден намагалися досягти збільшенням кількості веслярів, які розміщували
іноді в кілька ярусів. Уніреми, біреми і триреми, судна на яких веслярі сиділи
в один, два і три яруси відповідно, з′явились у X-V ст. до н. е. Однак, навіть
триреми пересувалася зі швидкістю 12-13 км/год. Судна вже в ті часи,
призначені для бойових операцій і для торгівлі, будували по-різному. Більш
швидкохідними були військові кораблі, їх будували вузькими і довгими,
щоб розмістити в них побільше веслярів. Головною зброєю військових
кораблів служив таран - колода, іноді окута залізом або металевим виливком,
розташована в носі. На палубі кораблів (пентер) - встановлювали метальні
машини. Зате торговельні судна були ширшими та місткішими (їх
вантажопідйомність досягала 300 т).
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Для розвитку суднобудування багато зробили фінікійці, що населяли
східне узбережжя Середземного моря. Вони були не тільки гарними
мореплавцями, а й чудовими суднобудівниками. Фінікійські дерев'яні судна
відрізнялися великою кількістю різних візерунків. На носі судна часто
зображували кінську голову - емблему фінікійського народу.
Також, сприяв розвитку суднобудування і судноплавства, винайдений
китайцями магнітний компас, як у самому Китаї, так і в інших країнах.
Першими запозичили цей винахід араби, чиї дерев'яні, з негниючого у воді
тикового дерева, судна з успіхом робили тривалі переходи в басейні
Індійського океану [14].
Початок суднобудування і судноплавства в Російській імперії також
сягає часів глибокої давнини. Археологічні знахідки на р. Південний Буг на
узбережжі Ладозького озера і в інших місцях свідчать про те, що стародавні
слов'яни більше 3000 років тому, будували човни-однодеревки, човни із
прутів, кори або шкіри. На зміну їм прийшли більш складні і морехідні лодії
(тури), на яких вони плавали по Чорному морю в Константинополь. У XII
столітті набули поширення запорізькі «чайки», озброєні веслами і невеликим
вітрилом. Ці швидкохідні судна, які вміщували до 70 козаків, були
військовими кораблями і здійснювали бойові походи.
З розвитком науки і техніки поступово збільшувалися розміри суден і
удосконалювалося вітрильне озброєння, створювалися нові навігаційні
прилади, суднове устаткування. Проте гребні військові кораблі, які згодом
називали галерами, брали участь у морських боях порівняно недавно близько 200-300 років тому [13]. Постійне торговельне і військове
протистояння

великих

морських

держав

(Великобританія,

Іспанія,

Португалія, Франція, Візантія), які змагалися за панування не тільки в морі, а
й у світовому океані, дало поштовх до стрімкого розвитку суднобудування.
Широкого використання набули галери та галіони. На галерах, були
катапульти і інші метальні машини, воїни були озброєні “грецьким вогнем”,
стрілами, а пізніше і вогнепальною зброєю. Потім на зміну цьому озброєнню
прийшла артилерія. У носовій частині під піднесенням палуби, в середині, на
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куршеї, стояла гармата, називалася куршейною і по два невеликі знаряддя з
боків від неї. На галерах в якості допоміжного рушійного засобу
встановлювали вітрила. Перші вітрильні торговельні судна з'явилися в
Стародавньому Єгипті близько 3000 років до н. е.
Першими суто вітрильними суднами можна вважати – Нефи, що
з'явилися в Європі в XIII ст., як однощоглові судна з високими бортами та
баштами на носі і кормі. У кормової вежі в кілька ярусів розміщувалися
каюти, а також командний пост управління судном. Нефи були широкими,
тихохідними і відрізнялися великою вантажопідйомністю (до 1000 т вантажу
або до 800 пасажирів), мали вигнуті штевні. У якості керма використовувалося рульове весло [15].
В епоху Великих географічних відкриттів найбільше поширення
отримали каравели – трьох або чотирьох щоглові судна з дуже високою
кормою, низьким носом і складною системою вітрил. Розвиток торгівлі між
країнами, а отже і мореплавство вимагало збільшення вантажопідйомності і
швидкості суден, поліпшення їх морехідних якостей і збільшення бойової
потужності. Так з'явилися швидкохідні галеони, флейти, пінаси, барки, а
потім фрегати - трьохщоглові кораблі з двома артилерійськими палубами. Їх
швидкість досягала 10 вузлів (18,5 км/год). Двощоглові парусні судна з
прямими вітрилами називали Орігамі. Барки мали три або чотири щогли:
кормова щогла несла косі вітрила, а інші щогли – прямі [12]. В XVII ст.
основою військових флотів стають лінійні судна. Термін “лінійний корабель”
з'явився у зв'язку з виникненням нової тактики морського бою. В бою судна
прагнули вишикуватися в ряд або лінію так, щоб під час свого залпу бути
поверненими до супротивника боком, а під час його залпу - кормою. Річ у
тому, що найбільшу втрату ворожим суднам наносив одночасний залп
бортових знарядь. Основним типом торговельного вітрильного судна в XVXVI ст. була шхуна з двома-трьома або більше щоглами і косими вітрилами.
Шхуни вважалися найбільш економічними суднами, так як з керуванням
косим вітрильним озброєнням легко справлялася порівняно невелика
команда. Проте ці судна були нестійкі [14].
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Епоха вітрильного флоту закінчилася на початку XIX ст. У 1807 р. за
проектом американського інженера Роберта Фултона був побудований
колісний пароплав "Клермонт", який вважають першим у світі річковим
пароплавом. На ньому була встановлена виготовлена в Англії Д. Уаттом
парова машина потужністю 21 к.с. (15,4 кВт). Перший рейс пароплав
здійснив по р. Гудзон зі швидкістю близько 4,5 вузла (8,5 км/год.) [16].
У 1815 р. на Адміралтейському заводі в Петербурзі був побудований
перший у світі морський пароплав, який призначався для лінії ПетербургКронштадт. Він був колісним з дерев'яним корпусом. Потужність його
парової машини дорівнювала 4 к. с.(2,9 кВт), швидкість - 5 вузлів (9 км / год).
У 1817 р. на Іжорському заводі у Російській імперії був побудований
перший військовий колісний пароплав "Скорий" з паровою машиною
потужністю 30 к. с. (22,1 кВт). Першим паровим судном перетнувшим
Атлантичний океан в 1819 р., був американський трьохщогловий колісний
пароплав "Саванна" водотоннажністю 350 т, що мав і повну вітрильну
оснастку (до речі, свій перший рейс через Атлантичний океан "Саванна"
здійснила в основному під вітрилами). Гребні колеса на морських суднах,
особливо в умовах шторму, погано працювали (оголювалися при хитавиці),
часто ламалися. Незабаром їх замінили гребними гвинтами, які в якості
суднового рушія були запропоновані ще в 1752 р. відомим вченим, членом
Петербурзької Академії наук Д. Бернуллі. Першим російським гвинтовим
судном був фрегат "Архімед", побудований в 1848 р. На ньому встановлена
парова машина потужністю 300 к. с. (220,6 кВт) [12].
У першій половині XIX ст. на зміну дерев'яним конструкціям
приходять залізні. В 1834 р. відбувся перелом у суднобудівників відносно
заліза,

як

до

суднобудівельного

матеріалу.

З

того

часу

“залізне

суднобудування” розповсюджується все ширше і ширше та до середини XIX
ст. впроваджується беззастережно. У кінці XIX початку XX ст. світова
торгівля продовжує бути головним чинником успішного розвитку не тільки
економіки, а й всієї держави взагалі, рівня достатку її громадян і позиції в
геополітиці. В той же час все більше починає загострюватися політичне,
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економічне і військове протистояння між високо розвинутими державами.
Йшла боротьба за колонії, нові території, матеріальні і трудові ресурси, що в
кінцевому результаті призвело до військових конфліктів (I, II Світові війни).
Це дало поштовх для стрімкого розвитку суднобудівного комплексу. Йде
широкомасштабне

будування

військових

і

торгівельних

суден,

з

високоефективним військовим оснащенням і системою навігації. У 1843 р.
було побудоване судно з заліза "Грейт Брітн", а у 1858 р. - гігантський
(довжиною 211 м) англійський океанський пасажирський пароплав "Грейт
Істерн" з паровою машиною потужністю 3400 к. с. (2500 кВт).
Друга половина XIX ст. ознаменувалася новими прогресивними
змінами - для будівництва суден починають застосовувати сталь. Розвитку
суднобудування сприяло подальше вдосконалення та збільшення потужності
суднових парових машин, створення більш економічних парових турбін і
двигунів внутрішнього згоряння. Використання парових турбін на суднах
почалося з 1901 р. в Англії і в подальшому вони отримали широке
застосування на великих океанських суднах та військових кораблях [16].
Першим у світі теплоходом, тобто судном з двигуном внутрішнього
згоряння працюючим на порівняно дешевому нафтовому паливі, є
побудоване в 1903 р. у Сормово у Російській Імперії річкове нафтоналивне
судно "Вандал", на якому були встановлені три вітчизняні дизелі потужністю
по 120 к. с. (88,2 кВт) кожен. Перший у світі морський теплохід "Дело"
водотоннажністю 8000 т був також побудований у Росії в 1907 р. У ці ж роки
знайшов практичне застосування запропонований ще в 1838 р. російським
академіком Б. С. Якобі принцип електроруху, тобто обертання гребного
гвинта за допомогою електродвигуна, що живиться від акумуляторних
батарей або від генератора електричного струму, який обертається іншим
двигуном (паровою турбіною, дизелем і т. д.). Такий спосіб виявився
особливо корисним для тих типів суден (наприклад, криголамів, траулерів,
залізничних поромів і т. п.), які за характером своєї роботи потребують
частого реверсування (переходів з переднього на задній хід), зміну швидкості
і т. д. [12].
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У середині XIX ст. в Росії виник ряд великих суднобудівних заводів:
Балтійський, Сормовский, Іжорський, Кронштадский, Севастопольський,
Миколаївський. Вони склали індустріальну основу кораблебудування. При
цьому в Петербурзі вже існували суднобудівні підприємства: "Галерний
острівець", «Нове Адміралтейство», «Охтинская верф» і ін. Розвиток
суднобудівної промисловості носив кілька односторонній характер. Завдяки
збільшенню суднобудівних підприємств почали споруджувалися нові стапелі
і майстерні для будівлі корпусів суден. Головні ж машини, допоміжні
механізми, котли та прилади довгий час доводилося замовляти за кордоном.
Відсутність достатнього розвитку спеціального суднового машинобудування
впливало на структуру і темпи виробництва суднобудівних підприємств [13].
На початку XX ст. у Росії налічувалося 26 великих казенних і
приватних суднобудівних заводів, які займалися переважно військовим
кораблебудуванням.

Корпус

кораблів

будувався

в

Санкт-Петербурзі,

Кронштадті, Архангельську, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Севастополі, Ризі,
Ревелі, Лібава (Прибалтика), було організовано суднобудування у Владивостоці. У роки, що передували першій світовій війні, спостерігався
інтенсивний розвиток військового кораблебудування. Суднобудівні заводи
працювали на повну потужність, розширювалися, засновувалися нові
суднобудівні підприємства. Загальна кількість стапельних місць збільшилася
на 60%; майже у 2 рази зросла кількість робітників, зайнятих у
суднобудуванні [14].
Пізніше, з'являється новий, більш раціональний тип суднобудівного
підприємства - суднобудівні верфі - з поділом праці, що спеціалізуються на
споруджені корпусу корабля, монтажі механізмів і суднових пристроїв.
Верфі працюють на основі кооперування з іншими підприємствами:
Путилівська верф у Санкт-Петербурзі, "Руссуд" у Миколаєві [17].
Початком

активного

розвитку

громадянського

морського

суднобудування можна вважати 50-ті роки XIX ст. Воно стало наслідком
позбавлення Росії права будувати військові судна на Чорному морі після
поразки в Кримській війні 1853-1856 рр. Уряд вжив ряд заходів, спрямованих
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на організацію комерційного судноплавства, з метою використання суден
торговельного флоту для військових потреб на випадок війни. У 1856 р. було
засновано акціонерне "Російське товариство пароплавства і торгівлі" з
дев'ятьма найголовнішими лініями на Чорному морі [13].
Взагалі звісно, сучасне судно - це далеко не тільки металевий корпус, а
ще й складна система машин, механізмів, точних приладів, палубних
пристроїв, системи безпеки і т. д. Тому, розвиток суднобудування неминуче
дає поштовх розвитку суміжних галузей (металургії, машинобудуванні,
електроніки). Так, що з будь-яким великим суднобудівним підприємством
тісно пов'язана доля безлічі інших заводів, наукових інститутів і проектноконструкторських бюро. Водний транспорт має величезне значення для
світового

господарства

з

його

безкрайніми

річковими,

морськими,

океанічними шляхами й морськими узбережжями незмірної довжини. У
зв'язку із цим зростає й значимість суднобудівної промисловості. Але ж
суднобудування робить не тільки транспортні судна, а ще й військові. Від
будівництва сучасних науково-дослідних суден залежить науковий прогрес,
відкриття нових покладів корисних копалин, інших ресурсів, своєчасне
попередження екологічних катастроф й оповіщення про стихійні лиха, що
насуваються [11].
Велике значення має військове суднобудування. Від нього залежить
обороноздатність

країни.

Потужний

військовий

флот

-

це

гарант

недоторканності території держави. Наприкінці XX століття зброєю, на яку
робили основні ставки, була ядерна зброя. Кожен підводний човен містить
близько 20-40 ракет з ядерними боєголовками й завдяки своїй мобільності й
невидимості для супротивника може тримати під прицілом всю ворожу
територію. Боєзапасу одного підводного човна вистачить, щоб знищити все
живе на певній території Землі, у такий спосіб від надійності суднобудування
залежить безпека всієї планети. Однак, не тільки оборона країни залежить
від будівництва якісних військових кораблів, а й сам морський флот. Морські
судна - основний транспортний засіб у світовому товарообміні. Потреба в
судах перебуває у великій залежності від процесів, що відбуваються в
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економіці. Суднобудівна промисловість, будучи однією з найважливіших
галузей господарювання й маючи науково-технічний і виробничий потенціал,
впливає на багато інших суміжних галузей та на економіку країни в цілому, а
також на її обороноздатність і політичне положення у світі [18].
Із суднобудуванням дуже тісно пов'язаний і судноремонт, що теж
входить у сектор економіки. При продажу судна за кордон його технічне
обслуговування й ремонт завжди здійснюється на заводах країни-виробника і
це приносить істотний додатковий прибуток [19].
Стан суднобудування є одним з показників науково-технічного рівня
країни і її військово-промислового потенціалу, акумулюючи у своїй
продукції досягнення металургії, машинобудування, електроніки й новітніх
технологій. Військове суднобудування важко відокремити від торговельного,
оскільки останнім часом більшість світових судноверфей працювало на
оборону, що викликає необхідність проведення їхньої реконструкції з
орієнтацією на будівництво торговельних суден (рис.1.1.1.) [15].

Рисунок 1.1.1. Структура продукції суднобудівних заводів
За видом робіт і виробництв, що є в суднобудуванні розрізняють:
1.

Суднобудівні

підприємства,
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що

включають

стапельні

та

судномонтажні цехи. Підприємства цього типу отримують готові модулі,
виготовлені на інших підприємствах і займаються виключно збиранням та
монтажем цих модулів на своїх стапелях, в доках, елінгах.
2. Суднобудівні верфі є більш розширеним виробництвом, включаючи
цехи від корпусообробчого до монтажного. На підприємствах, такого типу є
різноманітне устаткування для металообробки, електромонтажу, зварювання
вузлів та секцій судна і т. д., що дозволяє максимально сконцентрувати
технологічний

процес

виробництва

судна

на

одному

майданчику.

Суднобудівна верф здійснює спорудження корпусів і їх насичення, а також
монтаж механізмів та устаткування, які постачаються контрагентами.
3. Суднобудівні заводи – підприємства, що включають в свій склад
крім цехів суднобудівної верфі цехи машинобудівної частини. Суднобудівні
заводи окрім суден випускають також і машинобудівну продукцію [20].
Суднобудівна промисловість містить у собі ще й такі типи
підприємств, як комплексні суднобудівні заводи зі спеціалізованими
механічними

цехами,

судноремонтний

завод,

заводи

суднового

машинобудування, деякі інші спеціалізовані підприємства, суднозбиральні
верфі й здавальні бази й ін. Що стосується підприємств, які спеціалізуються
на виготовленні різного виду допоміжного суднового устаткування, то вони,
як і заводи суднового машинобудування, можуть розташовуватися поза
суднобудівними районами [18].
Особливу

роль

в

соціально-економічній

суднобудування з боку держави

відіграє

сфері

впливу

на

кредитування цієї галузі і

податкова політика щодо неї, адже від того, як і на яких умовах ведеться
кредитування, які розміри податків, залежить те, як ефективно буде
розвиватися ця галузь.
На будівлю кожного судна йде тривалий час. Іноді більше трьох років,
а для бойових кораблів і більше. На цей період у підприємства утворяться
великі обсяги незавершеного виробництва. Тобто, капіталовкладення ще не
приносять віддачі, а платити податки вже треба. Крім того, у будівлю судна
треба вкласти, іноді, кілька десятків мільйонів доларів. Все це потребує від
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суднобудівних компаній наявності значних фінансових засобів. Зокрема, у
зв'язку з високою вартістю суден і неможливістю навіть досить великих
судноплавних

компаній

одноразово

забезпечити

такі

більші

капіталовкладення, будівництво ведеться з використанням банківських
кредитів з наступною виплатою кредиту за рахунок одержуваного від
експлуатації судна доходу [11].
Крім того, суднобудівні галузі закордонних держав одержують від
урядів і пряму фінансову підтримку. Вона здійснюється шляхом прямого
субсидування

будівництва

суден,

надання

полегшених

умов

при

кредитуванні й податкових послабленнях, розміщення державних замовлень
на будівлю цивільних суден на національних верфях, списання боргів,
надання

фінансової

допомоги

при

модернізації

й

реконструкції

суднобудівних верфей, а також при виконанні науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт і т. д. Міжнародними угодами в рамках
Організації економічного співробітництва й розвитку, що бореться за рівні
умови в конкурентній боротьбі на ринку суднобудівної продукції, прийняті
єдині для всіх суднобудівних країн норми кредитування. Розмір кредиту 80% ціни судна, відсотки - 8% річних, строк - 10 років. Дозволена також
державна підтримка суднобудування - часткове субсидування вартості
будівлі судна в розмірі не більше 9%. Однак, у конкурентній боротьбі за
замовлення, більшість країн порушує ці угоди. Наприклад, у Японії
національним судновласникам видається кредит під 5% річних, Іспанія надає
кредити в розмірі 85% ціни судна, а США - 87,5% і на строк 25 років. Уряду
Японії й Німеччини надають національним верфям субсидії в розмірі до 30%
для компенсації різниці у витратах верфі й ринкових цін суден, в Іспанії - до
19%, а в Італії - до 13%. Крім того, у Китаї держава регулює ціни на сталь і
суднове встаткування. Така активна державна підтримка суднобудування
дозволила Китаю вийти на друге місце у світі по обсязі суднобудівної
продукції [16].
Відмінною

особливістю

сучасного

суднобудування

є

технічне

вдосконалення суден, широке впровадження зварювання, застосування
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нових матеріалів, розвиток суднової енергетики, створення нових навігаційних приладів та обладнання. Все це знаходить відображення, перш за все у
збільшенні розмірів і швидкості суден, поліпшення умов роботи екіпажу,
збільшенні безпеки плавання, покращення зовнішнього вигляду [21].
Суднобудування стимулює не тільки виробництво, а й економічний
ріст у дуже багатьох галузях промисловості, є невід'ємною частиною світової
економіки і господарства взагалі. Внаслідок важливості своєї продукції має
загальносвітове значення. Важливою умовою ефективного розміщення
виробництва є природний фактор. Природні умови й ресурси істотно
впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва.
Наявність тих або інших природних ресурсів, а також корисних копалин
може проявити поштовх для розвитку економіки країни в цілому і кожної
галузі окремо. Природні умови та ресурси справляють істотний вплив на
галузеву структуру народного господарства та галузі виробництва, що
залежать від природних умов [20].
Продукція суднобудування

приносить значні доходи, пов'язані з

продажом суден за кордон. У світі українські судна вважаються одними з
найбільш якісних, сучасних і надійних та користуються гарним попитом [22].
Шляхом узагальнення вищенаведених виробничо-технологічних та
митно-правових категорій стає наявним: суднобудування – це особлива,
комплексна галузь машинобудування, результатом діяльності якої, є
побудовані, модернізовані, відремонтовані судна і інші плавучі засоби, а
також реалізована виготовлена продукція та наданні послуги, у т. ч.
іноземним замовникам, за межами митної території країни, яка обумовлює
особливе митне оформлення товарів і послуг, що переміщуються через
митний кордон для забезпечення виробництва і підлягають митному
оформленню у визначених митних режимах, з врахуванням певних митних
категорії, у відповідності мети їх переміщення, країни походження, митного
статусу і яке здійснюється під впливом, як вітчизняних Українських митних
правил, так і міжнародних. Проте, специфіка митного регулювання у
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суднобудуванні залежить від суб’єктивного ставлення держави до цього
регулювання.
За сукупністю норм права, що використовуються суб’єктами митних
правовідносин у галузевій діяльності, суднобудування обумовлює створення
особливої групи митних норм щодо регулювання цієї галузі виробництва та
надання послуг, які регламентуються самостійним інститутом митного права.
Складні, не прозорі митні процедури створюють найбільші труднощі
вітчизняним виробникам-експортерам, які суттєво залежні від ввізної
сировини і комплектуючих. Нажаль, до цього часу чітко не визначено
нормативними документами більшість митних процедур щодо специфічного
оформлення товарів для суднобудівної галузі у частині встановлення їх
походження і митної вартості в залежності від присвоєного митного режиму,
з метою митного оподаткування та сплати митних платежів.
Стрімке розвинення суднобудування спонукало держави захищати
виробників

та

регламентувати

економічно-ринкові

відносини

між

іноземними партнерами із створенням кордонів, які спричинили появу
митних правовідносин, що започаткували митне оформлення товарів при
пересуванні через кордони між державами.
Відтепер, підприємства суднобудівної галузі змушенні дотримуватися
норм митного права – правил поведінки в митній сфері, які регулюють зміст
митної справи і підтримуються примусовою силою держави.
За такого найбільш функціонально впливаючими ознаками є митноправові категорії, які становлять основу понятійного апарату митної справи.
У той же час митно-правові категорії у суднобудуванні можна об′єднати у
декілька груп: а) поняття, які відображають змістовий аспект; б) поняття, що
відбивають функціональний аспект; в) поняття, що характеризують стан
митно-правових відносин. На думку автора дисертаційного дослідження
функціонально-виробничі властивості та формат діяльності підприємств
суднобудівної галузі включають до себе складові митно-правових категорій.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновки, що сучасне
судно – не тільки металевий корпус, це складна система машин, механізмів,
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приладів, устаткування і ін. Суднобудування дає поштовх розвитку суміжних
галузей:

металургії,

машинобудуванню,

електроніки.

Таким

чином,

суднобудування стимулює виробництво й економічний ріст у багатьох
галузях промисловості, є невід′ємною частиною світової економіки і
моресподарського комплексу взагалі. Велике значення має військове
кораблебудування, так як від нього залежить обороноздатність країни.
Наявність великої кількості зразків комплектуючих виробів, матеріалів,
устаткування, запасних частин потребує їх імпорту, так як в Україні вони не
виробляються. У свою чергу необхідно запровадити налагоджене митноправове супроводження. Дотримання ознак митно-правових категорій, при
переміщенні

товарів для

суднобудівної галузі, дозволить своєчасно

забезпечити будуваня, модернізацію та ремонт суден і військових кораблів.
Потужний військовий флот – гарант недоторканності території держави.

1.2.

Становлення і роль митної справи у суднобудівній галузі

Історія розвитку митної системи починається з IV-V ст. до н. е., коли у
містах Причорномор'я почалося стягнення податків за пересування товарів
через чужу територію. З появою скіфської держави на початку VII ст. до н. е.
митно-тарифні відносини отримали новий імпульс розвитку у зв'язку з
установленням торговельних відносин скіфів з Ольвією, Херсонесом та
іншими містами. Традиційними товарами торгівлі скіфів з грецькими
колоніями на Чорноморському узбережжі на довгі роки залишалися зерно,
хутра, мед та ін., які перевозилися суднами [23].
З появою та розвитком Київської Русі (IX-XII ст.), де основними
джерелами фінансування були сплата данини, плата за судочинство, штрафи
та мито, митно-тарифні відносини набрали характеру системності. Тому,
більшість дослідників митних відносин схиляються до того, що зародки
митної системи в Україні з'явилися в даний період. Заморська торгівля
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становила підґрунтя економічної системи Київської Русі, оскільки один з
найбільших світових товаропотоків "із варяг у греки" проходив через Київ по
Дніпру, перетинав Чорне море і закінчувався в Константинополі - центрі
торгівлі. Не випадково, що однією з перших угод, укладених князем Олегом,
була угода з Візантією (911р.), за якою купцям з Київської Русі створювалися
надзвичайно сприятливі умови: "... куплю, яко же им надобе, не платяче мыта
ни в чём же". Таким чином, у Київській Русі мито означало податок, що
сплачувався за перевезення товарів, перегін худоби через кордони певних
територій. Існувало мито "сухе" - за сухопутного перевезення товарів

і

"водяне" - за перевезення товарів по воді [24].
Поняття митниці стосувалось митних дворів, застав зі збору тамги або
мита. Митна грамота дозволяла особі, общині, монастирю запроваджувати
від свого імені торги. Так, митниця або митні двори в Київській Русі були
одним із органів публічної влади держави. Основними функціями їх були:
нанесення клейма на товари (тим самим держава брала на себе
відповідальність за якість товарів, допущених до публічних торгів);
стягнення збору за допуск даного товару до продажу на внутрішньому ринку;
здійснення митного контролю за товарами, що надходять з-за кордону і
товарами, що вивозяться за кордон. Така ж митна процедура відбувалась і на
суднах, які заходили з товаром до портів [23].
З

початком

періоду

занепаду

Київської

Русі,

спричиненого

міжнародними війнами (друга половина XI ст.), став домінувати принцип
"каждый да держит вотчину свою", започаткований на Любичському з'їзді
князів у 1097р., тобто кожен став проводити індивідуальну митну політику,
яка відповідала його інтересам. Створювались митні застави на кордонах
князівських вотчин, на яких купці повинні були сплачувати відповідні
податки, а то й просто побори, основними з яких були проїзне та торгове
мито. Слід зазначити, що аналогічні процеси відбувались і в Західній Європі,
де подрібнення феодальних монархій призвело до створення великої
кількості митних застав, які перешкоджали розвитку зовнішньоекономічних
відносин. Практично мито за своєю економічною суттю виконувало функції
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не стільки податку, скільки побору, бо сплачувалось не з товару, а з людей за
право в'їзду на дану територію [24].
Основним видом проїзного мита стало нарахування та сплата податку
за провезення товару через певну територію. Із того, що знаходилось на возі
чи човні, стягувалася головщина - від 0,5 до 6 грошей у різних місцевостях. З
людей, що супроводжували товар, іноді збиралися костки - по грошу з душі.
При поверненні купця з його людьми після розпродажу товарів із них
подекуди стягувався різновид головщини - колачі по 0,5 гроша з людини.
Залежно від розміру мита в сажнях виник різновид мита - посажене. Якщо
торговець об'їжджав митну хату (заставу) для того, щоб ухилитися від сплати
мита, стягували подвійний штраф з возу - промитний, а з купця як особи додатковий штраф (заповідь) [25].
Завоювання земель Київської Русі татаро-монголами привело до
укорінення слова "тамга", яке означало в тюркських народів знак, клеймо, що
проставлялось на майні, яке належало роду. Одержання ханських ярликів
супроводжувалося збором, який став називатись у росіян тамгой. Незабаром
так стали називатися мита, що стягувалися при торгівлі на ринках і ярмарках.
Від слова "тамга" було утворено дієслово "тамжить", тобто оподатковувати
товар митом, а місце, де товар "тамжили", стало називатися таможнею
(митницею) [23].
За

українсько-литовської

доби

і

польського

періоду

власної

державності Україна не мала і на її території відповідно до підпорядкування
діяло митне законодавство Литви чи Польщі. Митне законодавство Литви
характеризувалось наявністю великої кількості митних ставок, що часто
змінювались та жорсткими санкціями стосовно тих, хто намагався обійти
митні застави, серед яких виділялись за значимістю Київ, Чернігів,
Чорнобиль. Так, якщо в Чернігові ставки мита в даний період становили 2
гроші з одного в'юка товару та 3 гроші з возу, то в Києві мито було значно
вищим - 30 грошей з возу. Розвитку торгових відносин перешкоджали
численні внутрішні мита: "замит" (привіз товару для продажу або грошей для
закупки товару); "явка" (повідомлення про наміри реалізувати товари);
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"гостинне" (при оренді приміщень); "вагове" (при визначенні ваги товару).
Внутрішні мита стягувалися з усіх привезених на продаж товарів. Це правило
не поширювалося на необхідні власнику предмети споживання. У деяких
випадках особливими жалуваними грамотами звільнялися від сплати мита
особи духовного звання, монастирі, жителі нових міст і окремих місцевостей,
а також люди, що зробили послуги державі або князівству [25].
З початком Першої світової війни українські землі, що входили до
складу ворогуючих імперій, припинили митні операції, характерні для
мирного часу. Їхнє відновлення відбулось у ході відродження української
державності, чільним атрибутом якої стало заснування самостійного митного
відомства.
З проголошенням УНР IV Універсалу Центральної Ради України
незалежною державою, почався новий етап становлення митної системи в
Україні. В Універсалі відзначалось: "Однині Народна Українська Республіка
бере в свої руки найважливіші галузі торгівлі і всі доходи з неї повертатиме
на користь народу. Торг товарами, які будуть привозитись з-за кордону і
вивозитись за кордон, буде вести сама держава наша". Тому "з метою захисту
держави від спроб безмитного ввозу іноземних товарів, а рівно й вивозу тих
українських виготувань землі і промисловості, які за уявленням економічного
характеру можуть підпадати під обмежені норми", було вирішено встановити
тимчасовий митний нагляд у кордонних пунктах: Радзивилові, Волочиську,
Гусятині, Новоселиці, Збаражі й на станції Брест-Литовськ [26].
Тимчасовий митний нагляд до введення в дію нового митного статуту
здійснювався згідно з вимогами "Митного статуту" й інших нормативних
актів, виданих до 27 жовтня 1917р., а також загального митного тарифу
1903р. і конвенційних угод Росії, Німеччини і Австро-Угорщини 1894, 1904,
1906 рр. Митні операції обмежувалися перепусткою через кордон пасажирів
з їхніми речами, серед яких підлеглі до сплати мита, але не в товарному
вигляді, випускалися (без таврування) після утримання зборів: прийманням
до огляду всіх іноземних вантажів і поштових відправлень, що прибували ізза кордону і переадресовувалися транзитом до Одеси, Києва чи Харкова.
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У "Проекті Урядової комісії з вироблення Конституції Української
Держави" зазначалося, що "всі міжнародні торговельні і митні умови, що
накладають маєткові тягарі на державу або на громадян держави... набирають
чинності тільки за згодою Державного Сейму". Пізніше ідея про необхідність
державного контролю над митною системою України знайшла відображення
у проекті Конституції УНР, десятий параграф якої зазначав, що "до
компетенції Федерально-Державної Організації належать такі справи:
«…митна та карантійна справа, торгові склади…" [27].
Питання

організації

митної

справи

України

після державного

перевороту в 1918 р. вирішував уряд, який для зміцнення фінансової бази
країни створив у складі Міністерства фінансів Департамент митних зборів. За
рішенням гетьмана Павла Скоропадського було організовано Корпус
прикордонної варти, якому доручалося виконання не тільки функцій охорони
кордону України, але й окремих митних функцій. У цей період було укладено
угоду між Україною і Росією, відповідно до якої на митному кордоні між
державами почали діяти митні пости Харківської митниці.
Структура митної системи України складалася з 49 митних установ.
Залежно від значення й обсягу роботи вони розподілялися на 21 митницю:
першого класу першого ряду - Одеська, першого класу другого ряду Київська і Харківська, першого класу третього ряду - Волочиська,
Радзивилівська, Маневицька (Повурівська) і Голобська (Рожицька), першого
класу четвертого ряду - Новоселицька, Миколаївська, Маріупольська,
Унгенська, Луцька, Лунінська. Другого класу - Бердянська, Луганська,
Херсонська, Ізмаїлська, Ренійська, Томашівська, Гусятинська, Ісаківська,
Долгбичевська та двадцять шість митних застав і два митних пости [28].
Митна галузь є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності будь-якої держави в т.ч. України. У митній справі Україна
додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та
кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів
для суднобудівної галузі, митної інформації, інших міжнародних норм і
стандартів [27].
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Безпосередність здійснення митної справи у суднобудуванні, означає
з одного боку неприпустимість передачі своїх повноважень іншим
юридичним чи фізичним особам, а з іншого - неприпустимість втручання у
митну

діяльність

інших

органів

державної

влади,

окрім

випадків,

передбачених Конституцією та законами України. Правовий аспект митної
справи цікавить, перш за все, як інструмент забезпечення митного
регулювання, у т. ч. в суднобудуванні. Згідно із Законом "Про митну справу в
України" митна справа включає встановлення порядку й організацію
переміщення через митний кордон товарів, обкладення митом, оформлення,
здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики.
Незначні зміни в цьому понятті з'явилися в Митному кодексі України (МКУ),
що діяв до 2004 р., відповідно до ст. 1 порядок переміщення через митний
кордон України товарів в т. ч. для суднобудування та судноремонту, митне
регулювання, пов'язане з установленням мит i митних зборів, процедури
митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики
становлять митну справу. Безперечно слушним можна вважати уточнення,
що складовою митної справи є не лише встановлення та організація, а й сам
порядок переміщення через митний кордон [29].
За такого, важливим критерієм відокремлення митного права є
метод митно-правового регулювання встановлених суспільних відносин,
різновидністю яких є митні правовідносини. При цьому, метод митноправового регулювання митних правовідносин відіграє велику роль і є
необхідною ознакою, котра поряд із предметом регулювання – митними
правовідносинами, кладе в основу й групування законодавчих норм по
категоріям митного права. У свою чергу, єдиний предмет становлення
системи митних правовідносин у суднобудуванні, елементи якої виступають,
як відособлені, але разом з тим, зв’язані між собою групою суспільних
відносин, тобто як система нижчого порядку. Специфіка ролі митних
правовідносин у суднобудівній галузі являє собою основні елементи
особливостей будівництва, ремонту суден і пов’язаних з їх виробництвом
митних правовідносин суб’єктів ЗЕД та митних органів [30].
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Для того, щоб надати якомого повну та громіздку характеристику
митним правовідносинам, виокремити їхні особливості, висвітлити їх роль у
суднобудуванні, доцільно навести чотири елементи, що становлять структуру
будь-яких правовідносин. Це: 1) суб’єкти; 2) об’єкти; 3) суб’єктивні права; 4)
юридичні

обов’язки

учасників

митних

правовідносин.

Відповідно

наведеному, О.М. Козиріним надано визначення: «митні правовідносини – це
регульовані нормами митного законодавства суспільні відносини, що
виникають у процесі або з приводу переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон». Але, на думку А.Ф. Ноздрачова: «митні
правовідносини – це суспільні відносини, регулятором яких є винятково
митне право і які, безпосередньо пов’язані з митною діяльністю. Головна
особливість таких правовідносин складається у зв’язку з переміщенням
товарів і транспортних засобів через митний кордон, їх оформленням і
контролем, а також сплатою митних платежів» [29].
Підсумовуючи наведене, з'являється думка, що митні правовідносини
та їх роль у суднобудуванні доцільніше характеризувати, як регульовані
нормами митного права суспільні відносини, котрі виникають у процесі або з
приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.
При цьому, митне оформлення і контроль за його здійсненням, а також
сплата митних платежів безпосередньо пов’язані з митною політикою,
являють собою цілеспрямовану діяльність держави щодо регулювання ЗЕД
суднобудівних і судноремонтних підприємств, з урахуванням обсягу,
структури, умов експорту й імпорту, шляхом встановлення відповідного
митного режиму переміщення матеріалів, комплектуючих виробів, запасних
частин та надання послуг, через митний кордон для суднобудівної галузі [31].
Для митних правовідносин у суднобудуванні характерні наступні
основні ознаки:
- нормативність, яка означає виникнення, зміну і їх припинення,
тільки на підставі норм права. Дана ознака ґрунтується на регулюванні
митно-правових відносин відповідними нормативними актами з державними
компетентними органами;
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-

вільний і водночас державно-владний, наказовий характер, що

означає їхній безпосередній зв'язок з відносинами до власності, а саме:
свідоме

бажання

і

волевиявлення

суб’єкта

митних

правовідносин

перемістити через митний кордон відповідні товари для суднобудівної галузі,
а також, наявність владних припасів;
-

взаємозв’язок суб’єктів митних правовідносин за допомогою

наділення їх суб’єктивними правами і юридичними обов’язками. Митні
органи, для цього, наділені активною правосуб'єктністю, як органи
виконавчої влади;
- охорона від порушень засобами державного примусу. Проявляється
це в застосуванні до порушників норм митного законодавства й притягненні
їх до юридичної відповідальності.
Таким чином, безпосередніми суб’єктами митних правовідносин є
суб’єкти ЗЕД і митні органи. Об’єктами митних правовідносин є товари для
суднобудування, що переміщуються через кордон і послуги, які надаються
іноземним замовникам за межами митної території України. Аналіз митних
правовідносин у суднобудуванні, щодо класифікації ознак, виокремлює їх
різноманітний

розподіл,

але

пов’язаниий

подібним

напрямком

–

переміщенням через митний кордон [28].
Тому, будучи комплексною галуззю права, митне право, за своїм
змістом безпосередньо пов’язане з іншими галузями права, тим самим
визначаючи регулювання митних правовідносин нормами інших правових
галузей. За такого, можна вважати митне оформлення у суднобудуванні
відокремленим інститутом митного права, у якому виражені загальні
положення, котрі стосуються правового регулювання сукупності суспільних
відносин у сфері митної справи, зокрема митних правовідносин. До складу
його змісту входять наступні групи митно-правових категорій, що регулюють
митні

правовідносини

при

переміщенні

через

кордон

товарів

для

суднобудування, надання послуг іноземним замовникам за межами митної
території України: митні режими, митні платежі, митне оформлення, митний
контроль, ведення митної статистики й УКТ ЗЕД [29].
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Під переміщенням через митний кордон прийнято розуміти дії щодо
ввезення на митну територію чи вивезення з неї товарів будь-яким способом,
включаючи

пересилання

міжнародними

поштовими

відправленнями,

використання трубопроводів та ліній електропередач. Це, наприклад,
фактичний перетин митного кордону та подання митної декларації або інші
дії, спрямовані на реалізацію наміру відповідно ввезти чи вивезти товар.
Щодо об'єкта переміщення, то його формулювання змінюється в новому
Митному кодексі України, а саме поняття "товари та інші предмети"
конкретизується в понятті "транспортні засоби та товари України" [30].
Закон України «Про
"митне

регулювання"

зовнішньоекономічну діяльність» за поняттям

закріплює

регулювання

питань,

пов'язаних

з

установленням мит i митних зборів, процедури митного контролю,
організацію діяльності митних органів. Митний кодекс України (2012р.)
окремо не визначає дане поняття. Проте чітко прописує принципи митного
регулювання, котрі також застосовуються у суднобудуванні. Одним з
принципів, на основі яких здійснюється митне регулювання, є принцип
виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної
справи. Разом з тим Митний кодекс до митної справи зараховує лише ту
частину митного регулювання, яка пов'язана "з

встановленням та

справлянням податків i митних платежів". Оскільки встановлення податків i
платежів не є компетенцією митних органів, то митне регулювання, таким
чином, законодавцем зводиться виключно до справляння цих податків i
платежів [31].
Здійснення митної справи на сьогодні покладається на Державну
фіскальну службу України. Фіскальна служба - це єдина загальнодержавна
система органів доходів і зборів, яка складається також із митних органів та
спеціалізованих митних установ і організацій [28].
Загальноправові засади організації та здійснення митної справи в
Україні, питання регулювання економічних, організаційних, правових,
кадрових та соціальних питань діяльності митних органів України визначає
Митний кодекс України. Він спрямований на забезпечення захисту
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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 [31].
Засади митної справи у суднобудуванні, в тому числі розміри податків і
платежів, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік
товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України
забороняється, визначаються виключно законами України та Кодексом [32].
Відповідно до МКУ порядок переміщення через митний кордон України
товарів, митне регулювання, пов’язане з установленням та справлянням
податків і платежів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з
контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію
митної політики України, становлять митну справу [33].
Міжнародне співробітництво у сфері підготовки єдиного документу,
було спрямовано на розробку і застосування уніфікованої товарної
номенклатури, здатної:
- використовувати єдиний понятійний апарат, що полегшує діяльність
митних органів, експертів, учасників міжнародних переговорів, а також
виробників, експортерів, імпортерів і перевізників товарів;
- забезпечити однакову класифікацію всіх товарів, що обертаються в
міжнародній торгівлі на прийнятній для всіх сторін основі;
- здійснювати

зіставлення

національних

статистик зовнішньої

торгівлі для аналізу і порівняння даних світової торгівлі [10].
Порядок

ведення

Української

класифікації

товарів

зовнішньо-

економічної діяльності, до якої включенні матеріали, комплектуючі вироби і
запасні частини для суднобудування, передбачає: відстежування змін та
доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень по
тлумаченню цієї основи, що приймаються Всесвітньою Міжнародною
організацією (ВМО); деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та
введення додаткових одиниць виміру; розроблення пояснень та рекомендацій
з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;
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прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;
поширення інформації про застосування УКТЗЕД; ведення та зберігання
еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному вигляді);
організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;
здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД. Ведення
УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади в галузі митної справи в порядку, встановленому КМУ.
За структурою УКТЗЕД складається із двох блоків: ідентифікації та
назви. Блок ідентифікацій має ієрархічну систему, який містить вісім рівнів
класифікацій: розділ, група, підгрупа, позиція, співпозиція, підпозиція,
категорія та підкатегорія. Всі товари, що підлягають митному оформленню,
поділено на двадцять один розділ, який далі поділяють на 97 груп, 33
підгрупи, 1241 товарну позицію, 3558 підпозицій, 5019 субпозицій [34].
УКТЗЕД

є

надійним

інструментом

державного

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності суднобудування, та використовується:
- при обробці та підготовці міжнародних документів (договорів,
конвенцій);
- для тарифного (наприклад, імпортний тариф) та нетарифного
регулювання

(квотування,

ліцензування,

реєстрація

учасників

зовнішньоекономічної діяльності, реєстрація спецекспортерів та інше);
- для статистичних спостережень;
- для транспортних перевезень;
- для страхування вантажу;
- для виконання контрактів, заповнення декларацій та інших
транспортних документів у бухгалтерському обліку, складському обліку, для
обробки інформації на електронно-обчислюваної техніці та інше.
Товарна номенклатура Митного тарифу України включає опис усіх
фізичних (рухомих) товарів, у тому числі й електричний струм, але не
поширюється на послуги. Кожний вид рухомого товару може бути
віднесений

до

певного

класифікаційного

угруповання

номенклатури. Товарів, які не піддаються класифікації, не існує [35].
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товарної

Правовою основою УКТЗЄД є Міжнародна конвенція «Про спрощення
і гармонізацію митних процедур», Митний кодекс України, Закони України
«Про Митний тариф України», «Про приєднання України до Протоколу про
внесення змін до Міжнародної конвенції «Про спрощення та гармонізацію
митних

процедур»,

затвердження

Постанова

Порядку

Кабінету

ведення

Міністрів

Української

України

класифікації

«Про
товарів

зовнішньоекономічної діяльності» та інші законодавчі акти. Разом з тим,
слід зазначити, що переміщення певних груп товарів у суднобудуванні
детально регулюються окремими нормативно-правовими актами. У зв'язку з
чим варто звернути увагу на групи товарів, які переміщуються через митний
кордон України для суднобудування [10].
Положення

вищенаведених

нормативних

актів

не

забороняють

передавати інформацію за допомогою електронної пошти. В такому випадку,
до інформаційного продукту, який буде передаватися засобами мережі
«Інтернет» можуть бути застосовані заходи нетарифного регулювання та він
може бути визнаний товаром, який переміщується через митний кордон [36].
Правове регулювання митних відносин, пов'язаних із наданням послуг,
носить характер, відмінний від владних правовідносин. Відмінність полягає в
тому, що незважаючи на відносини пов'язані із наданням послуг подвійного
використання, врегульовано нормами адміністративного права, в той же час
відносини між споживачем такої послуги та особою яка її надає базуються на
принципах диспозитивності. Послугу розуміють як певне благо, як результат
діяльності, який має вигляд товару. В той час Г. Осетинська, пропонує
розуміти послугу саме як дії, не спрямованої на досягнення матеріального
результату, на підставі того, що благо - це надто широке поняття і його
можна віднести до будь-якого об'єкту цивільних відносин [37].
Окрему групу товарів, які переміщуються через митний кордон
України

для

суднобудування

складає

давальницька

сировина.

Під

давальницькою сировиною згідно із Закону України «Про операції з
давальницькою

сировиною

у

зовнішньоекономічних

відносинах»,

розуміється - сировина, матеріали, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені
47

на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені ним за
іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником
для використання у виробленні готової продукції. Законом встановлено, що
давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на
митній території України за національну валюту України або отримана ним в
результаті проведення інших операцій, у тому числі товарообмінних.
Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України
іноземним замовником, обкладається ввізним митом, а також податками та
зборами, що справляються при ввезенні товарів [38].
Важливою ланкою в міжнародному співробітництві на регіональному
та національному рівнях у суднобудуванні та судноремонті є митна справа
як система зовнішньоекономічних відносин,

яка складається з митної

політики, міжнародних правил, зовнішньоторговельних угод, порядку та
умов переміщення через митні кордони товарних, транспортних, фінансових
та інформаційних потоків, а також із загально прийнятних заходів тарифного
та нетарифного регулювання, експортного контролю тощо. У нових умовах
митна справа виступає не лише як інструмент та провідник ЗЕД, а й має
важливіше значення, являючись регулятором та засобом формування нових
економічних відносин і зв’язків.
За змістом вищенаведеного, дисертантом зясовано, що особливої
актуальності в сучасних умовах, набуває вивчення митної справи оскільки її
зростаюча роль у внутрішньоекономічних відносинах та розширення
діапазону її впливу на ЗЕД зумовили, необхідність підходу до регулювання
всього

складного

реалізацією

митної

комплексу
справи.

відносин,
Тому,

пов’язаних

необхідною

безпосередньо

умовою

з

проведення

ефективної митної політики є врахування цих обставин.
У той же час, кількісне зростання зовнішньоекономічних зв’язків,
суттєві якісні зміни вимагають активного втручання держав у процес
регулювання цієї діяльності з метою оптимізації, підвищення ефективності її
засобів, форм та інструментів, з одночасними уніфікацією та спрощенням
митних формальностей [39].
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З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що з появою
торговельних відносин та розвитком Київської Русі з′явилися перші джерела
фінансування держав: сплата данини, плата за судочинство, штрафи та мито.
Потім митно-тарифні відносини набрали характеру системності. Питання
організації митної справи України вперше вирішувалися у 1918р., однак,
митна справа набрала чинності в Україні вже за радянських часів та стала
складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави.
Справляння передбачених законом податків і платежів при здійсненні ЗЕД у
суднобудівній галузі являє собою невід’ємну частину митної справи і
особливо важливу складову, яка впливає на показники економічних
результатів підприємства, але в першу чергу на конкурентоспроможність
його продукції.

1.3.

Стан та методологія митно-правового забезпечення
суднобудування і судноремонту

Відомо, морські судна основний транспортний засіб у світовому
товарообміні. Потреба в суднах перебуває у великій залежності від процесів,
що відбуваються в економіці. Саме тому економічні кризи середини 70-х
років і кінця 80-х призвели до зменшення в 2-3 рази обсягу перевезень морем
і серйозним проблемам на суднобудівному ринку. Зростання попиту на
морські перевезення почалося у 1994 р., коли обсяг морської торгівлі виріс на
5 % [16]. У 2010р. за даними Всесвітньої торгової організації обсяг морської
світової торгівлі зріс приблизно на 14,5% в порівняні з 12% спадом в 2009р. і
на сьогодні майже коливається в цих межах [20].
В той же час Україна, як морська держава має необхідні передумови
для того, аби стати одним із світових лідерів суднобудівної промисловості.
Серед них найбільш вагомими є такі: по-перше, історичні; по-друге, вигідне
географічне розташування. Україна знаходиться усередині переміщення
світових центрів суднобудування на схід, що дозволяє вітчизняним
суднобудівним компаніям зайняти вигідну нішу на світовому ринку; по49

третє, позитивним чинником є те, що Україна має власні підприємства із
виготовлення сталі, тому в разі об'єднання зусиль з суднобудівниками
Західної Європи, які володіють значно більшими фінансовими можливостями
та сучасними технологіями суднобудування, Україна може посісти гідне
місце на світовому ринку [1].
В

Україні

діє

значна

кількість

суднобудівних

підприємств,

розташованих на півдні та в центрі країни, які становлять цілісний сектор
економіки. Цей сектор має певну інфраструктуру, розвиток якої залежить від
ефективної роботи суднобудівних підприємств. Суднобудування впливає на
загальний стан економіки України, створюючи кумулятивний ефект не тільки
в суднобудівний галузі, а й суміжних галузях виробництв, потребує значних
людських ресурсів, чим сприяє зайнятості населення. Не випадково, у період
позитивної тенденції розвитку галузі було прийнято ряд законодавчих актів
про створення вільних економічних зон на території Одеської та
Миколаївської областей.
На

сьогодні

державна

підтримка

суднобудівної

промисловості

здійснюється відповідно до положень Закону України "Про державну
підтримку суднобудівної промисловості України" та містить засоби
державного стимулювання, до яких застосовуються: 1) особливості сплати
ввізного мита; 2) особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті; 3)
особливості сплати земельного податку; 4) особливості сплати податку на
додану вартість; 5) особливості сплати податку на прибуток підприємств.
Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науковотехнічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного суднобудування, у тому числі малотоннажного, створення
сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження
витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних
підприємств [40].
Головним напрямом законодавчих зусиль у контексті державного
регулювання митно-правових відносин у суднобудівній галузі має стати
створення спеціальних режимів, які б знизили податковий тиск на виробника
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та створили достатню мотивацію для розширення обсягів виробництва,
активізації ЗЕД, пошуку контрактів на виробництво від іноземних
замовників, підвищення конкурентоспроможності [41].
Намагання держави ухвалити нові варіації законодавчих актів із метою
вдосконалення державної підтримки галузі, у т. ч. в митній справі, не
припиняються досі, що власно само по собі підтверджує обмежену їх
результативність.

Це

видно

з

динаміки

регулювання,

відповідне

стимулювання починалося з постанови Кабінету Міністрів України (КМУ)
від 3 червня 1993 р. «Про створення умов для випуску суден Чорноморським
суднобудівним заводом (м. Миколаїв)» та постанови КМУ «Про заходи щодо
стабілізації роботи суднобудівних підприємств» від 29.02.1996 № 456.
Згодом було ухвалено Закон України «Про заходи державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні» від 18.11.1999 № 1242-XIV та
численні зміни до його змісту, включаючи скасування усіх податкових пільг,
Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості» від 06.09.2012 № 5209-VI, не
кажучи вже про дрібні періодичні розпорядження уряду, спрямовані на
санацію окремих підприємств галузі і загальні спроби утворення вільних
економічних зон, надання пільг з податків, у т. ч. митних суднобудівній
промисловості у законах про Державний бюджет України [42].
Якщо аналізувати причини такої обмеженої результативності, то можна
прогледіти основну, яка заважає відповідним правовим заходам бути
реалізованими, це недостатня системність заходів державної підтримки та
спрямування їх на вирішення поточних, а не структурних проблем галузі.
Тому, що системність заходів державно-правового впливу передбачає
послідовність, прогнозованість результатів, пов’язаність заходів підтримки
не лише один із одним, але й загалом з економічною та митною політикою
держави, спрямування цих заходів на перспективний, а не тимчасовий
результат впровадження інструментів підтримки [43].
Разом із тим, законодавче регулювання у цьому сенсі мало б спиратися
на норми прямої дії. Норми прямої дії, мають передбачати відповідальність
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держави за невиконання прийнятих на себе зобов’язань з державної
підтримки, порядок реалізації заходів підтримки за конкретизованими
критеріями поведінки державних органів, яким могла б бути протиставлена
вимога реципієнтів підтримки. Наприклад, мало б бути передбачено певний
період надання гарантій чи часткової компенсації відсотків за кредитами,
коли цей строк обраховується з моменту звернення підприємства,
формування замовлення у вигляді внесення змін до Державного бюджету
України щодо окремого цільового фінансування конкретних державних
програм, наприклад «Корвет» тощо.
Важко розраховувати на відновлення галузі національної економіки,
якщо у кінцевому рахунку підтримуватимуться іноземні виробники
комплектуючих та обладнання, яке має наукоємний вміст у одиниці
суднобудівної продукції. Йдеться про те, що у п. 5 ст. 3 Закону України «Про
проведення

економічного

суднобудівної

експерименту

промисловості»

щодо

встановлено

державної

«звільнення

підтримки
у

порядку,

встановленому законодавством України з питань державної митної справи,
від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення на митну
територію

України

товарів

(продукції),

які

використовуються

для

будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших
плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на
території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним
вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників
морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами
контрактів [41].
Загальновідомо, що систематизувавши принципи митного права, діючи
у суднобудівній галузі, можна зробити певні висновки, а саме: а) принципи
митного права дозволяють зрозуміти основу митного права, що є елементом
митної справи; б) принципи митного права відповідають, за своїм змістом,
структурі співвідношення міжнародного і вітчизняного права в сфері митної
справи; в) принципи митного права дозволяють побачити інтереси держави,
громадян і організацій у сфері митної справи; г) принципи митного права є
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вихідним первісним компонентом права реалізації, т. я. є відправними
засадами

методології

правового

регулювання.

Звісно,

галузі

права

відрізняються одна від іншої, насамперед, за предметом і методом правового
регулювання. Тому, необхідно з'ясувати – які критерії для цього застосувати.
Враховуючи, що суднобудівна галузь являє собою багатовекторне
виробництво

та

надання

послуг

при

здійсненні

ЗЕД

і

митному

супроводженні, за необхідним є надання їй статусу самостійного інституту
митного права. Підставами для цього являються наявність свого предмету і
методу правового регулювання, тобто необхідні критерії аби суттєво
відрізнитися від інших [9].
Однак, предмет досліджуваної галузі – суднобудування, цим не
обмежується. В ньому присутні інститут митного оформлення, інститут
митного режиму й порядок здійснення митного контролю, правила стягнення
митних платежів, які виходять з інших галузей права і являє собою окремі
методології митного супроводження. Крім того, за методологією є
необхідним визначення митного режиму, митних формальностей, митних
процедур, митного контролю, при переміщенні товарів через кордон України
і наданні послуг для іноземних замовників за межами митної території нашої
держави, у суднобудівній галузі, є потреба врахування низки особливостей,
притаманних

суднобудуванню

та

судноремонту,

а

саме:

поетапне

будівництво, велика кількість одночасного переміщення через кордон
комплектуючих виробів і запасних частин, великий термін побудови або
ремонту

суден,

встановлення

країни

походження

товару,

наявність

спеціальної митної зони, можливість застосування «програми лояльності»
або лібералізації митного оформлення. Крім того, слід зазначити, що судно,
яке переміщується на митну територію України з метою ремонту, після
декларування у відповідний митний режим, набуває статус не транспортного
засобу комерційного призначення, а товару. Тому, за методологією митного
оформлення, у такому випадку, використання матеріалів, комплектуючих
виробів, устаткування та запчастин, що переміщуються на борту таких суден
закордонного плавання, може бути віднесено як до використання припасів,
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так і товарів у відповідному митному режимі. На практиці, це не однозначне
питання вирішується під час здійснення митного контролю за припасами при
перебуванні судна на ремонті, шляхом надання дозволу на використання
припасів або забезпечення їх збереження. Тобто, у цьому засобі переміщення
товарів

для

призначення

суднобудування

–

водним

транспортом

комерційного

власник-перевізник, на вищезазначену категорію товарів, в

залежності від мети переміщення, країни походження, надає митному органу
декларацію про вантаж або декларацію про припаси [10].
Виходячи

з

цих

положень,

можна

чітко

передбачити,

що

утворюватиметься несприятливий режим закупівлі вітчизняних товарів
(продукції) для будівництва, ремонту та модернізації суден. Адже за будьяких умов закупівля суднобудівними та судноремонтними підприємствами
продукції вітчизняного виробництва включатиме податок на додану вартість,
що збільшуватиме загалом вартість судна на 20% у порівнянні із іноземними
аналогами. Залишатиметься можливість повернення цих коштів при експорті
виробленої продукції – готових суден, але це навряд чи може бути враховано,
так як режим виробництва суден довготривалий та відомі складності із
поверненням податку на додану вартість з Державного бюджету України
експортерам [41].
Таким

чином,

не

утворюватиметься

жодних

чинників

для

налагодження виробництва відповідної продукції на території України,
враховуючи існуючу можливість посилання у контракті на наведену у
преференційному формулюванні закону – «вітчизняні комплектуючі не
відповідають вимогам замовників суден, визначених умовами контрактів».
Фактично це призводитиме до дискримінації вітчизняних виробників та
зберігатиме поточний стан суднобудування, який вельми далекий від
задекларованого

державою

завдання

на

«ефективне

використання

виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі».
Ще одна важлива проблема в суднобудуванні – надання преференцій
суб’єктам пріоритетної галузі економіки за рахунок спотворення прав інших
суб’єктів господарювання, що не лише руйнує конкурентне середовище в
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країні, але й робить з підприємств, діяльність яких не вписується у загальний
режим здійснення господарської діяльності та порядок захисту порушених
прав [42].
Наприклад, у п. 3 перехідних положень Закону України «Про
проведення

економічного

експерименту

щодо

державної

підтримки

суднобудівної промисловості» від 06.09.2012 № 5209-VI встановлено, що «не
підлягають стягненню в порядку, встановленому Законом України «Про
виконавче провадження»: суми авансових платежів та попередньої оплати за
контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група
30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), отримані
від замовників морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової
техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення або від
замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден, інших плавучих
засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і
оснащення, а також кошти у вигляді кредитів, які зазначені підприємства
спрямовують на фінансування будівництва або ремонту морських, річкових
суден, а також на виготовлення або ремонт суднової техніки, суднових
двигунів, суднових приладів і оснащення, що перебувають на окремих
рахунках зазначених підприємств».
Але такі виключення фактично провокують недовіру іноземних
замовників до підприємств суднобудування, утруднюючи підписання
контрактів. Адже, здійснюючи авансову оплату контрактних зобов’язань,
замовники розраховують на те, аби у випадку порушення зобов’язань з
виконання певних робіт українськими підрядниками, у т. ч. за межами митної
території України, вони мали б змогу вимагати розірвання договору та
повернення сплачених коштів, у тому числі із відшкодуванням збитків [41].
Разом із тим, положення наведеного закону утворюють перепони
іноземним замовникам у реалізації їх права на захист від неправомірного
порушення зобов’язання. Таким чином, у цьому випадку порушуються
зобов’язання України із захисту інвестицій, а також виштовхуються
підприємства суднобудування у ранг «недоторканих». Але саме цей «статус»
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робить їх вразливими у стосунках із господарським суспільством, у тому
числі у межах внутрішніх економічних відносин. Йдеться про те, що
збільшуватимуться ризики у митно-правових відносинах підприємств, які
співпрацюватимуть із суб′єктами суднобудування під загрозою невиконання
ними своїх грошових зобов’язань [44].
В той же час суднобудівна промисловість має свої територіальні
особливості. Вона потребує значних сировинних, наукових, кадрових,
фінансових затрат, тому розвиток цієї галузі не може успішно здійснюватися
в кожному регіоні земної кулі. Головне територіальне перетворення - початок
«переселення»
розвинених

світової

країн

суднобудівної

у країни, що

промисловості

з

економічно

розвиваються. Перехід

вітчизняної

суднобудівної промисловості до роботи в умовах ринкової економіки
виявився складним процесом, який викликав перелом звичних управлінських
структур і митно-правових взаємовідносин між суднобудівними заводами і
замовниками, і підприємствами інших галузей, що поставляють сировину,
комплектуючі вироби для суднобудування [45]. Значно зросло міжнародне
постачання комплектуючих виробів, особливо машинобудування, що стало
новою рисою їх митного оформлення [44].
Окремою статтею варто відмітити військове суднобудування. Від нього
залежить обороноздатність країни [18]. Необхідно погодитися із думкою про
те, що митно-правовий контроль обігу зброї, що знаходиться на кораблях, є
частиною державного регулювання, яке репрезентує процес послідовного
використання адміністративних засобів впливу для досягнення правомірної
поведінки учасників суспільних відносин з приводу застосування зброї [46].
Необхідно враховувати, що адміністративно-правове регулювання не
призводить до створення нових суспільних відносин, а лише надає певну
форму

(правову)

вже

існуючим.

Особливості

державно-правового

регулювання товарів військового призначення та подвійного використання
обумовлені насамперед їхніми політичними, економічними характеристиками [47]. Тому, товари військового призначення та подвійного
використання, потребують особливого митного контролю у суднобудуванні,
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в зв’язку з дотриманням Україною норм ратифікованих Конвенцій та
збереженням захисної

функції держави. Облік військових товарів, що

переміщуються через кордон передбачає реєстрацію митним органом з
метою здійснення митного контролю [33].
Проте економічний стан галузі важко назвати задовільним, що не в
останню чергу пов’язано з недосконалостями адміністративно-правового
регулювання господарської діяльності підприємств галузі. На сьогодні
скасовано низку податкових та митних пільг, що були впроваджені Законом
України

«Про

заходи

щодо

державної

підтримки

суднобудівної

промисловості в Україні» від 18.11.1999 № 1242-XIV. Слід зазначити, що
суднобудівна промисловість унаслідок своїх специфічних властивостей не
може існувати без державної підтримки. Тому, завданням юридичної науки є
розроблення

найбільш

ефективних

правових

засобів

та

механізмів

стимулювання підприємств суднобудівної промисловості.
Аналіз останніх джерел і публікацій по обраній темі свідчить про те,
що юридична спільнота України занадто мало уваги приділяє вивченню цієї
проблеми. Питанням адміністративно-правового забезпечення розвитку
суднобудівної промисловості в Україні в юридичній науці не приділялось
взагалі [1].
За такого, слід зазначити, що згідно з п. 2 ч.1 ст. 4 Закону України від
08 вересня 2011 р. № 3715-VI

«Про пріоритетні напрями інноваційної

діяльності в Україні», ст. 7 Закону України від 11 липня 2001 р. за № 2623-Ш
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Указу Президента
України «Про Концепцію державної промислової політики» від 12.02.2003 №
102/2003, до пріоритетних виробництв, які можуть сприяти досить швидкому
підвищенню рівня промислово-технологічного перероблення та посиленню
конкурентоздатності продукції, віднесено, зокрема, суднобудування. Але,
незважаючи на визнання галузі пріоритетною, а деякі підприємства
(Суднобудівний завод імені 61 комунара в м. Миколаїв, ВАТ «Феодосійська
суднобудівна компанія “Море”»), відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 04 березня 2015 р. за № 83 «Про затвердження
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переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави» стратегічними, подальші зусилля законодавця
щодо стимулювання суднобудівної промисловості фактично припинилися.
Але, сьогодні Україна має низку передумов для активного розвитку
суднобудування і виходу на одну з перших позицій на світовому ринку.
Серед

них

можна

виділити,

також,

високий

науковий

потенціал

суднобудівного комплексу України, наявність власної сировинної бази,
необхідних

виробничих

потужностей

і

кваліфікованих

кадрів.

Багатопрофільність виробництва, орієнтація на світовий ринок, можливість
виготовляти конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію говорять
про те, що сьогодні (при сприятливій кон’юнктурі світового суднобудівного
ринку) Україна не повинна втратити шанс зберегти і розвинути накопичений
суднобудівний потенціал [3].
В умовах призупинення дії Закону України «Про заходи державної
підтримки суднобудівної промисловості в Україні», що викликано переважно
фіскальними інтересами держави, фактично втрачає юридичне та економічне
значення позитивний і передовий досвід стимулювання розвитку галузі.
Такий стан законодавчого регулювання суднобудівної промисловості є
негативним прикладом державної галузевої політики. В умовах застосування
державної підтримки іноземних конкурентів (прямі субсидії, дешеві кредити)
в інших країнах, українські підприємства не можуть успішно конкурувати на
світовому ринку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2006 р. «Про
зупинення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України» було зупинено
дію постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. за № 1084
«Про

доповнення

переліку

та

обсягів

матеріалів,

устаткування

і

комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден
підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до ст.
1 Закону України “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості в Україні”, та ввозяться на митну територію України згідно з
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контрактами, укладеними цими підприємствами», було призупинено дію
положень відповідного Закону [42].
Тому, істотним недоліком сучасного адміністративно-правового
регулювання галузі є також відсутність правового механізму обов’язкового
моніторингу стану підприємств і вивчення потреб сучасного морського та
річкового

флоту

в

будуванні

нових

суден

та

ремонті

тих,

що

використовуються. Такий моніторинг, на думку дисертанта, має стати
передумовою стимулювання галузі та дозволить, ураховуючи економічні
особливості розвитку суднобудування, розробити основи економічної,
зокрема галузевої, політики суднобудування. Основи державної економічної,
зокрема промислової галузевої політики, мають бути законодавчо закріплені
в програмах економічного та соціального розвитку. В цьому контексті слід
зазначити, що з метою стимулювання галузі за ініціативи Міністерства
аграрної політики було прийнято Закон України «Про національну програму
будування суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки». Але
слід констатувати, що ні загальної програми, яка б закріплювала основи
економічної політики в галузі суднобудування та судноремонту, ні галузевих,
які були б спрямовані на стимулювання окремих галузей суднобудування з
урахуванням їх технологічних особливостей та особливостей правового
регулювання, прийнято не було. Крім того, розвитку вітчизняних виробничих
потужностей судноремонту законодавець взагалі не приділяє уваги [41].
Законодавчим втіленням промислової політики повинно стати
прогнозне та програмне забезпечення, яке мусить мати ієрархічний характер
та складатися з галузевої програми економічного розвитку суднобудування
як генерального нормативно-правового акту який визначає основні напрями
та цілі стимулювання галузі взагалі, і так званих підгалузевих програм
розвитку окремих видів виробництв, які б урахували їх особливості та
закріплювали найбільш оптимальні механізми стимулювання. Остаточним
об’єктом таких програм має стати будування в Україні окремих визначених
типів суден на основі повного циклу виробництва, а також визначення типів і
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видів судноремонтних робіт та типів і видів необхідного для розвитку галузі
обладнання, устаткування та технологічного забезпечення [43].
Але, незадовільне функціонування соціальної інфраструктури, яка не
сприяє зростанню престижності професії суднобудівника, не дає необхідного
рівня знань і навичок для успішної діяльності як вищої керуючої ланки на
суднобудівних підприємствах, так і інженерно-технічного і промислововиробничого персоналу. Це і виробнича інфраструктура, що не створює
необхідних умов для ефективної виробничої діяльності, оптимального
використання виробничих потужностей. Все це призводить тільки до одного
висновку: необхідно розвивати інфраструктуру підприємницької діяльності в
суднобудуванні. Багато чого залежить від державної підтримки галузі на
державному та регіональному рівнях. За масштабами та комплексності
система підтримки повинна бути порівнянна з тим, що робиться в провідних
суднобудівних державах для створення умов ефективної діяльності галузі,
тому, що якщо не будуть сформовані рівні з закордонними компаніями
умови, українському суднобудуванню не вижити [40].
За

такого,

дисертант

дійшов

висновку,

що

українському

суднобудуванню зараз життєво необхідна державна підтримка, оскільки воно
знаходиться під впливом факторів, існуючих як всередині, так і за межами
галузі і держави, особливо в сучасних умовах глобальної конкуренції. Тому,
що суднобудування впливає на загальний стан економіки держави, потребує
значних матеріальних, фінансових, людських ресурсів. При цьому, необхідно
зосередити законодавчі зусилля у контексті державного регулювання митноправових

відносин

у

суднобудуванні

для

підвищення

ефективності

виробництва. На сьогодні державна підтримка суднобудівної галузі
здійснюється згідно положень Закону України «Про державну підтримку
суднобудівної промисловості України», що містить засоби державного
стимулювання виробників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності,
але положення закону майже не діють на практиці, тому підлягають
оновленню.
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Теоретико-методологічні засади митної політики у

1.4.

суднобудівній галузі, як механізм державного регулювання

Забезпечення стійкого економічного зростання суспільства - одна з
найголовніших проблем держави, вирішення якої є показником успішної
трансформації

економіки

перехідного

періоду.

Промислова

політика

належить до складових економічної політики держави і являє собою низку
заходів, що покликані сприяти якісним та кількісним перетворенням
реального

сектору,

тобто,

успішному

функціонуванню

підприємств

промислового комплексу [48].
Митна політика України виступає різновидом державної політики, а її
головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних
інтересів та національної безпеки України в політичній, економічній,
соціальній, екологічній та інших сферах. Митна політика базується на
національних інтересах та відповідних факторах державної політики
національної безпеки і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин,
стратегій, концепцій і програм у різних сферах державної діяльності, як
внутрішніх, так і зовнішніх, відповідно до чинного законодавства та
міжнародно-правових актів та звичаїв [49]. Не викликає сумніву, що
розробка і реалізація промислової політики держави вимагає виявлення
пріоритетів та формування стратегічних напрямків [50].
При проведенні державної промислової політики у суднобудуванні
використовуються

методи

прямого

державного

впливу:

по-перше,

держзамовлення, пряме дотування, пільгове кредитування, оптимальні митні
збори; по-друге, розширення правового поля, що включає закони, які
регулюють права власності та управління нею, а також закони, які
визначають ринок капіталу і такі, що регулюють функціонування реального
сектору економіки. Треба наголосити, що вирішення основної частини
проблем має бути реалізоване саме на базі комплексу державних цільових
програм. Такі цільові програми мають передбачати розробку нових
концептуальних, технологічних та конструкторських рішень для створення
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перспективних зразків морської техніки всього виробничого ряду, а також
формування науково-технічного доробку, без якого неможливе створення
пріоритетних проектів та розвитку галузі. Також цільові програми мають
бути націлені на оновлення матеріально-технічної бази галузевих наукових
центрів [3].
Митна політика підпадає під дію тих самих соціальних та політичних
законів, що і державна політика взагалі. На конкретний зміст митної
політики держави впливають певні об'єктивні фактори, серед яких слід
визначити наступні:
- економічні - загальний стан економіки країни, властивості її
економічної системи, особливості розвитку окремих галузей економіки,
існуючі зовнішні економічні зв'язки, стан світових економічних відносин;
- ідеологічні та політичні фактори - програми уряду щодо захисту
внутрішнього ринку та окремих його сфер, екологічної безпеки країни,
охорони моралі та духовності;
- міжнародні фактори - членство держави у різноманітних
міжнародних організаціях, наявність двосторонніх та багатосторонніх
міжнародних угод, участь держави у митних та економічних союзах,
підтримка певних міжнародно-правових та економічних санкцій, політика
уряду щодо надання преференцій окремим державам та інше.
Діалектична природа митної політики обумовлює наявність крім
національних інтересів і безпеки взагалі, певних динамічних принципів, які
розкривають зміст національних інтересів держави та якими керуються
компетентні органи державної влади при розробці митної політики і
приведення її в життя. Такі принципи можна знайти в законодавчих актах з
митних питань та певних програмних документах: указах Президента,
програмах діяльності КМУ, інших концептуальних документах, програмах
розвитку промисловості і т. ін. [39].
Головними з цих принципів, є:
- принцип єдності митної політики як складової зовнішньої політики
України, тобто Митна політика України є складовою державної зовнішньої
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політики і повинна формуватися у відповідності з цілями та принципами
останньої, завданнями захисту національних інтересів та національної
безпеки. Митна політика за своїм змістом є складовою зовнішньополітичних
позицій держави і в деяких випадках політична частина останніх має
пріоритет перед економічною. Таке має місце при забезпеченні виконання
міжнародно-правових зобов'язань держави, наприклад, при приєднанні до
міжнародних

санкцій

в

рамках

ООН,

які

вимагають

припинення

зовнішньоекономічних контактів з певними країнами, або виконання
зобов'язань України в рамках договору щодо нерозповсюдження ядерної
зброї. Задля виконання цих зобов'язань нехтуються можливі економічні
переваги;
- принцип єдності державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності та контролю за її здійсненням. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність», Україна самостійно формує систему
та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її
території. Система органів, що здійснюють регулювання ЗЕД в Україні, до
якої

закон

відносить

Верховну

Раду

України,

Кабінет

Міністрів,

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі, Державну фіскальну
службу України, інші міністерства та відомства, органи місцевого
самоврядування, діє на основі єдиної законодавчої бази у відповідності до
єдиних принципів та цілей. Важливою складовою регулювання ЗЕД є
система державного контролю. Згідно з Митним кодексом України товари
переміщуються через митний кордон України під митним контролем. Цей
контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними
органами, підприємствами та їх службовими особами, а також громадянами
порядку переміщення через митний кордон України товарів [51];
- принцип тарифної політики України. Згідно зі ст. 1 Закону України
«Про митний тариф» на митній території України діє митний тариф України,
який містить перелік ставок загальнодержавного податку, що являє собою
систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари, що ввозяться
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на митну територію України. Ставки систематизовані згідно з УКТЗЕД,
складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів;
- принцип єдності політики експортно-імпортного контролю. В
Україні діють єдині правила щодо порядку переміщення через митний
кордон товарів та інших предметів. МКУ, зокрема, встановлює, що ввезення
в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів та інших
предметів окремих видів може бути заборонено чи обмежено законодавством
України. Подібні обмеження чи заборони вводяться задля забезпечення
національної безпеки України, захисту національних інтересів, виконання
міжнародно-правових зобов'язань нашої держави (наприклад, це може
стосуватися вивозу зброї та військової техніки, технологій подвійного
використання). Контроль за подібними операціями окрім митних органів
здійснюють відповідні міністерства та відомства, правоохоронні органи
України [49];
- принцип єдності митної території України. Він заснований на
понятті територіальної юрисдикції держави, митна територія встановлює
область дії митного суверенітету держави. Цей принцип є важливим для
забезпечення сплати мита, митних платежів, застосування інших засобів
митного регулювання. Принципу єдності митої території не протирічать
правові норми, що встановлюють виключення певної території України із
складу її митної території, як то територія вільних економічних (митних) зон,
митних та вільних складів, яка вважається такою, що знаходиться за межами
митної території України. Згідно Митного кодексу територія України, в тому
числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в
економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну
юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію;
- принцип гармонізації та уніфікації митної діяльності України з
загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами. Цей
принцип встановлено МКУ, його основою є намагання України інтегруватися
до

світової

економічної

системи,

загальноєвропейських

економічних

процесів, приєднатися до Світової організації торгівлі, для чого необхідно
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привести національні митні стандарти у відповідність з загальноприйнятими
світовими принципами та вимогами, що, зокрема, включає недопущення
застосування

нетарифних

обмежень,

приведення

митних

тарифів

у

відповідність до рекомендацій COT і т. ін. [52];
- принцип захисту державою прав та законних інтересів учасників
зовнішньоекономічної діяльності. Цей принцип закріплено в ст. 2 Закону
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і його зміст, згідно з цим
законом, полягає в тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист
інтересів всіх суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності
на її території згідно з законами України; здійснює рівний захист всіх
суб'єктів ЗЕД за межами України згідно з нормами міжнародного права;
здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її
межами лише відповідно до законодавства України, умов підписаних нею
міжнародних договорів та норм міжнародного права. Серед прикладів
реалізації подібного захисту можна назвати введення певних економічних
заходів проти держав, які порушують права та інтереси українських суб'єктів
ЗЕД, виплати за рахунок бюджету або подібних виплат з боку інших держав,
як компенсацій українським промисловцям, що постраждали внаслідок
певних дій інших держав [49];
- принцип юридичної рівності і недискримінації, виключення
невиправданого втручання держави у ЗЕД. Цей принцип ґрунтується на ст.
42 Конституції України, яка гарантує кожному право на підприємницьку
діяльність, що не заборонена законом. Відповідно, Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» (ч. 4 ст. 2) визнає рівність перед законом
всіх суб'єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в тому числі держави.
Також забороняються будь-які, крім передбачених цим Законом, дії держави,
результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів ЗЕД, а також
іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем
розташування

та

іншими

ознаками;

визнається

неприпустимість

обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків,
передбачених цим Законом. З принципом виключення невиправданого
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втручання з боку держави та її органів в ЗЕД пов'язане право суб'єктів ЗЕД на
відшкодування за рахунок держави збитків, що заподіяні незаконними діями
її органів. Це право ґрунтується на ст. 56 Конституції України та ст. 34
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [51].
Відповідно до завдань, покладених на митні органи, вони виконують
складні

й

багатоманітні

правоохоронну,

функції:

статистичну

тощо.

захисну

(економічну),

Дослідники

фіскальну,

відзначають

дуалізм

фіскальної й економічної функцій митних органів, їх взаємообумовленість.
Також спостерігається деяка трансформація економічної функції - перехід від
чистого протекціонізму до стимулювання міжнародної торгівлі, міжнародної
експансії. Митні органи беруть активну участь в розробці митної політики
держави,

своєю

діяльністю

відображають

різноманітні

аспекти

зовнішньоекономічної діяльності. До цих функцій слід додати ті, які вони
виконують через її постійну присутність на межі держави. Здійснюючи
боротьбу

з

митними

правопорушеннями,

митні

органи

реалізують

правоохоронний напрям своєї діяльності. Митні органи ведуть боротьбу з
порушенням митного і податкового законодавства [53].
Конкретні завдання, які вирішуються державою в процесі проведення
митної політики у суднобудівній галузі, обумовлюють відповідні її функції.
До основних функцій митної політики слід віднести такі: фіскальна;
регулятивна; захисна. Охарактеризуємо ці функції митної політики:
- фіскальна функція - наповнення державного бюджету за рахунок
стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного збору з товарів при
переміщенні через митний кордон. Від перелічених вище стягнень слід
відрізняти такі митні платежі, як: збір за митне оформлення, плата за
зберігання товарів на митних складах, митне супроводження і т. д. Ці платежі
не виконують фіскальної функції, а є платою за послуги митниці [54];
- регулятивна функція - передбачає вплив з боку держави та її
компетентних органів на зовнішньоекономічні відносини за допомогою
засобів економічного та адміністративного характеру з метою регулювання
останніх

в

цілях

забезпечення

національних
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інтересів

і

інтересів

національних товаровиробників та створення сприятливих для них умов,
забезпечення виконання державної політики в сфері економіки, виконання
міжнародно-правових

зобов'язань

держави.

Подібне

регулювання

здійснюється за допомогою встановлення ставок мит та митних зборів,
ліцензування, квотування та встановлення інших нетарифних обмежень;
- захисна функція - спрямована на захист держави від зовнішніх
загроз: захист національної безпеки держави, підтримання миру та
міжнародної

безпеки,

суспільного

порядку,

моральності,

захист

внутрішнього ринку, забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів
споживачів, створення умов для підтримання законності щодо порядку
переміщення через митний кордон України товарів, ефективної боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил, сприяння боротьбі з
міжнародним тероризмом, злочинністю тощо. Велика частина подібних
завдань реалізуються в процесі виконання митними органами своїх
контрольних функцій, таких як: митний, валютний, екологічний, медикосанітарний та інші види контролю, а також при виконанні завдань по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил [55].
Основними історичними формами митної політики є політика
державного протекціонізму та політика вільної торгівлі (лібералізація). Зміст
протекціоністської політики полягає в створенні умов для розвитку
національної економіки шляхом штучного обмеження конкуренції з боку
інших держав та допомозі національним виробникам в освоєнні закордонних
ринків збуту, використовуючи зовнішньополітичні позиції держави та
державну підтримку експорту. Політика протекціонізму передбачає завищені
ставки ввізних мит, застосування нетарифних, адміністративно-правових
обмежень або повної заборони щодо імпорту певних видів товарів, державне
субсидування, кредитування, надання податкових пільг національним
виробникам-експортерам. На сьогоднішній день політика державного
протекціонізму суперечить міжнародно-правовим актам з питань торгівлі та
митного регулювання і в своєму чистому вигляді майже не зустрічається,
поступившись місцем політиці вільної торгівлі [49].
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Політика

вільної

торгівлі

в

своєму

ідеальному

варіанті

для

суднобудування ґрунтується на чотирьох базових свободах: вільному русі
товарів, послуг, капіталів та людей, що, зокрема, передбачає створення
рівних умов для національних та іноземних товарів, зменшення ставок
імпортних мит та ліквідацію нетарифних обмежень і т. д. Саме принципи
вільної торгівлі стали головними в розвитку міжнародного економічного
співробітництва у XX ст. Слід ураховувати що розглянуті, так звані, класичні
форми митної політики в чистому вигляді існують лише в теорії. Сучасна
світова практика регулювання зовнішньоекономічних відносин іде шляхом
поєднання протекціоністських та вільно-торговельних форм задля найбільш
повного забезпечення національних інтересів держави, але загальною
домінуючою тенденцією є політика лібералізації [56].
Правові

засади

організації

та

здійснення

митної

справи

у

суднобудуванні України, питання регулювання діяльності митної служби
України визначає Митний кодекс України від 13.03.2012р. Кодекс
спрямований на забезпечення захисту економічних та політичних інтересів
України, створення сприятливих умов для її розвитку, а також забезпечення
додержання законодавства України з питань митної справи.
Митно-тарифна політика будь-якої держави, яка здійснює радикальні
економічні перетворення, повинна служити двом основним цілям:
а) створювати рівні умови для конкуренції вітчизняних та іноземних
виробників, що спочатку може передбачати тимчасове застосування
обмежених заходів захисту національних виробників, які здійснюють
перебудову виробництва, його раціоналізацію і реструктуризацію та
впроваджують

нові

методи

управління

з

метою

підвищення

конкурентоспроможності;
б) забезпечувати належний рівень надходжень до державного бюджету
і тим самим робити певний внесок у спільні зусилля уряду щодо
макроекономічної стабілізації [57].
Отже, відповідно до законодавства України в рамках митно-тарифної
політики України у суднобудуванні визначаються:
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- принципи формування митного тарифу та інших видів мита і податків
(транспарентність, сталість, передбачуваність, оперативне реагування);
вид ставок, які застосовуються (адвалерні, специфічні або

-

комбіновані);
- рівень ставок мита та інших видів еквівалентних мит, податків та
платежів, що застосовуються в регулюванні зовнішньої торгівлі;
порядок справляння мита (загальній, пільговій, сезонній або на

-

преференційній основі тощо);
- характер побудови та рівень деталізації товарної номенклатури;
- перелік товарів і країн, які підпадають під дію національної схеми
преференцій [56].
З

урахуванням

цього

імпортний

митний

тариф

повинен

застосовуватися з метою:
-

створення

сприятливих

умов

для

розвитку

вітчизняного

виробництва;
- формування раціональної структури споживчого ринку на основі
збалансованої пропозиції внутрішніх та зовнішніх ресурсів;
- сприяння структурній перебудові національної економіки України;
- покращення стану платіжного балансу держави;
- вирішення торговельно-політичних завдань у взаємовідносинах
України з іноземними державами, їхніми союзами та групами;
- забезпечення реалізації фіскальної функції митного тарифу [58].
Досягненню зазначених цілей у суднобудівній галузі певною мірою
повинна відповідати структура митного тарифу, яку умовно можна
розподілити на три рівні ставок мита, що існують на даний час. Кожний
рівень має відповідати стадії обробки продукції - сировина, напівфабрикати
та готові вироби. Цей розподіл на рівні також у цілому відповідає побудові
Гармонізованої

системи

опису

та

кодування

товарів

та

Товарної

номенклатури багатьох країн світу [56].
Принципи побудови імпортного тарифу у суднобудуванні, які
застосовуються в Україні:
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а) підвищення ставок мита відповідно до зростання ступеня обробки
продукції;
б) встановлення низьких ставок для товарів, необхідних для розвитку
промислового виробництва з високою часткою новоствореної вартості [57].
Здійснення структурної перебудови національної економіки і її
розвиток повинні привести до раціоналізації тарифу і поступового зниження
ставок

імпортного

мита

конкурентоспроможності
відображається

на

для

суднобудування

внутрішнього

зростанні

його

у

міру

виробництва,

експорту.

Якщо

підвищення

що

передусім

експорт

товару

збільшується, то необхідно зменшити ставки імпортного мита на сировину та
комплектуючі, які використовуються для його виробництва, а зниження
ставок на кінцеву продукцію може бути зумовлено торговельно-політичними
міркуваннями [48]. Митно-тарифна політика України за період з 1993 по
2012 рік пройшла такі етапи:
- застосування заходів ліберальної тарифної політики;
- застосування жорстких протекціоністських заходів, спрямованих на
захист вітчизняного виробництва;
- політика селективного протекціонізму [57].
У зовнішньоторговельній політиці з початку 1996р. відбулися значні
зміни: запроваджено нові експортні обмеження, пов'язані зі встановленням
індикативних цін на багато видів експортної продукції. У митно-тарифному
регулюванні запроваджено протекціоністські заходи, спрямовані на захист
вітчизняної промисловості. Таким чином, Україна, не маючи на той час
теоретичної

концепції

становлення

і

розвитку

зовнішнього

сектору

економіки, емпіричним шляхом дійшла висновку про передчасність
лібералізації

зовнішньої

торгівлі

й

зробила

ставку

на

політику

протекціонізму. Вирішальну роль у прийнятті такого рішення відіграли два
чинники: місткість внутрішнього ринку і рівень розвитку національних
факторів виробництва. Починаючи з 1999р. Україна поступово лібералізує
свій

імпортний

зобов'язаннями

режим.
перед

Це,

зокрема,

міжнародними
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пов'язано
фінансовими

з

відповідними
організаціями

її
та

намаганнями поступово пом'якшити свій зовнішньоторговельний режим. У
цей період починають скасовуватися мінімальні митні вартості, які протягом
2000 р. були повністю скасовані. Також, було зменшено кількість рішень, що
приймалися урядом про зміну ставок ввізного мита. Відповідно до цього з
метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та
врахування при цьому інтересів суб'єктів ЗЕД у суднобудуванні і держави в
цілому при КМУ діяла до 2013р. Митно-тарифна рада [56].
Нині правову основу митно-тарифного регулювання у суднобудівній
галузі згідно з чинним законодавством становлять такі закони та акти
законодавства:
- Митний кодекс України від 13.03.12р. № 4495 - VI;
- Закон України від 19.09.2013 р. № 584 - VII "Про Митний тариф
України" [59];
- Закон України від 03.04.97 р. № 170/97-ВР "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів з питань обкладання ввізним митом товарів та
інших предметів, що ввозяться на митну територію України" [57].
Сьогодні визначено основні поняття інструментів митно-тарифного
регулювання і ввів у законодавство України такі поняття: ввізне, вивізне,
сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито; митна вартість
товарів, країна походження товарів; а також: визначив види мита за способом
справляння - адвалерне, комбіноване, специфічне; регламентував процедуру
нарахування і сплати мита і надання тарифних преференцій. Митний тариф
України містить, систематизований перелік ставок ввізного мита, яке
справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України згідно
УКТЗЕД [60].
В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України
(товарна номенклатура) у т. ч. для суднобудування покладено УКТЗЕД, яка
базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Відповідно
до статті 2 Закону України "Про Митний тариф України" встановлення нових
та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України,
здійснюється шляхом внесення змін до МКУ в порядку, визначеному
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законом [59]. Ставки загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів), інші елементи податкових баз, а також пільги щодо оподаткування
встановлюються або змінюються виключно законами України з питань
оподаткування [61].
На сьогодні в діючому українському законодавстві існує чітке
визначення державної митної політики та митної справи. Так, в ст. 5 МКУ
закріплено, що державна митна політика - це система 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 економіки.
Державна митна політика є складовою частиною державної економічної
політики [33].
Тому, обмежувати митну політику лише фіскальними інтересами
держави було б непередбачливо. Монополія митної справи вирішує по суті
два завдання: найширше використання зовнішньоекономічних зв'язків для
розвитку економіки країни й захисту її від несприятливого впливу
зовнішньоекономічних

чинників

спекулятивних,

-

монопольних,

кон'юнктурних і т. д. У такому ракурсі митна політика є засобом
забезпечення інтересів населення та національної економіки [60].
Формування митної політики у суднобудівній галузі передбачає
необхідність

врахування

двох

важливих

підходів

її

формування:

фритредерство та протекціонізм. Якщо перший - політика вільної торгівлі, за
якої митні органи виконують переважно реєстраційні функції та не стягують
експортні та імпортні мита, не встановлюють, також, обмеження на
зовнішньоторговий обіг, то другий, навпаки - спрямований на захист власної
промисловості

та

товаровиробника

від

зарубіжних

конкурентів

на

внутрішньому ринку [49].
Оскільки держава заінтересована в реалізації зовнішньої і внутрішньої
економічної,

фінансової,

податкової,

зовнішньоторговельної,

митної,

військової політики, а також політики в галузі забезпечення державної,
економічної та інших видів безпеки, вона здійснює відповідні заходи не
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тільки з надання прав усім учасникам ЗЕД, але й із забезпечення сумлінного
виконання ними покладених на них обов'язків, у т. ч. за допомогою митних
органів, що здійснюють митний контроль і митне оформлення.
До державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в т. ч. у
суднобудуванні відносять:
- митне регулювання (ст. 13 Закону України «Про ЗЕД» від 16. 04.
1991р. № 959-ХІІ, Митний кодекс України від 13.03.2012р., Закон України
«Про митний тариф» №584 - VII від 19.09.2013 р. та ін.);
- валютне регулювання (Закон України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті» № 185/94 від 23.09.94р. та ін.);
- ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій (ст. 16
Закону України «Про ЗЕД»);
- введення спеціальних економічних зон (ст. 24 Закону України «Про
ЗЕД», Закон України «Про

загальні засади створення і функціонування

спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992р. № 2673 – ХІІ та ін.);
-

застосування

спеціальних

санкцій

за

порушення

зовнішньо-

економічної діяльності (ст. 32-37 Закону України «Про ЗЕД», Митний
кодекс, ст. 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті» тощо) [56].
Державне

регулювання

ЗЕД

суднобудування

здійснюється

за

допомогою широкого кола заходів, кількість яких постійно зростає і певним
чином систематизується. Одним з найпоширеніших у застосуванні є
класифікація методів регулювання ЗЕД відповідно до Генеральної угоди
щодо тарифів і торгівлі [10].
Протекціоністські заходи спрямовані на захист внутрішнього ринку від
іноземної конкуренції. Заходи лібералізації спрямовані на усунення
обмежень у зовнішній торгівлі, що призводить до зростання конкуренції з
боку іноземних компаній. До адміністративних заходів відносять засоби
прямого обмеження експорту або імпорту (впровадження квот, ліцензій,
ембарго). До економічних заходів відносять засоби, які впливають на
зовнішньоекономічні процеси через економічні інтереси їх учасників
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(політику встановлення мит, акцизів, інших зборів; систему оподаткування,
політику встановлення банківської облікової ставки, курсу валюти) [62].
Більш детально, порівняно з наведеною вище класифікацією, заходи,
які застосовуються до державного регулювання ЗЕД, поділяють на митнотарифні та нетарифні [39].
Особливо важливе значення для регулювання митної справи має Закон
України «Про міжнародні договори України» № 1906-ІV від 29.06.2004р., за
яким ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну
частину

національного

законодавства.

Однак,

відсутність

механізму

реалізації цієї вимоги не дає можливості повною мірою виконати положення.
Тому, законодавець вибрав інший шлях, передбачив правило: якщо
міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, які
містяться у чинному Кодексі та інших актах законодавства України про
митну справу то застосовуються правила міжнародного договору [63]. Така ж
норма міститься і у Законі України «Про митний тариф»: якщо міжнародним
договором України встановлені інші правила, ніж ті, які існують у законі та
інших актах законодавства України про митний тариф, то застосовуються
правила міжнародного договору [64].
Оцінюючи Митний кодекс України, можна сказати, що він вигідно
відрізняється від чинних раніше у нашій країні союзних кодексів та
дореволюційних митних статутів:
-

по-перше, він відображає зміни, що відбулися у нас за останні роки

(становлення України, розвиток приватної власності, відмова від державної
монополії на зовнішню торгівлю, посилення судового захисту прав громадян
та ін.), прагнення України до міжнародного співробітництва в галузі митної
справи;
-

по-друге, він в основному відповідає міжнародним стандартам і

складений переважно з урахуванням митного законодавства розвинених
країн. Це свідчить про прагнення України розвивати митну справу в
напрямку гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими міжнародними
нормами та практикою;
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-

по-третє, він регулює всі сторони митної справи;

-

по-четверте, з Кодексом пов'язана значна новелізація митного права:

в ньому реалізований великий соціальний блок, який регулює оплату праці,
матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист посадових осіб
митних органів [65].
Інший основоположний в цій сфері акт - Закон України "Про митний
тариф України" визначає порядок формування та застосування митного
тарифу. Він не є власне митним тарифом, в якому безпосередньо
встановлюються розміри мит на всю номенклатуру товарів [66].
Для митного права специфічний ще один вид джерел - правовий
звичай. Правовий звичай у практиці регулювання митних відносин в Україні
застосовується обмежено: він діє тоді, коли немає відповідних вказівок
закону, тобто є прогалина в законодавстві. У певних випадках нормативний
акт сам апелює до звичаїв, які склалися в даній сфері суспільних відносин,
санкціонуючи тим самим застосування звичайних норм. У митній сфері
звичайні норми найчастіше використовуються у двох випадках - при
митному оформленні вантажів, які перевозяться морем, та при визначенні
митної вартості товару. В першому випадку використовуються звичаї
морських портів, за допомогою яких регулюються переважно питання
пропуску суден на митний огляд, процедура сплати деяких видів портових
платежів, стягнення яких доручено митниці та інше [34]
У другому випадку митна практика, що склалася у міжнародній
торгівлі, визнається як один із можливих способів визначення митної
вартості. Встановлено, що у випадках, коли митна вартість товару не може
бути

визначена декларантом

у результаті

подальшого

застосування

зазначених в МКУ методів визначення митної вартості товару чи митний
орган аргументовано вважає, що ці методи визначення митної вартості не
можуть

бути

використанні,

то

митна

вартість

оцінюючих

товарів

визначається з урахуванням світової практики. Підкреслюючи позитивну
роль Митного кодексу України 2012 р. в розвитку та встановленні митної
справи в Україні, варто зазначити, що у нинішніх умовах він майже
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відповідає завданням митної справи України в зв'язку з реформуванням
економіки нашої держави, зобов'язаннями України перед Європейським
Співтовариством, її членством у ВМО та багатьма іншими обставинами [39].
Регулювання митної політики здійснюють найвищі органи державної
влади та управління України. Так, Верховна Рада України визначає:
- головні напрями митної політики України;
- структуру системи органів державного регулювання митної справи;
- розміри мита та умови митного обкладення;
- спеціальні митні зони та митні режими на території України;
- перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію
України забороняється.
Кабінет Міністрів України забезпечує:
- здійснення митної політики України відповідно до законів України;
- встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури;
- координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств
України з питань митної справи;
- проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України
з митних питань у випадках, передбачених законами України;
- подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи
митних органів України [32].
Державна фіскальна служба України приймає нормативні акти тільки
відповідно до Митного кодексу та інших законів України. Безпосереднє
здійснення митної справи покладається на митні органи України. Система
митних органів України складається з державних органів доходів і зборів,
регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та
організацій, установ і навчальних закладів [31].
Товари, що ввозяться на митну територію України для суднобудування
і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом. Мито
нараховується митним органом України відповідно до положень Закону
України "Про митний тариф України". Мито надходить до державного
бюджету України [67].
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Наявність особливостей митного супроводження у суднобудівній галузі
згодом виділяє у митному праві окремий інститут. Подальший розвиток
правового матеріалу у цій галузі вже привів до виділення у митному праві
самостійного інституту – інститут митного права у суднобудуванні з усіма
необхідними ознаками, категоріями та елементами державного регулювання.
Щоб визначитися в питанні про його місце в системі митного права,
необхідно з'ясувати – що визначає правове регулювання, предмет правового
регулювання, методи правового регулювання і його мета. Оскільки митне
право у суднобудуванні перебуває на стику, як економічних, так і юридичних
наук, то його вивчення не можливе без розгляду та врахування норм
адміністративного, кримінального, фінансового, цивільного, трудового та ін.
права [52].
На думку автора дослідження не варто зводити всі доводи і аргументи,
що складаються у сфері митного оформлення у суднобудівній галузі, з метою
державного регулювання тільки до переміщення комплектуючих виробів,
запасних частин, надання послуг, реалізації виробленої продукції – суден
через/за кордон так, як митний контроль і митні операції з перетинанням
кордону не закінчуються, а лише починаються. За такого, виникають все нові
й нові

митні правовідносини. Тому, якщо предметом митно-правового

регулювання є суспільні відносини, що виникають зі сфери державного
регулювання суднобудівної галузі, то предметом дослідження може бути
весь комплекс суспільних відносин, що з'являються у зв’язку з перетином
товарів і послуг для суднобудування через митний кордон України [11].
Наявні ознаки впливу, наведені вище, дозволяють припустити, що
митна та промислова політика державного регулювання суднобудівною
галуззю регулює комплекс однорідних суспільних відносин, пов’язаних з
переміщенням матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та
послуг для суднобудування, через кордон, шляхом установлення державою
певного митного режиму, стягненням відповідних митних платежів, митним
оформленням, митним контролем та іншими заходами реалізації митної
політики [67].
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Таким чином визначено, митне право у суднобудуванні має як свою
сферу державного регулювання, так і своє законодавство, зокрема.
Основними законами на теперішній час є Митний кодекс України, Закон
України

«Про

митний

тариф

України»,

Закон

України

«Про

зовнішньоекономічну діяльність» та ін.
На теперішній час, митна політика має величезне значення для
державного регулювання суднобудівної галузі, т. я. перебуває на захисті
економічних інтересів і безпеки держави [61]. На думку автора дослідження,
це означає: коло одноманітних відносин, хоча й відрізняється своєю
специфічністю, об’єднаних загальною ознакою, зв’язані між собою однією
метою – охороною й державним регулюванням економічних відносин,
економічного суверенітету держави й внутрішнього ринку [11].
З метою розробки пропозицій з питань митно-тарифного регулювання
та враховуванням, як інтересів

суднобудування у здійсненні ЗЕД, так і

держави в цілому, діє департамент доходів і зборів ДФСУ, який самостійно
визначає порядок і регламент роботи. Метою даного органу в системі
митного регулювання ЗЕД є вироблення узгодженої та ефективної митнотарифної політики [57]. На думку автора дисертаційного дослідження,
функціонування цього апарату повинно відтворювати науково-аналітичне
обґрунтування

застосування

конкретних

заходів

у

сфері

митного

регулювання, яке б дало змогу створити ефективну митно-тарифну політику.
Звісно, поки ще до функцій департаменту доходів і зборів належить:
- розробка пропозицій з основних напрямків митно-тарифної політики
України, включаючи пропозиції про прийняття, відміну і використання
митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також зміни в
номенклатурі митного тарифу України;
- підготовка і розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з митно-тарифного регулювання;
- розробка заходів, спрямованих на захист українського ринку при
ввезенні на митну територію України і вивезенні за її межі товарів. Важливу
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роль відіграє механізм прийняття рішень у сфері застосування митного
тарифу [32].
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки, що
промислова та митна політика України виступає державним регулятором у
суднобудуванні, а її головним функціональним завданням є забезпечення
захисту національних інтересів та безпеки з боку політичної, соціальної,
екологічної та інших сфер.

При проведенні заходів державної політики

митне оформлення у суднобудуванні використовується, як метод прямого
державного впливу: по-перше, держзамовлення, пряме датування, пільгове
кредитування, оптимальні митні платежі; по-друге, розширення правового
поля, що включає закони, які регулюють правовідносини сторін будь-якої
угоди і регулюють функціонування реального сектора економіки.

Тому,

основними напрямками державної політики у суднобудуванні і митній справі
є політика державного протекціонізму та вільної торгівлі (лібералізація),
шляхом штучного обмеження конкуренції з боку інших держав та допомозі
національним виробникам в освоєнні закордонних ринків збуту при
державній підтримці експорту.

1.5.

Правовідносини суб′єктів зовнішньоекономічної діяльності та

митних органів Державної фіскальної служби у суднобудівній галузі
Стабільний економічний розвиток країни головним чином залежить від
успішного функціонування підприємств промислового комплексу. Кошти,
які заробляють такі підприємства у своїй господарській діяльності, є
найбільш стабільним джерелом поповнення частини Державного бюджету
України [68].
До того ж, суднобудівна промисловість у наслідок трудомісткості
вимагає залучення значної кількості робітників, сприяючи тим самим
зайнятості населення. Таким чином, суднобудівна промисловість виконує
важливу економічну, політичну і соціальну функції та створює кумулятивний
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ефект не тільки у самих підприємствах галузі, але й в суміжних галузях та
видах виробництв. Однією з умов стабільної роботи суднобудівних
підприємств є правовий механізм державної підтримки, який забезпечується
за рахунок прямих дотацій з Державного бюджету та низьких відсоткових
ставок за кредитами. Показовим є те, що уряд ЄС на сьогодні не відмовився
від підтримки суднобудівної галузі. Отже, важливим завданням правової
науки є конструювання ефективних засобів та механізмів державної
підтримки з урахуванням особливостей і закономірностей розвитку
економіки України в цілому та національної суднобудівної промисловості
зокрема [69].
Тотальна приватизація підприємств промисловості та неврахування
національних економічних інтересів у приватизаційних умовах значно
ускладнюють контроль держави за збереженням основного профілю
діяльності підприємств – суднобудування та судноремонту, а також за
збереженням повного циклу виробництва саме в Україні, що є принциповим
питанням з точки зору одержання прибутку у повному обсязі Державним
бюджетом

України

господарювання

та

[70].

розвитку

Поглиблює

конкурентоздатності

проблему

вітсутність

суб’єктів
вітчизняних

виробників комплектуючих виробів, устаткування, запасних частин та ін., які
суднобудівні підприємства вимушені купувати за кордоном та здійснювати їх
митне оформлення при переміщенні через митний кордон України.
Враховуючи

об’єктивну

необхідність

посилення

державного

регулювання митних правовідносин у сфері суднобудівної промисловості, а
відтак, необхідність запровадження цілісної системи програмування її
розвитку та постійної модифікації засобів адміністративно-правового
регулювання в процесі виконання таких програм, вперше обґрунтовано
завдання виведення організаційно-господарських відносин з підприємствами
галузі на новий рівень. З огляду на те, що стратегічна галузь промисловості –
суднобудування

–

належить

до

сфери

Управління

суднобудівної

промисловості у складі Департаменту оборонно-промислового комплексу,
що в свою чергу входить до складу Міністерства економічного розвитку і
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торгівлі України та Міністерства інфраструктури України, є необхідність
підвищити рівень реалізації галузевої політики держави через утворення
відповідного галузевого Міністерства суднобудівної промисловості [71]. За
такого,

з′являється

нагальна

потреба

щодо

обізнаності

суб′єктів

господарювання в сфері митного права про існуючі митно-правові акти
регламентуючі митні правовідносини.
На основі з’ясування господарської спорідненості суднобудівної та
судноремонтної діяльності та враховуючи той факт, що більшість
суднобудівних підприємств перекваліфіковано у судноремонтні, беручи до
уваги економічну перспективність судноремонтного виробництва,

є

висновок про доцільність визнання державою судноремонтної діяльності
пріоритетною сферою промисловості і поширення на неї спеціального
режиму господарювання, що був передбачений Законом України „Про заходи
щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”, а також
запропоновано прийняти Програму економічного розвитку цієї галузі [72].
Потрібно врахувати доцільність введення ліцензування докового
судноремонту, як окремого виду господарської діяльності. Введення
ліцензування необхідно для забезпечення високої якості судноремонтних
робіт, зокрема, для іноземних замовників, збереження високої ділової
репутації українського судноремонту, особливо для найбільш складних з
погляду технологічного забезпечення його видів, які пов’язані з присвоєнням
суднам певного класу. З метою надання ліцензуванню, як правовому засобу,
стимулюючого інноваційного характеру, під час розроблення ліцензійних
умов мають бути визначені технічні та технологічні вимоги, які б спонукали
суб’єктів господарювання до інноваційного оновлення основних виробничих
фондів та митних правовідносин [68].
Враховуючи досить складну за своїм механізмом та правовою
природою міжнародну систему технічного нагляду за якістю суднобудівної
та

судноремонтної

діяльності,

що

здійснюється,

так

званими,

класифікаційними товариствами та пов’язана з присвоєнням суднам
відповідного класу, як важливої експлуатаційної характеристики, потрібно на
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рівні Постанови Кабінету Міністрів України запровадити низку заходів
державної

підтримки,

класифікаційними

що

сприяли

товариствами

статусу

б

одержанню

українськими

повноправного

членства

у

міжнародних структурах, поширенню сфери їх діяльності на судна усіх
категорій, що будуються в Україні, адаптації їх технічних стандартів до
стандартів світового рівня [73].
Аналізуючи роль лізингових механізмів для забезпечення процесу
будування та реалізації суден, за досвідом розвинутих країн, необхідні
заходи державної підтримки і регламентації митних правовідносин у сфері
лізингової

діяльності

в

Україні,

зокрема,

у

сфері

суднобудівної

промисловості.
Такі заходи мають:
- по-перше, включати зміни до Закону України „Про фінансовий
лізинг” в яких були б регламентовані види та організаційно-правові форми
лізингових компаній, як суб’єктів ринку фінансових послуг, зокрема
державних лізингових компаній, система державного регулювання лізингової
діяльності і господарсько-правових засобів державної підтримки лізингової
діяльності у стратегічних галузях промисловості;
- по-друге, необхідним є розроблення і прийняття Державної
програми розвитку лізингової діяльності в Україні [69].
Активне впровадження лізингових механізмів у систему

митних

правовідносин у суднобудувані та судноремонті передбачає впровадження
лізингових

відносин,

які

мають

диференціюватися

за

системним

призначенням, а саме: стимулювання інноваційної діяльності і стимулювання
реалізації продукції та послуг підприємств суднобудівної та судноремонтної
промисловості [71].
Основним

напрямом

адміністративно-правового

забезпечення

лізингової діяльності, зокрема її державного регулювання, має стати
урахування специфіки лізингу, що спрямована на інноваційне оновлення
основних виробничих фондів та лізингу, що сприяє збуту товарів, особливо
тих, що мають кваліфікацію інноваційної продукції [74].
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Підприємства суднобудівної промисловості потребують необхідності
застосування прискореної амортизації основних засобів, як господарськоправових методів стимулювання підвищення конкурентоздатності цих
підприємств [75]. У зв’язку з цим є необхідність у прийняті Закону України
„Про амортизацію”, метою якого є з’ясування на законодавчому рівні
правових заходів державної амортизаційної політики та встановлення
переліку та класифікації основних засобів за такими ознаками, як вплив на
підвищення конкурентоздатності галузі та ступінь їх зношеності [76].
Одним

з

етапів

розвитку

законодавства

у

сфері

підтримки

суднобудування було надання прямих дотацій підприємствам з Державного
бюджету України [77]. Але, таке ставлення не взмозі одноособово надати
ефект

без

взаємодії

із

заходами

державної

регламентації

митних

правовідносин суб′єктів ЗЕД у суднобудівної галузі.
Створення вільних економічних зон дозволяє значно поліпшити стан
підприємств на території їх розташування. Як зазначалося, запасні частини та
комплектуюче суднове обладнання виробляються за кордоном, тому питання
звільнення від сплати ввізного мита та сплата податку на додану вартість за
ставкою 0% набувають особливої актуальності. Зазначені пільги дозволяють
знизити собівартість судна, що будується, а також виконання робіт з ремонту
судна,

тим

самим

підвищуючи

конкурентоздатність

продукції,

що

виробляється. Враховуючи той факт, що більшість суднобудівних та
судноремонтних

підприємств

розташовані

на

територіях

вільних

економічних зон та пріоритетного розвитку (Одеса, Миколаїв) і скасування
вільних економічних зон є недоцільним та не виваженим з погляду галузевої
політики та економічної безпеки [78].
Першим

кроком

у

питанні

державної

регламентації

митних

правовідносин у суднобудівної галузі має стати прийняття окремого
нормативно-правового акту, який визначав би основи державної економічної
політики у сфері морської діяльності України в цілому. В цьому контексті
заслуговує на увагу прийнята Морська доктрина України, яка розкриває
сутність, зміст та шляхи реалізації національної морської політики. Цей
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нормативно-правовий акт в Україні має велике значення. Морська доктрина є
першою ланкою у правовому регулюванні, як морської діяльності країни
взагалі, так і розвитку суднобудівної промисловості зокрема. Другою
ланкою, на погляд дисертанта, має стати прийняття на основі Морської
доктрини Галузевої програми розвитку, загальної для суднобудування та
судноремонту, яка б визначала стратегічні цілі держави і була генеральною
для так званих підгалузевих програм економічного розвитку окремих сфер
суднобудівної

галузі.

Кінцевий

правовий

режим

функціонування

суднобудівної промисловості, таким чином, має фактично залежати від
Морської доктрини, що визначає види та напрями морської діяльності
держави, національні інтереси у Світовому океані, морську політику, її
принципи, напрями та суб’єктів, морську діяльність та її потенціал тощо, та
від механізмів суто державної промислової політики, яка повинна діяти в
рамках суднобудування як чинник розвитку економіки [79].
Забезпечення необхідного рівня конкурентоздатності вітчизняного
суднобудування та судноремонту неможливе без державної підтримки та
державної регламентації митних правовідносин.
безпеки

мореплавства,

а

також

З метою підвищення

конкурентоздатності

вітчизняного

судноремонту на світовому ринку необхідно активне впровадження
ліцензування судноремонтних послуг [75]. Завданням законодавця на
сьогодні є досягнення такого співвідношення ліцензійних умов та стандартів
якості послуг, при якому буде досягнуто ефект стимулювання розвитку
власних наукових досліджень та розробок, підвищення кваліфікації
робітників, тобто слід створити механізм інноваційного розвитку, який
одночасно стане чинником державної підтримки галузі [80].
Розвиток світової сучасної економіки характеризується тенденцією до
інтеграції національних економік, що диктується як закономірність розвитку
економічної системи в цілому, так і національних економік як її складників.
Ринкові світові митні правовідносини формуються за єдиними правилами, які
регламентують усю сукупність міжнародних економічних норм і правил. У
світовому економічному просторі функціонують національні економічні
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системи, міждержавні об'єднання, регіональні союзи, формуються обширні
зони вільної торгівлі, підвищується роль міжнародних угод щодо обміну
товарів і послуг, руху фінансових ресурсів [81].
У теперішній час зовнішньоекономічні зв'язки у суднобудівній галузі це

важливий

фактор

економічного

зростання,

невід'ємна

складова

національного процесу розширеного відтворення. Вони все більшою мірою
визначають не тільки темпи і пропорції процесу виробництва, але й обміну та
розподілу. У багатьох країнах саме міжнародно-господарські зв'язки
визначають стан національної економіки і дана тенденція в перспективі
посилюватиметься [77]. Проте, заздалегідь потрібно звернути увагу на
удосконалення державної регламентації митних правовідносин суб′єктів ЗЕД
у суднобудівної галузі та митних органах.
При цьому вони прискорять інтернаціоналізацію суднобудівного
виробництва і науково-технічний прогрес, який ставить все нові вимоги до
якісних характеристик виробництва. Ускладнюються технологічні процеси
виробництва,

прискореними

темпами

розвиваються

транснаціональні

корпорації, все більше фінансових коштів витрачається на науково-дослідні
роботи. Усе це потребує більшої концентрації капіталовкладень і збільшення
місткості ринків. Випереджальні темпи зростання зовнішньоторговельного
обороту, іноземних інвестицій, збільшення частки зовнішньоекономічних
операцій у валовому внутрішньому продукті різних країн та інші кількісні
показники характеризують рух країн у напрямі глобалізації. Орієнтація
багатьох економічних систем на побудову ринкової моделі господарювання
потребує розвитку всебічних міжнародних економічних зв'язків з метою
реалізації економічного потенціалу країни на зовнішньому ринку. Для
України, державна регламентація митних правовідносин суб′єктів ЗЕД у
суднобудівної галузі є важливим чинником.

Без цього неможливо

цивілізовано побудувати ринок, перейти на інтенсивну модель економічного
зростання,

посісти

гідне

місце

у

господарювання [82].
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світовій

економічній

системі

Адміністративно-правова реалізація визначених завдань морегосподарського комплексу дозволить забезпечити сталий розвиток суднобудування України за інноваційною моделлю. Існує можливість на базі
діючих підприємств і проектних організацій сформувати цілісний наукововиробничий комплекс, що забезпечить всі етапи створення судна від
формування проекту до будівництва і оснащення [83].
6 вересня 2012 року було прийнято Закон України «Про проведення
економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» № 5209-VI. Документ привертає увагу тим, що закріплює низку
пільг для суднобудівних підприємств та суттєво впливає на митні
формальності. При цьому термін дії цих пільг -10 років. Перехідними
положеннями встановлений строк дії даного Закону- з 01.01.2013 р. до
01.01.2023 р.
Насамперед слід визначити коло суб’єктів, на яких поширюється дія
цього Закону. Документ представляє інтерес не тільки для суднобудівних,
але й для судноремонтних підприємств, яких в Україні налічується чимало.
Так, у статті 1 визначено, що цей Закон поширюється на підприємства
суднобудівної промисловості (клас 30.11 «Будування суден і плавучих
конструкцій» і клас 33.15 «Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів»
КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19
«Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук», клас 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах», клас
71.20 «Технічні випробування та дослідження» КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості [84].
Статтею 3 Закону визначені основні напрями реалізації державної
підтримки суднобудівної промисловості. Серед них варто виділити наступні.
Звільнення у порядку, встановленому законодавством України з питань
державної митної справи, від податку на додану вартість та мита операцій із
ввезення на митну територію України товарів (продукції), які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та
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інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами
на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним
вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників
морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами
контрактів. Згідно з положеннями Митного кодексу України (зокрема, Глави
43 «Справляння митних платежів») від сплати мита звільняються товари,
ввезені в певних митних режимах (наприклад, транзит, тимчасове ввезення)
або прямо зазначені в Митному кодексі України. За такого необхідно
відкоригувати митні формальності із застосуванням державної регламентації
митних правовідносин суб′єктів ЗЕД у суднобудуванні. Законом не внесено
змін до Митного кодексу, тому наданий момент відсутній порядок звільнення
від сплати мита. Для звільнення від сплати податку на додану вартість
відповідні зміни повинні бути внесені до Податкового кодексу України [85].
Платники

митного

податку підприємства

суднобудівної

промис-

ловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) у разі ввезення на митну
територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не
виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами для
використання у господарській діяльності, у митному режимі імпорту за
умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової, неповної,
періодичної чи попередньої декларації) можуть за власним бажанням
видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти)
податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану
вартість, визначеного у митній декларації, що підлягає сплаті, із строком
погашення на 720-й календарний день з дати його видачі митному органу
[86]. Податковий вексель є податковим звітним документом і підлягає обліку
та зберіганню за правилами і в строки, що встановлені для первинних
бухгалтерських документів. КМУ може визначити більш тривалі строки
погашення податкового векселя для окремих товарів [87] на підставі
державної

регламентації

митних

правовідносин

суднобудуванні.
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суб′єктів

ЗЕД

у

Особи, що не відповідають хоча б одній із встановленим вимогам,
сплачують податок у разі ввезення товарів на митну територію України в
установленому порядку без видачі податкового векселя.
Підрозділом 3 «Особливості оподаткування податком на додану
вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування,
обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні платниками
податку - підприємствами суднобудівної промисловості » розділ ХХ
Податкового Кодексу визначаються особливості
додану

вартість

підприємствами

справляння податку на

суднобудівної

промисловості за

умови ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та
комплектуючих, що не виробляються в Україні (рис. 1.5.1) [88].

Рисунок 1.5.1. Порядок справляння податку на додану вартість
Платниками податку на додану вартість є підприємства суднобудівної
промисловості, що визначені частиною другою статті 1 Закону України «Про
заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні»
(від 18.11.1999р. № 1242-XIV, із змінами та доповненнями) і які класифікуються за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД ): клас 35.11 група КВЕД ДК 009:2005.
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Перелік

суднобудівних підприємств, для

яких

запроваджуються

зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України (Постанова
Кабінету Міністрів від 21.12.2005р. № 1256 «Про затвердження переліку
суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної
підтримки суднобудівної промисловості») за наслідками їх діяльності за
попередній період, у порядку, визначеному КМУ (Постанова КМУ від
12.07.2005 р. № 555 «Про затвердження Порядку включення суднобудівних
підприємств, до переліку підприємств, для яких запроваджуються заходи
державної підтримки суднобудівної промисловості» ) [87].
Державна підтримка та регламентація митних правовідносин суб′єктів
ЗЕД суднобудівної промисловості в Україні

повинна ґрунтуватися на

базових принципах: 1) відновлення соціально-економічної та оборонної
значимості суднобудування реалізовується на основі розробки та прийняття
відповідних національних програм; 2) управління цим процесом створюється
за спеціальною системою консультативно-дорадчих органів влади; 3)
відновлення суднобудування розглядається, як стартова складова розвитку
морської індустрії України. При цьому, Закон України «Про заходи щодо
державної

підтримки суднобудівної

промисловості в

Україні»

має

вирішувати три блоки питань: І блок: удосконалення державного управління
в суднобудуванні. ІІ блок: удосконалення регулювання підприємницької
діяльності у суднобудуванні та митних правовідносинах. ІІІ блок: ресурсна
підтримка суднобудування та судноремонту [89].
Передбачене

удосконалення

державної

регламентації

митних

правовідносин суб′єктів ЗЕД та митних органів у суднобудувані повинно
бути спрямоване на створення конкурентоспроможних, значно кращих ніж у
країн-конкурентів

умов

ведення

підприємницької

діяльності

у

суднобудуванні, зокрема у морській індустрії. Без такого удосконалення не є
можливим відновлення соціально-економічної та оборонної значимості
суднобудування. У основі мають бути покладені наступні принципи: 1.
Впровадження стратегічного планування (управління) розвитком галузі,
котре

передбачає

законодавче

визначення
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її

перспектив

розвитку

(прийняттям національних програм) та активний аналіз стану справ у
суднобудуванні з наступною оцінкою його позиції на ринках. 2. Постійний
моніторинг стану ринків суднобудування та засобів державної підтримки, що
використовуються

конкурентами.

3.

Формування

стратегії

розвитку

суднобудування, як однієї із ключових складових морської індустрії
(морського кластеру ). 4. Розвиток державно-приватного партнерства [84].
Крім того, державою має бути передбачено, як зазначає АСУ
«Укрсудпром»:
1. Приєднання до "Угоди щодо нормальних умов конкуренції в
комерційному суднобудуванні та судноремонті", котра діє в ЄС та інших
країнах.
2. Розробку та затвердження "Концепції розвитку суднобудування"
(морської індустрії на період до 2030 р.).
3. На основі "Концепції…" розробку та затвердження Державної
регуляторної програми "Суднобудування України" (або "Морська індустрія
України") включаючи зміни в законодавстві, котрі забезпечуватимуть: звільнення імпорту від сплати податку на додану вартість; - звільнення
імпорту від сплати мита; - державні гарантії під кредити комерційних банків,
котрі надаються вітчизняним судновласникам для будівництва (ремонту)
суден на вітчизняних заводах (у межах реалізації національних програм)
запозичення досвіду зарубіжних країн.
4. Надання державної фінансової підтримки на будівництво суден через
механізм здешевлення кредитів банків (у межах реалізації національних
програм).
5. Економічне стимулювання залучення інвестицій на переоснащення
та модернізацію вітчизняних верфей і потужностей заводів суднового
машинобудування і приладобудування (у межах реалізації національних
програм).
6. Надання державної підтримки суднобудівним науково-дослідним та
проектним

організаціям

для

виконання

робіт

за

науково-технічною

програмою „Продукція суднобудування” у частині розробки та організації
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випуску виробів суднового машинобудування і морського приладобудування
та виконання науково-дослідницьких робіт (в межах реалізації національних
програм).
7. Створення умов для залучення в галузь молодих працівників,
особливо робочих професій (у межах реалізації національних програм) [89].
Автором дисертаційного дослідження з′ясовано, суднобудування поки,
що: а) зберегло здатність до відновлення накопиченого виробничого,
науково-технічного й кадрового потенціалу; б) має підприємства й
організації, здатні забезпечувати реалізацію повного життєвого циклу суден і
кораблів (розробку технологій, проектування, виготовлення, випробування й
передачу).
Таким чином, з вищенаведеного вбачається, що

суднобудівна

промисловість, хоча і визнана на законодавчому рівні пріоритетною галуззю
виробництва, у силу низки чинників не може існувати без державної
підтримки. Її діяльність пов’язана з наявністю великих капіталовкладень, які
заморожені тривалий період і вона фактично залишилася без підтримки з
боку держави.
Сьогодні для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємств

суднобудівної

промисловості

необхідно

поновити

пільги,

передбачені Законом України «Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні».

Висновки до першого розділу:
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. Сучасне судно – не тільки металевий корпус, це складна система
машин,

механізмів,

приладів,

устаткування

і

ін.

Тому,

розвиток

суднобудування неминуче дає поштовх розвитку суміжних галузей:
металургії, машинобудуванню, електроніки.
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2. Сьогодні, морські судна – основний транспортний засіб у світовому
товарообміні і їх потреба перебуває у великій залежності від процесів, що
відбуваються в економіці.
3. Суднобудування це особлива, комплексна галузь машинобудування,
результатом діяльності якої, є побудовані, модернізовані,

відремонтовані

судна і інші плавучі засоби, а також реалізована виготовлена продукція та
наданні послуги, у т. ч. іноземним замовникам, за межами митної території
країни, яка обумовлює особливе митне оформлення товарів і послуг, що
переміщуються через митний кордон для забезпечення виробництва,
реалізації виготовленої продукції та надання послуг і підлягають митному
оформленню у визначених митних режимах, з врахуванням певних митних
категорії, у відповідності мети їх переміщення, країни походження, митного
статусу і яке здійснюється під впливом як вітчизняних Українських митних
правил, так і міжнародних. За такого, специфіка митного регулювання у
суднобудуванні залежить від суб’єктивного ставлення держави до цього
регулювання. Тому, за сукупністю норм права, що використовуються
суб’єктами митних правовідносин у галузевій діяльності, суднобудування
являє собою самостійний інститут митного права.
4. При підвищенні інтенсивності судноплавства і вантажопотоків
зростає попит на будування нових суден, збільшується їх виробництво. Тому,
вкрай необхідно удосконалювати митно-правове регулювання повного циклу
будівництва суден від комплектації до спуску на воду.
5. Суднобудування впливає на загальний стан економіки нашої держави,
потребує значних матеріальних, фінансових і людських ресурсів. Тому,
необхідно надати законодавчих зусиль у контексті державного регулювання
митно-правових

відносин

у

суднобудівній

галузі

для

підвищення

ефективності виробництва.
6. Процедура оформлення товарів для суднобудування та судноремонту,
при переміщенні через митний кордон, є основною операцією митних
органів. При цьому складаються письмово – графічні документи митно-
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прикордонного оформлення для технологічних схем контролю і обробки
даних.
7. Справляння передбачених законом податків і платежів, при здійсненні
ЗЕД у суднобудівній галузі, являє собою невід’ємну частину митної справи і
особливо важливу складову, яка впливає на показники економічних
результатів підприємства, але в першу чергу на конкурентоспроможність
його продукції.
8. Основними напрямками митної справи у суднобудуванні є політика
державного протекціонізму та вільної торгівлі (лібералізація), шляхом
штучного обмеження конкуренції з боку інших держав та допомозі
національним виробникам в освоєнні закордонних ринків збуту при
державній підтримці експорту.
9. Здобуття Україною незалежності обумовило створення законодавства
щодо регулювання митних правовідносин, які виникають у зв’язку з
проведенням державної митної політики та реалізації митної справи у
суднобудуванні, що відповідали б міжнародним митним стандартам та
правилам.
10. Найбільш функціонально впливаючими ознаками є митно-правові
категорії, які становлять основу понятійного апарату митної справи. У той же
час митно-правові категорії у суднобудуванні можна об′єднати у декілька
груп: а) поняття, які відображають змістовий аспект; б) поняття, що
відбивають функціональний аспект; в) поняття, що характеризують стан
митно-правових відносин.
11. Аналіз сукупності функцій митних органів у суднобудівній галузі
дозволяє зробити висновок про наявність трьох основних напрямів їх
діяльності: регулююча функція; економічна функція, частиною якої є
фіскальна; правоохоронна діяльність.
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РОЗДІЛ 2
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ КОРДОН
ТОВАРІВ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
2.1. Сутність митних формальностей у суднобудуванні та судноремонті
Дослідження поняття «митні формальності», яке використовується у
низці

міжнародних

митних

конвенцій,

ратифікованих

Україною

і

пропонується застосовувати в митній справі України, залишилось без
уточнення його змісту. Сьогодні, одним із важливих завдань реформування
митної служби ДФСУ у суднобудуванні є приведення національного митного
законодавства до міжнародних норм, стандартів, а саме: у відповідність до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, до
Конвенції про тимчасове ввезення, а також з метою їх імплементації у
національне законодавство [90].
Ознайомлення зі змістом цих норм дозволяє зрозуміти, які ж саме
регламентні дії виконуються митною службою ДФСУ при митному
оформленні переміщуваних товарів для суднобудування, тобто проведення
операції по фактичній перевірці товарів силами митної служби ДФСУ з
метою встановлення відповідності характеру, походження, стану, кількості та
вартості товарів даним, наведеним у декларації на товари. Такі дії є ні чим
іншим, як здійснення митною адміністрацією саме митного контролю, під
яким в цій Конвенції розуміється сукупність заходів, тобто митних
формальностей, що здійснюються митною службою з метою забезпечення
дотримання митного законодавства у суднобудуванні.
В даному випадку мова йде про митні формальності, які стосуються
виключно реалізації владних повноважень митними органами ДФСУ щодо
ввезення та доставки товарів для суднобудування в місце призначення.
За такого, під митними формальностями розуміють – всі операції, які
повинні здійснюватися субєктами господарювання, яких це стосується, і
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митною службою ДФСУ з метою дотримання митного законодавства у
суднобудуванні [91].
Загальне регулювання митною справою

у суднобудуванні для

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, виконує спеціально уповноважений орган: Державна фіскальна служба України, яка приймає локальні
нормативні акти, що регламентують дану сферу діяльності [92]. Основні
функції

митних органів

ДФСУ

розкривають

сутність

управлінської

діяльності та їх суспільне призначення, це функції, для виконання яких,
власне, й створена система митних органів [93], до основних функцій якої
можна віднести:
– забезпечення участі у формуванні митної політики держави;
– опрацювання правового, економічного та організаційного механізму
реалізації митної політики;
– здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів
їх здійснення;
– узагальнення практики застосування митного законодавства та
розроблення пропозицій щодо його удосконалення;
– стягнення податків і платежів, справляння яких, згідно із
законодавством, покладено на митні органи, контроль за їх своєчасним та
повним перерахуванням до відповідних бюджетів;
– забезпечення дотримання порядку переміщення товарів через митний
кордон України;
– створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через
митний кордон України;
– забезпечення дотримання встановлених законодавством України
заборон та обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон
України [49];
–

сприяння

захисту

інтелектуальної

власності

учасників

зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;
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– здійснення боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил, у тому числі забезпечення виконання заходів, спрямованих на
недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять
національне, культурне або історичне надбання українського народу;
– здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України;
– здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної
влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання
учасниками

зовнішньоекономічних

зв’язків

державних

інтересів

на

зовнішньому ринку;
– здійснення ліцензійно-дозвільної діяльності;
– здійснення інформування та консультування з питань митного
законодавства, забезпечення необхідною інформацією інших державних
органів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян;
– ведення митної статистики;
– ведення УКТ ЗЕД;
– здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів
походження товарів з України;
– забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними
договорами України з питань митної діяльності, укладених в установленому
законом порядку;
– здійснення співробітництва з митними та іншими уповноваженими
органами іноземних держав, міжнародними організаціями у сфері митної
діяльності [91].
Таким

чином,

формальностей,

які

регламентуючі
виконують

митні

функції
органи

здійснення
по

митних

відношенню

до

суднобудівної галузі, можна класифікувати за наступним способом: фіскальна; - регулятивна; - правова; - статистична;

-

законода-вча;

-

контролююча у сфері митних правовідносин; - контролююча у сфері валютних відносин.
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1. Фіскальна функція реалізується в тому, що митниця фактично
виконує функції податкової служби, нараховує та справляє в зоні своєї
діяльності митні платежі, утримання яких відповідно до законодавства
покладено на митні органи (мито, митні платежі, акциз, податок на додану
вартість при імпорті товарів) і несе відповідальність за своєчасність
перерахувань отриманих коштів до Державного бюджету [90].
2.

Функція

регулятора

товарообміну

виявляється

у

виконанні

митницею ролі економічного інструменту зовнішньоекономічної політики
держави, яка полягає у створенні обмежень або стимулів щодо виходу на
національний ринок чи експорту товарів на зовнішній ринок [94].
3. Правова функція реалізується в таких напрямках: вживаються
спільно з правоохоронними органами заходи, спрямовані на попередження
незаконного вивезення за межі території предметів, які є національним,
історичним і культурним багатством країни; забезпечується контроль за
доставкою митних вантажів в інші митні органи, а у випадках їх зникнення
проводиться розшук; слідство у справах контрабанди [95].
4. Статистична функція полягає у зборі та обробці митної статистики
зовнішньоторговельних операцій, на підставі якої готуються загальні
статистичні матеріали. За умов трансформації економічної системи, коли
тільки відпрацьовуються основні функціональні завдання органів виконавчої
влади, а отже, існують проблеми інформаційного забезпечення при прийнятті
управлінських рішень, митна статистика стає основним інформаційним
джерелом, яке характеризує стан у сфері ЗЕД [96].
5. Законодавча функція реалізується в тому, що митні органи
приймають нормативно-правові акти з питань безпосереднього здійснення
митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з
контрабандою і порушеннями митних правил, які ґрунтуються на чинному
законодавстві, призначені до виконання у межах компетенції митних органів
і є обов'язковими для усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності [97].
6. Митний контроль здійснюється стосовно дотримання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності й громадянами встановленого порядку
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переміщення товарів через митний кордон країни, перевірка відомостей,
засвідчених у вантажній митній декларації, при митному оформленні товарів,
відповідно до наявності вантажу і документів, необхідних для здійснення
митного контролю; контролюється діяльність митних брокерів, митних
ліцензійних складів в зоні діяльності митниці.
7. Функція валютного регулювання це валютна безпека - одна із
важливих складових економічної безпеки країни. Митні органи відіграють
значну роль у системі валютного регулювання, на них покладено функції
валютного контролю, а на митницю - агента валютного контролю. Існує
митно-банківський контроль за строками повернення в Україну валютної
виручки від експортних контрактів та імпортної частини бартерних угод.
Митні відносини істотно впливають на характер міжнародних економічних
відносин, а митна політика є могутнім інструментом регулювання
зовнішньоекономічної діяльності і підтримки балансу інтересів країн світової
спільноти [98].
До

основних

складових

митних

правил

відносяться

митні

формальності. Митні формальності - сукупність передбачених митним
законодавством і нормативними актами відповідних виконавчо-розпорядчих
органів країни вимог, виконання яких обов'язкове при переміщенні через
митний кордон товарів та послуг [99].
Митні формальності включають такі дії: огляд товарів та інших
предметів, огляд транспортних засобів, перевірка та оформлення документів,
визначення країни походження товару, нарахування і справляння мита,
податків, платежів. У перших своїх частинах наведені визначення практично
ідентичні та наголошують, що митні правила - це обов'язкові митні вимоги
до переміщуваних товарів. В першому випадку до митних формальностей
зараховуються документи і відомості, необхідні для митних цілей, а в
другому - перераховуються дії, які включають митні формальності, у тому
числі перевірку та оформлення документів. Тобто, в обох випадках йдеться
про вимоги до операцій митного контролю. Проте, виникає питання, чи не є
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поняття "митні процедури" та "митні формальності" абсолютно ідентичними
за своїм управлінським змістом [100].
Оновлена Кіотська конвенція визначає митні формальності, як усі
операції, які повинна належним чином виконувати особа стосовно митниці та
підпорядковуватися

митному

законодавству.

Спільним

у

Кіотському

тлумаченні митних процедур і митних формальностей є те, що це операції,
які забезпечують здійснення митного контролю [101].
Враховуючи важливість усіх регламентуючих функцій, останнім часом,
набув особливого значення у сфері економіки України - митний контроль,
тому що контроль здійснюється у всіх країнах світу, але умови його у всіх
країнах різні і мають свої особливості.
Функцію «митний контроль» слід розуміти з одного боку, де контроль,
як основний засіб забезпечення законності та дисципліни у сфері управління
митною справою, з іншого – як діяльність посадових осіб митного органу,
здійснювана у встановленій послідовності й спрямована на забезпечення
дотримання чинного законодавства, яке регламентує порядок переміщення
товарів через митний кордон для суднобудівної галузі [102].
У МКУ п. 24 ст. 4 поняття митного контролю визначено так: митний
контроль – це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення
додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових
актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України,
укладених в установленому законом порядку [33].
Однак, необхідно відрізняти контроль у митній cправі від митного
контролю товарів. Крім того, поряд з обов’язковістю митного оформлення,
контрольованість з боку митних органів є одним із принципів переміщення
товарів для суднобудування через митний кордон України, однак існує ще й
інформаційний митний контроль [103] (рис. 2.1.1.).
Митний контроль у суднобудуванні поділяють, також, за ступенем
доступу до об’єкта контролю:
- фактичний (метою є запобігання несанкціонованому доступу до
вимірювальних приладів, обліку кількості та контролю якості енергоносіїв);
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- документальний (контроль документів, оформлених для митних
цілей).

Рисунок 2.1.1. Види інформаційного митного контролю
Можливо погодитися з тим, що ті чи інші види митного контролю у
суднобудуванні можуть об’єднуватися, перетинатися, доповнюватися, але в
повному обсязі один вид контролю не може замінити інший. Важливість
митного контролю для держави важко переоцінити, тому контрольна
діяльність є головною складовою компетенції митних органів, яка
здійснюється

на

підставі

результатів

системи

управління

ризиками

(рис.2.1.2.) [104].
Спроби трактування поняття й сутності митного оформлення в
сучасному розумінні були зроблені ще наприкінці 80-х років ХХ ст., коли
було

запроваджено

новий

порядок

пропуску

товарів,

майна,

що

переміщувалися через державний кордон, за яким обов’язковою умовою
виступає юридичний акт декларування митним органом цієї процедури [105].
Дане поняття відбиває сутність митного оформлення, але воно, як і
попередні, не відбиває всіх суттєвих ознак.
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Рисунок 2.1.2. Специфіка митного контролю [33]
Варто погодитися з тим, що митне оформлення у загальному розумінні
становить собою сукупність дій, певну процедуру. Тлумачний словник
визначає дію, як роботу, діяльність, здійснення чого-небудь, сукупність
вчинків кого-небудь [106], а митний кодекс визначає митне оформлення –
виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів,
комерційного призначення, тобто взагалі теж включає процедури [33].
Процедура пояснюється у тлумачному словнику, як офіційно встановлений
чи звичаєвий порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь
[106], а в митному кодексі митна процедура – зумовлені метою переміщення
товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та
порядок їх виконання (рис.2.1.3.). Отже, термін “процедура” більше
підходить до трактування митного оформлення [33].
З огляду на вищевикладені головні ознаки, можливо зробити висновок,
що процедура митного оформлення – це здійснення операцій, які полягають
у документальному закріпленні відомостей, одержаних під час митного
контролю, оформлення його результатів у пунктах пропуску через митний
кордон України цілодобово, та які мають юридичне значення для подальшого
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використання переміщуваних товарів відповідно до заявленого митного
режиму [105].

Рисунок 2.1.3. Визначення понять митних термінів
Однією з основних операцій митних процедур є справляння
передбачених законом податків і платежів. Це останні з основних складових,
що розглядаються, але не менш важливі від попередніх. За допомогою
митно-тарифних заходів держава може ефективно впливати на економічний
зріст державного господарювання. Збільшуючи або зменшуючи ввезення чи
вивезення окремих товарів для суднобудування та судноремонту, держава
ставить у рівні економічні умови як вітчизняних, так й іноземних
товаровиробників, провадить певну економічну, науково-технічну, валютнофінансову політику у сфері зовнішньо-економічної діяльності, спрямовує
діяльність суб’єктів останньої в загальнодержавних інтересах щодо сплати
митних платежів ( рис. 2.1.4.) [57].
Однак, незважаючи на важливість порушеного питання, законодавство
України не містить дефініції поняття “митна процедура справляння
передбачених законом податків і платежів” [107]. За такого, є доцільним
дослідити спеціфіку здійснення митних формальностей у суднобудуванні.
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Рисунок 2.1.4. Гарантії забезпечення сплати митних платежів
Формулювання потрібно розпочати з визначення суттєвих ознак:
а) мито становить собою насамперед податок на товари, які
переміщуються через митний кордон;
б) нарахування мита на товари, що підлягають митному обкладенню,
провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або
підлягає сплаті за товари на момент перетину митного кордону України;
в) ввізне мито є диференційованим залежно від країни походження
товарів на підставах принципу взаємності;
г) при стягненні податків і платежів з товарів, що переміщуються через
митний кордон України, слід враховувати тарифні пільги (якщо вони
існують);
д) контроль за своєчасністю, достовірністю й повнотою встановлення
податкових зобов’язань і сплатою платниками податків, що справляються
при ввезенні товарів на митну територію України, здійснюється митними
органами;
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е) нарахування податків і платежів з товарів, що переміщуються через
митний кордон України, треба провадити з урахуванням принципу захисту
національних товаровиробників та обґрунтованості розмірів податків і
платежів для іноземних товаровиробників [108].
Оскільки великі податки і платежі суднобудівних підприємств ставлять
у невигідні умови реалізацію продукції останніх, що в остаточному підсумку
призведе до припинення їх діяльності на території нашої держави,
ненадходженню чималих сум податків у Держбюджет, а також установленню
іншими державами на підставі принципу взаємності великих митних тарифів
на продукцію українських суднобудівників. З огляду на викладене можна
зробити висновок, що процедура справляння податків і платежів – це
здійснення формальностей, що полягають у справлянні передбачених
законодавством податків і платежів з товарів на базі їх митної вартості з
урахуванням тарифних пільг, принципів взаємності, захисту національних
товаровиробників та обґрунтованості розмірів податків і платежів для
іноземних товаровиробників, контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою справляння яких покладено на митні органи [32].
Беручи до уваги вищезазначене, вбачається, що митне оформлення – це
сукупність формальностей з митного контролю, які здійснюються у
визначених формах, необхідних і достатніх для забезпечення додержання
вітчизняного законодавства з питань митної справи і міжнародних договорів
України, відповідно до типової технологічної схеми пропуску через її
державний кордон товарів, а також документального закріплення відомостей
та оформлення результатів, одержаних під час митного контролю, які мають
юридичне значення для подальшого використання цих товарів за заявленим
митним режимом, виконуються посадовими особами митних органів на
певних територіях цілодобово одночасно зі справлянням передбачених
законодавством податків і платежів з товарів [91].
Митне оформлення у суднобудівній галузі це послідовний, законодавчо
визначений порядок здійснення митних формальностей з митного контролю
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товарів, що переміщуються через кордон та справляння передбачених
законом податків і платежів з таких товарів [98].
Необхідно зазначити, що судна, які будуються чи ремонтуються можна
розглядати у 2-х аспектах: як товар і як транспортний засіб. Але структура
здійснення митних формальностей на будь-яких видах транспорту однакова,
а для товару вона складається з величезної кількості операцій. Тому,
особливості митних формальностей стосовно кожного з видів

товару

суднобудівної галузі виявляються саме в митних операціях, які є
специфічними щодо кожного із видів. Окрім того, що стосується товарів для
ремонту чи будування морського транспорту, митні операції мають свої
особливості прояву щодо таких видів суден, як пасажирські, військові,
нафтобаржі, риболовецькі та ін. Митні операції – найважливіший складник
кожної з митних формальностей, які здійснюються через систему митних
заходів. Тому, під митною операцією, слід мати на увазі окрему технологічно
однорідну частину (декілька дій або окрема дія в низці інших) тієї чи іншої
митної процедури [97].
Імпортований (експортований) товар у суднобудівній галузі має
переміститися через митницю, яка існує для того, щоб контролювати їх
ввезення (вивезення). При митному оформленні товару, перш за все
здійснюються:
1) визначення країни походження товару;
2) митне оцінювання товару, виходячи з якого у більшості випадків
визначається сума мита і податків.
За звичайних умов товар для використання у суднобудуванні і
судноремонті проходить через митницю і ввозиться в країну одночасно.
Виняток із цього митного правила має місце, коли товар потрапляє на
певну територію країни імпорту, наприклад у “вільну економічну зону”. У
багатьох країнах товар можна ввезти і до сплати мита. При цьому митниця
одержує від імпортера (його представника) спеціальний документ. Він
встановлює обов’язок імпортера сплатити суму податків, мита й інших
обов’язкових платежів у зазначений у ньому термін. У багатьох випадках
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законодавство вимагає, щоб оплата за векселем була гарантована банками.
Використовуючи систему таких векселів, можна, наприклад, відразу
сплатити загальну суму мита і податків на імпорт за всі товари, завезені за
визначений період. Митні правила цьому не заперечують [109].
У товарообігу держави можуть виникнути такі основні труднощі,
пов’язані зі здійсненням митних формальностей:
- дуже складні митні процедури. Вони призводять до того, що вартість
товару штучно завищується. Щоб перебороти ці перешкоди в торгівлі, у 1973
році в Кіото, у рамках Всесвітньої митної організації, було прийнято
Міжнародну конвенцію «Про спрощення і гармонізацію митних правил», а
25 червня 1999 р. затверджено нову редакцію конвенції [94];
- для різних товарів існують різні митні ставки. Для полегшення роботи
митниці в кожній країні існують спеціальні переліки товарів (класифікації), в
яких товари розподіллено на групи, підгрупи і ін. Не в усіх країнах такі
переліки однакові. Може трапитися і так, що той самий товар класифікується
в різних країнах по-різному [110];
- ставки мита і платежів (плата за митне оформлення і пов’язані з ним
дії державних органів), процедура їхньої сплати, порядок митного
оформлення можуть бути змінені, а інформацію про це опубліковано
незадовго до цього, а то і взагалі postfactum. Це питання стосується і ГАТТ,
яка вимагає, щоб інформація про зміни у ставках мита і платежів
публікувалася заздалегідь, з тим щоб суб′єкти ЗЕД могли ознайомитися з
ними і вжити усіх відповідних заходів (в тому числі сплатити необхідні суми
у встановленому порядку) [111];
- багато держав стягують з того самого товару різні мита, залежно від
того, з якої країни товар надходить. Методи визначення країни походження
товарів, а також пов’язані з ними формальності у різних країнах можуть
відрізнятися. Нерідко ці формальності надзвичайно складні. Все це
перешкоджає нормальному процесу торгівлі [112];
- розмір мита часто залежить від вартості товару. При ввезенні товарів
імпортер зазначає вартість товару в митних документах, розміри мита і
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платежів розраховуються на основі цих даних. Але буває і так, що митні
органи не вважають достовірними відомості імпортера і визначають вартість
товару на основі своєї інформації. При цьому часто виникають труднощі,
пов’язані з методом визначення митної вартості товару [113].
З розвитком нових інформаційних технологій (рис.2.1.5.) зросла більша
можливість для впровадження “електронної торгівлі” [33].

Рисунок 2.1.5. Інформаційні технології митної справи
Під впливом інформаційних технологій багато держав вже починають
вживати заходів, спрямованих на зменшення бар’єрів в “електронній
торгівлі”. Так, поправки до Конвенції Кіото, прийняті у рамках ВМО 25
червня 1999 року, спрямовані на зменшення таких бар’єрів. На жаль, поки
небагато держав ратифікувало ці поправки, але очевидно, митні процедури
почнуть змінюватися у багатьох країнах. Такі зміни, що відбуваються під
впливом новітніх технологій, приведуть до розвитку ще нового митного
процесу у суднобудуванні. Це приклад того, як розвиток технології змінює
законодавство [114].
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У той же час, щоб ввезти куплений товар для суднобудівної галузі із-за
кордону,

потрібно

пройти

адміністративні

процедури.

Наприклад,

представити належні документи, в певному порядку сплатити необхідну суму
мит та платежів та ін. Це зумовлює три основні проблеми у багатьох країнах:
1) неможливо заздалегідь підрахувати суму мита та платежів; 2)
неможливо заздалегідь сплатити суму мита та платежів; 3) неможливо
переводити валюту за кордон, якщо угода – “електронна” [110].
Результатом зусиль багатьох держав стала поява у середині 80-х років
“Гармонізованої системи кодування й опису товарів”. У основу цієї системи
була покладена система “Брюссельської тарифної номенклатури”, а також
системи митної класифікації деяких держав. Гармонізована система опису і
кодування товарів почала діяти 1 січня 1988 року. Вона включає понад 5000
шестизначних товарних позицій, які можна розподілити на більш детальні
позиції, з урахуванням особливостей національних адміністративних і
статистичних вимог, у тому числі у суднобудівній галузі [115].
Тож цілі “Гармонізованої системи”:
- домогтися однаковості класифікації товарів з метою митного
оформлення у різних країнах;
- полегшити збір, аналіз і порівняння статистичних даних;
- створити загальну міжнародну систему кодування, опису і
класифікації товарів для цілей торгівлі;
- надати зацікавленим особам оновлену товарну номенклатуру, яка
дозволяє судити про технологічний прогрес і зміни в міжнародній торгівлі.
На сьогодні цю систему використовують митні органи декількох
десятків держав. Контроль за застосуванням державами “Гармонізованої
системи опису і кодування товарів” здійснює ВМО. У рамках Співдружності
Незалежних Держав уряди країн-учасниць домовилися використовувати
єдину

“Товарну

номенклатуру

зовнішньоекономічної

діяльності

Співдружності Незалежних Держав” [116].
У випадках, коли імпортеру суднобудівної галузі заздалегідь відомо,
за якою “статтею” буде класифікуватися товар і ставка мита, виражена у
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відсотках до вартості товару, можуть виникнути труднощі, якщо імпортер і
митники не узгодять вартість ввезеного товару. У таких випадках
представники митниці звичайно визначають вартість товару на основі свого
розуміння. Це спричиняє великі труднощі у суднобудуванні при комплектації
будівництва суден і отримання запчастин для тих, що ремонтуються [114].
У 1979 р. в рамках ГАТТ був підписаний “Кодекс про митну вартість”.
Він передбачав, що вартість імпортного товару не повинна розраховуватися
на основі вартості товарів, які походять з країни імпорту, або на довільних,
або штучних ставках митної вартості товару. В 1995 р. набрала чинності
розроблена на основі цього Кодексу Угода «Про застосування статті VII
ГАТТ» від 15.04.1994р. Участь у цій Угоді є обов’язковою умовою членства
у СОТ. Умови обох договорів використовувалися в митних правилах
багатьох держав-учасників ГАТТ [116].
Враховуючи необхідність спрощення процедури митного оформлення
та митного контролю товарів, а також загальносвітові тенденції щодо
поступового переходу до уніфікації оформлення вантажних митних
декларацій та їх контролю, передбачається створення та використання
виключно машинозчитуваних документів, для чого повинні застосовуватися
відповідні програмно-апаратні засоби. Відкритість і багаторівнева структура
електронної митниці мають забезпечувати можливість розширення її
взаємодії із зовнішніми користувачами – центральними органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями на будь-якому рівні системи і будь-який час [117].
Заходи ДФСУ, насамперед, спрямовані на спрощення митних
формальностей.

Це,

зокрема,

стосується

впровадження

концепції

«Електронна митниця». Створення електронної митниці спрямоване на
зміцнення митної безпеки України, забезпечить оперативне отримання
актуальної

і

достовірної

зовнішньоекономічних

інформації

операцій,

про

наміри

створення

умов

щодо
для

здійснення
прискорення

формальностей митного контролю та митного оформлення, поліпшення
соціального

й

інформаційного

обслуговування
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населення,

сприятиме

вдосконаленню інформаційної інфраструктури митної справи. Проектування
і впровадження електронної митниці повинні здійснюватися на базі діючої
Єдиної автоматизованої інформаційної системи з урахуванням міжнародних
стандартів і з максимальним використанням науково-технічного потенціалу
держави [118].
При цьому слід урахувати особливості державного управління, серед
яких основними з погляду впливу на структуру електронної митниці є:
- неоднорідність інформації, що зберігається у базах даних;
- наявність у базах даних розподіленої інформації;
- наявність великої кількості інформаційних потоків, різних за
структурою та інтенсивністю;
- велика кількість внутрішніх та зовнішніх користувачів;
- різні вимоги щодо захисту інформації та програмно-апаратного
забезпечення.
Електронна митниця, як інформаційно-аналітична система загальнодержавного значення повинна стати моніторинговою підтримкою у
формуванні організаційного механізму забезпечення управління у митній
справі, відстеження динаміки співвідношень експортного та імпортного
потенціалу країни тощо. Ведення довідкових систем і формування баз даних
спеціального призначення повинні забезпечити можливість організації
інформаційного

обслуговування

різноманітних

запитів

користувачів

електронної митниці, що потребують аналізу й узагальнення, як на
державному, так і на регіональному рівнях [119].
Цьому має сприяти створення інтегрованих баз даних центрального і
регіонального рівнів, де будуть концентруватися інформаційні ресурси
електронної митниці. Електронна митниця забезпечуватиме задоволення
потреб юридичних та фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів
України у своєчасному оформленні документів, які подаються до митного
оформлення та верифікацію внесених даних, а також буде використовуватися
в системі управління митною справою. Вона повинна функціонувати у
режимі

реального

часу,

бути

доступною
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кожному

авторизованому

користувачеві та орієнтуватися на використання визнаних міжнародних
форматів документів, що подаються до оформлення в електронному вигляді.
Основною метою створення електронної митниці є:
- технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та
обробка електронної інформації між митними адміністраціями держав,
органами державної влади України та суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності;
- створення та технічна підтримка організаційно-технічних систем для
функціонування всеохоплюючих автоматизованих процедур оцінки якості
виконання митної справи [120];
-

підвищення

ефективності

здійснення формальностей

митного

контролю та митного оформлення шляхом формування єдиної державної
автоматизованої системи на підставі відомостей, що подаються до митних
органів юридичними та фізичними особами, виключно в електронному
вигляді;
- створення режиму "єдиного вікна";
- забезпечення органів державної влади, інших державних органів та
органів місцевого самоврядування актуальною і достовірною статистичною
інформацією;
- підвищення ефективності управління митного органу та взаємодії з
органами державної влади;
- виключення дублювання заходів з ведення обліку окремих операцій,
що

здійснюються

органами

виконавчої

влади,

органами

місцевого

самоврядування, іншими організаціями, з метою раціонального використання
бюджетних коштів;
- участь у формуванні державних інформаційних ресурсів;
- спрощення порядку звернення юридичної чи фізичної особи до
митних органів і отримання інформації, що їх стосується [119];
- зменшення кількості адміністративних зобов'язань;
- підвищення ефективності боротьби з контрабандою, шахрайством,
організованою злочинністю і тероризмом;
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- забезпечення повноти сплати податків та платежів;
- захист інтелектуальної власності та культурної спадщини;
- підвищення контролю за ввезенням небезпечних вантажів;
- забезпечення обміну інформацією з митницями іноземних держав;
- забезпечення контролю за додержанням передбачених законом
заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний
кордон України [118].
В основу проектування і формування електронної митниці повинні
закладатися системотехнічні принципи, що були основою під час створення
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної фіскальної
служби України, у тому числі мережева архітектура, відкритість, системне
управління тощо.
Застосування сучасних технологій обробки інформації з потужним
програмно-апаратним комплексом регіональної інформаційної митниці надає
широкі можливості для вибору оптимальних технологій

здійснення

формальностей щодо кожного типу документів електронної митниці,
спрощення технологічних схем обробки даних. При цьому забезпечується
принципова можливість спільного функціонування програмно-технічних
компонентів, розроблених самостійно співробітниками митних органів та
офіційно придбаних у різних виробників [119].
Функціонально електронна митниця складається з окремих підсистем,
які працюватимуть на різних рівнях і взаємодіятимуть. Передбачається
поступове введення в експлуатацію та подальший розвиток цих підсистем.
Однією

з

підсистем

електронного

декларування

та

електронного

документообігу - є сукупність програмно-апаратних засобів та інформаційнотелекомунікаційних
декларанта (брокера)

комплексів,

що

забезпечує

взаємодію

підсистем

і митного органу, а також співробітників різних

митних органів під час здійснення формальностей митного контролю та
митного оформлення вантажів [121].
За такого, дисертантом зауважено, що згідно з Кіотською конвенцією,
митні формальності - визначені законодавством, як операції при здійсненні
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митного контролю, оформлення і інших процедур. Дані операції містять в
собі

управлінський

вплив.

Об'єкт

управлінського

впливу

митних

формальностей - працівники митних органів, які виконують визначені
законодавством операції під час митного контролю, оформлення. Об'єкт
митних формальностей - особи, яких законодавство зобов'язує здійснити
встановлені операції для проходження митного контролю.
Таким чином,

аналіз митних

формальностей дозволяє зробити

висновок, що митне законодавство України не враховує особливості
господарсько-правової

регламентації

суднобудування

та

шляхи

оподаткування в залежності від обраного митного режиму. Законодавство
України у напрямку суднобудування та судноремонту відрізняється «не
системністю», що не дає змоги суб'єктам підприємницької діяльності
суднобудівної

галузі

користуватися

перевагами,

які

передбаченні

законодавчими нормами. Це скорочує кількість операцій у відповідних
митних

формальностях

та

призводить

до

тінізації

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності.
Крім того, існує специфіка здійснення митних формальностей та
митного контролю у суднобудуванні повязана з особливостями забезпечення
виробництва матеріалами, комплектуючими виробами і запасними частинами
повязана з поетапним будівництвом

суден, коли імпортовані товари

знаходяться на митній території України більш ніж 365 днів в залежності від
типу судна. Але, на теперішній час не існує вітчизняних митно-правових
актів щодо надання пропозицій вирішення спірних питань при здійсненні
митних

формальностей

у

суднобудуванні

виробництва.

113

з

урахуваням

специфіки

2.2. Функціональні призначення митних формальностей
у суднобудівній галузі

На сьогоднішній день інститут правового регулювання митної справи у
суднобудівної галузі є мало дослідженим, у тому числі і в частині історії його
виникнення та розвитку [122].
Ознайомлення з історією дозволяє краще зрозуміти його витоки та
уніфікувати, щоб цей інститут відповідав сучасним вимогам митного права,
як національного, так і міжнародного. Історія розвитку адміністративноправового регулювання діяльності суднових постачальників цілком залежить
від історії розвитку морського і митного права, у тому числі міжнародного
морського права [123]. Розвиток морського права тісно пов’язаний з
розвитком морського флоту. Цей аспект є дуже важливим, адже більшою
мірою

інститут

правового

регулювання

діяльності

суднобудування

пов’язаний з розвитком правового регулювання морським флотом, що надає
сформувати

порядок

митних

операцій

щодо

здійснення

митного

декларування товарів суднобудівної галузі [124].
Враховуючи величезну важливість здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, у т.ч. в суднобудуванні та судноремонті, митні формальності і
митний контроль товарів галузі, при переміщенні через митний кордон,
мають бути скороченні до мінімуму. Таке ставлення учасників ЗЕД наведено
у Регламенті Ради Європейської Спільноти № 2913/92 від 12.10.1992р. «Про
заснування Митного кодексу Європейської Спільноти». Крім того, цим
міжнародним правовим актом передбачено п. 2 ст. 37 гл. 1 розд. 3
Положення, що застосовується до товарів ввезених на митну територію
Спільноти до проходження ними митного режиму – товари залишаються під
наглядом митних органів на строк що необхідний для визначення їх митного
статусу. З метою спрощення митних формальностей і процедур ч.С п.1 ст.76
гл. 2 розд.3 Митного кодексу Європейської Спільноти за умов встановлених
відповідно процедури дозволяється недодавати до митної декларації деякі
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документи зазначені у ч. 2 ст. 62 цього Кодексу. За такого, спрощена митна
декларація або комерційний чи адміністративний документ повинен містити
інформацію необхідну для ідентифікації товарів [125].
Широке розуміння митного декларування у суднобудуванні включає в
себе комплекс митних операцій, що об'єднуються в окрему процедуру
митного

оформлення,

яка

регулює

порядок

здійснення

митних

формальностей за заявленими відомостями, необхідними для митних цілей.
Таке поняття даної дефініції повинно закріпитися у Митному кодексі і при
цьому декларантами можуть були лише законодавчо визначенні особи (рис.
2.2.1.) [126].

Рисунок 2.2.1. Особи, що мають право бути декларантами [33]
Варто розрізняти такі правові ситуації, як: а) початок і закінчення
процедури внутрішнього митного транзиту; б) початок і закінчення терміну
доставки товарів у рамках досліджуваної процедури. Дані поняття не
рівнозначні і співвідносяться, як ціле і його частина. З метою вдосконалення
порядку регулювання внутрішнього митного транзиту у суднобудуванні
пропонується внести зміни та спростити порядок його здійснення в тих
випадках, коли процес внутрішнього митного транзиту законодавством
розбивається на самостійні операції [127].
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Аналізуючи проблему відмінності таких юридичних категорій, як
спосіб і форма декларування, можна прийти до висновку, що дані поняття
перебувають у тісній залежності, але не рівнозначні за своїм змістом.
Внаслідок

цього

способом

декларування

визнаються

підготовчі

дії

декларанта, спрямовані на передачу необхідної інформації ( рис. 2.2.2.) [58].

Рисунок 2.2.2. Спосіб декларування
Під формою декларування розуміється засіб, за допомогою якого
здійснюється безпосередня передача необхідної інформації. Такими засобами
є: документовані відомості на паперовому або електронному носії, усна мова
і мовчазне діяння людини (рис. 2.2.3.). Відповідно форма декларування у
суднобудуванні може бути письмова, електронна або усна, але потрібно
враховувати це в залежності від типу декларацій. При цьому, безперечна
перевага електронного декларування перед письмовим одночасно вказує на
організаційно-технічні та правові недоліки, що перешкоджають широкому
впровадженню даної форми в практику митного оформлення. Усна форма
декларування розглядається, як самостійна. У зв'язку з цим пропонується
внести зміну до чинного законодавства, а саме: передбачити відповідальність
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за порушення форми декларування та не декларування і встановити види
адміністративних правопорушень [66].

Рисунок 2.2.3. Типи митних декларацій
З метою оптимізації операцій митного декларування доцільно: а)
встановити адміністративну відповідальність за порушення встановленого
терміну подання митної декларації; б) вдосконалити порядок застосування
спрощених процедур митного оформлення у суднобудуванні, що торкаються,
в першу чергу, митного декларування, в іншому випадку реформа митного
законодавства не наддасть бажаних результатів [128].
Законодавством, також, визначено місце і час проведення митного
оформлення. Воно здійснюється у місцях розташування відповідних
підрозділів митних органів ДФСУ протягом часу, який вони встановлюють за
погодженням з уповноваженими здійснювати такі види контролю органами.
Згідно з міжнародними договорами митне оформлення у пунктах пропуску
через митний кордон України може здійснюватися цілодобово [129].
Доречно було б запровадити класифікацію митних декларацій за
характером підстав (рис.2.2.4.) [95]:
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Існує

суттєва

різниця

між

здійсненням

митного

оформлення

юридичних та фізичних осіб. Митне оформлення товарів, які переміщуються
через митний кордон фізичною особою може здійснюватися у будь-якому
митному органі на всій митній території України, тобто це, як правило, пункт
пропуску фізичної особи через митний кордон [66].

Рисунок 2.2.4. Класифікація митних декларацій
Митне оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон
юридичною особою, здійснюється митним органом ДФСУ, у зоні діяльності
якого розташована дана юридична особа. Тобто, якщо митне оформлення
товарів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в
місці перетинання митного кордону, митному органові ДФСУ у пункті
пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та
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інші супровідні документи, що містять відомості, достатні для прийняття
рішення про можливість пропуску товарів через митний кордон України.
Дана правова норма містить певні суперечності, які пояснюються тим,
що юридична адреса і фактична адреса суб'єкта ЗЕД у суднобудуванні і
судноремонті, як правило, не збігаються, тому що юридична адреса засвідчує
місце реєстрації підприємства, а фактична - його розташування. Відповідно
до норм, митне оформлення вантажів здійснюється різними митними
органами. Тому, необхідно чітко визначити місце митного оформлення для
юридичних осіб. У випадках, визначених митними органами ДФСУ, митне
оформлення в іншому митному органі ДФСУ може здійснюватися за
письмовим погодженням між цим митним органом ДФСУ і митним органом
ДФСУ, у зоні діяльності якого розташована зазначена юридична особа [130].
Митне

оформлення

товарів

у

суднобудівній

діяльності,

що

перемішуються через митний кордон України резидентами, за винятком
випадків переміщення товарів через територію України у режимі транзиту,
здійснюється митними органами ДФСУ, у зонах діяльності яких розташовані
ці резиденти. У випадках, визначених Митним кодексом, митне оформлення
в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням
між цим митним органом ДФСУ і митним органом ДФСУ, у зоні діяльності
якого розташований відповідний резидент. Місце здійснення митного
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України
нерезидентами, визначається Митним кодексом України [66].
Суттєвим важелем митно-тарифної політики який стимулює реалізацію
економічних інтересів суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин у суднобудуванні, чи навпаки перешкоджає їх
реалізації є митне оформлення. Ускладнення формальностей митного
оформлення, збільшення кількості документів при проходженні товарів через
митний кордон стає значним протекціоністським бар'єром. Так, за оцінками
деяких

експертів,

під

час

митного

оформлення

імпортних

товарів

підприємства змушені подавати масу документів та довідок, лише 10% яких
передбачено МКУ. Такий стан справ суперечить світовим тенденціям щодо
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скорочення кола питань, у вирішення яких втручаються державні органи.
Система митного контролю та митного оформлення у суднобудування є
адміністративними заходами, які здійснює держава при регулюванні ЗЕД. Ці
адміністративні інструменти входять до системи митного управління
зовнішньоекономічними зв'язками [57].
Комплекс заходів системи митного оформлення можна класифікувати
на три групи (рис. 2.2.5.):

Рисунок 2.2.5. Заходи митного оформлення
1. Митне оформлення - це засвідчення відомостей, одержаних під час
здійснення митного контролю товарів, які переміщуються через митний
кордон України.
2. Юридичне оформлення результатів митного контролю.
3. Ведення статистичного обліку ввезення на митну територію України,
вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
Система митного оформлення ЗЕД, в т. ч. у суднобудуванні, є досить
важливим інструментом регулювання даної сфери взаємовідносин. З однієї
сторони, запровадження даного регулятивного механізму може стимулювати
взаємовідносини у сфері міжнародних економічних зв'язків, з іншої, навпаки
є досить серйозною протекціоністською перешкодою для експортерів чи
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імпортерів. У будь-якій країні дії митних органів суттєво впливають на
ситуацію на кордоні. Так, наслідком впровадження в Україні системи
"зеленого коридору", тобто спрощеної процедури проходження митного
контролю та митного оформлення стало зняття багатьох проблем у зоні
митного контролю, а ускладнення системи використання податкових векселів
при імпорті товарів в Україну вплинуло не тільки на збільшення кількості
митних документів та зростання строку розмитнення вантажів, а й на
скорочення обсягів ввезення товарів [98].
Товари, які при ввезенні на митну територію України були оформлені у
режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим
транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного
складу, на якому зберігаються зазначені товари. Державною фіскальною
службою України

можуть визначатися ділянки території з комплексом

будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних
для здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються
через митний кордон України - вантажні митні комплекси, автопорти,
автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть
входити до органів митної системи України, як спеціалізована митна
організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту,
зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності [91].
За рішенням центрального органу виконавчої влади, що координує та
контролює митну діяльність, митне оформлення товарів окремих видів може
здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Таким
чином, митне оформлення у суднобудуванні здійснюється (рис.2.2.6.):
а) на митному кордоні України, що збігається з державним кордоном
України - у пунктах пропуску, через які здійснюється залізничне,
автомобільне, морське, річкове, повітряне й інше сполучення, а також в
інших районах митної території України;
б) у пунктах, розміщених на митному кордоні України, де він
збігається з межами спеціальних митних зон, а також на території
спеціальних митних зон;
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в) у зонах митного контролю на території і в приміщеннях
підприємств за умови, що будуть виконані вимоги щодо забезпечення
митного контролю в повному обсязі [130].

Рисунок 2.2.6. Місця митного оформлення окремих видів товарів
З початком митного оформлення на товари для суднобудування
поширюється режим, що різко обмежує можливість користування і
розпорядження ними: ніхто не вправі користуватися і розпоряджатися
товарами, щодо яких митне оформлення не закінчене. Винятки з цього
правила

встановлені

митним

законодавством.

Окрім,

МКУ,

митне

оформлення врегульовано постановою КМУ «Про питання, пов’язанні із
застосуванням митних декларацій» від 21 травня 2012p. № 450 та «Порядком
виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення
товарів

із

застосуванням

митної

декларації

на

бланку

єдиного

адміністративного документу» затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 30 травня 2012р. №

631.

Загалом процедура митного

оформлення з часом стала уніфікованою і митне оформлення має формальне
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значення. Повне оформлення митної декларації полягає у формальній ознаці
- проставленні на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора
митниці [95].
Під

час

митного

оформлення

представники

суднобудівних

підприємств, що мають належним чином оформлені повноваження щодо
товарів, які підлягають митному оформленню, мають право бути присутніми
при його здійсненні. Декларанти можуть бути присутніми під час митного
оформлення товарів, які пред'являються ними для такого оформлення. У
передбачених чинним законодавством України випадках присутність
представників підприємств, а також громадян при митному оформленні є
обов'язковою. Митне оформлення проводиться українською мовою або на
офіційних мовах митних союзів, якщо Україна є їх членом. З метою митного
контролю і митного оформлення митниці на підставі мотивованого
письмового розпорядження можуть брати проби і зразки товарів, для
проведення їхнього дослідження [33].
У різних країнах світу підхід до митного оформлення у суднобудуванні
різний і складається з етапів. Існують системи спрощеного митного
оформлення. Як зазначалося раніше, такі етапи є уніфікованими в межах
певних митних союзів. Відповідно до згаданої Типової технології в Україні
передбачено чотири етапи митного оформлення [98].
Митне оформлення здійснюється митним органом цілодобово, за
наявності всіх необхідних документів і відомостей. Митне оформлення
вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур
відповідно до заявленого митного режиму [95].
Митна декларація не приймається до оформлення, якщо вона:
- не містить усіх відомостей або подана без документів, передбачених
ст. 335 МКУ;
- не містить встановлених законодавством обов’язкових реквізитів;
- подана з порушенням інших вимог, встановлених МКУ.
Виправлення можуть бути зроблені лише шляхом перекреслення
помилкових і внесення правильних відомостей та в інших передбачених
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законом випадках. Якщо підстави для відмови у митному оформленні
відсутні, то вантажним відділом приймається рішення про здійснення огляду
товару. За зверненням особи, яка отримує товар, може бути оформлений Акт
про огляд за встановленою формою [131]. Якщо буде прийняте рішення про
відмову в митному оформленні, то вказується відповідна підстава чи
посилання на чинний законодавчий документ (рис. 2.2.7.) [63].

Рисунок 2.2.7. Підстави для відмови у прийнятті митної декларації
У той же час митним законодавством передбачено, ще й спрощений
порядок митного оформлення у т. ч. для суднобудування. У разі переміщення
через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків
стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій,

їх митне оформлення

здійснюється першочергово у спрощеному порядку. Умови застосування
спрощеного порядку митного оформлення визначаються KMУ [91].
Порядок

і

процедури

митного

оформлення

у

суднобудуванні

встановлюються в залежності від:
- виду товарів, що переміщуються через митний кордон України
(товари, що піддаються швидкому псуванню, радіоактивні і ін. матеріали,
товари подвійного використання, що підлягають експортному контролю, а
також ряд інших товарів);
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- виду транспорту, що використовується для переміщення товарів через
митний кордон (автомобільний, водний, повітряний, залізничний, трубопровідний транспорт і лінії електропередачі);
- категорій осіб, які переміщують товари (фізичних осіб, які
переміщують товари не для комерційних цілей, окремих категорій іноземних
осіб) [97].
Крім того, спосіб переміщення товарів може впливати і на особливості
митного оформлення за наступних митних процедур, які можна розділити на
умовні групи:
1) митні процедури, що передують представленню митної декларації:
- прибуття товарів на митну територію України,

тобто до місця

надання митному органу необхідних документів та відомостей;
- внутрішній митний транзит;
- приміщення для товарів на тимчасове зберігання;
2) попереднє митне декларування товарів;
3) митне декларування товарів;
4) митні процедури, які здійснюються після завершення митного
декларування:
- при вибутті товарів з митної території України;
- при умовному випуску товарів з дотриманням певних зобов'язань
перед митними органами;
5) оформлення завершення дії митного режиму [132].
Аналіз правової регламентації митного оформлення при переміщенні
відремонтованих суден, а також комплектуючих виробів та запасних частин,
для суднобудування через митний кордон України дозволив сформулювати
такі положення:
- необхідність прийняття нормативно-правового акту, який має
визначити особливості такого митного оформлення;
- спростити існуючий порядок митного контролю та оформлення для
таких товарів;
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- внести зміни до Митного кодексу, яким передбачити єдиний підхід до
нарахування мита на товари для будівництва і ремонту, як українських, так і
іноземних суден [95].
При цьому, з’явилося поняття «інститут уповноваженого оператора
економічної

діяльності».

Митники

повинні

обрати

чітку

методику

визначення митної вартості, відштовхуючись від вартості товару в контракті.
Митний кодекс передбачає термін - «пост-аудит контроль», яким узаконено
право Державної фіскальної служби України перевіряти правильність
нарахування митних платежів на ввезені товари після митного оформлення,
це застосовується, також і для військових кораблів виключно за наявності
податкової пільги у підприємства. Такий крок, зменшить кількість випадків
використання «механізму спрощення» для мінімізації податків на кордоні.
Якщо суб’єкт господарювання, що працює за спрощеною системою
оподаткування, на кордоні згідно із законом сплатить мито і митники
дозволять йому без митного контролю, безперешкодно ввезти товар на
територію України, то в такому разі вони матимуть право впродовж року
прийти на це підприємство суднобудівної галузі і перевірити, що за
продукцію було ввезено і чи за призначенням вона використовується та чи
правильно сплачено мито. Це і є «пост-аудит контроль» [133].
Крім того, існує ряд митних операцій, які проводяться ще до
переміщення товарів через митний кордон:
- отримання дозволу митного органу на застосування спеціальних
спрощених операцій митного оформлення;
- отримання свідоцтва на допуск транспортного засобу;
- використання контейнера або знімного кузова для перевезення
товарів під митними печатками і пломбами;
- здійснення митного оформлення в пріоритетному порядку [97].
Митні органи ДФСУ забезпечують проведення в пріоритетному
порядку митного оформлення і митного контролю обладнання і майна,
надають вказівки про провадження їх митного оформлення без застосування
заходів нетарифного регулювання у суднобудуванні. Особа, що переміщує
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такі товари, подає до митного органу України письмову заяву, яка
розглядається в якості тимчасової митної декларації. Така, заява має містити
відомості про відправників і одержувачів товарів, країну відправлення та
призначення товарів, їх найменування, опис, кількість, вагу брутто, вартість,
мету використання, відомості про митні режими і зобов'язання про подання у
встановленні терміни митної декларації. Товари підлягають пропуску на
підставі заяви за рішенням начальника митного органу [66].
Товари, щодо яких справляються мито і податки, оформляються в
пріоритетному порядку тільки при забезпеченні сплати митних платежів.
Загальні умови митного оформлення - це самостійна правова категорія, яка
має спільні правила організаційно-правового характеру, що визначають
найбільш доцільні час, місце, засоби і спеціалістів для успішного здійснення
митних формальностей.

Як самостійна правова категорія загальні умови

митного оформлення у суднобудуванні володіють властивістю нормативності: вони передбачені МКУ і тому становлять правові вимоги закону.
Умови митного оформлення є загальними правовими нормами, так як
адресовані усім митним органам, які здійснюють митне оформлення товарів,
що переміщуються через митний кордон України.
Загальні умови митного оформлення у суднобудуванні розділені на
п'ять класифікаційних груп ( рис. 2.2.8):
1) часові межі митного оформлення;
2) місце митного оформлення;
3) документи та відомості, необхідні для митного оформлення;
4) залучення до митного оформлення зацікавлених осіб;
5) черговість митного оформлення.
Загальні умови першої групи - це правила про терміни початку і
завершення митного оформлення [133].
Документи, необхідні для митного оформлення, можуть надаватися у
вигляді

оригіналів,

копій

завірених

відповідною

особою,

у

формі

електронних документів декларантом або уповноваженими органами, що
видали такі документи (митний орган у разі необхідності перевіряє
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відповідність копій цих документів їх оригіналам). На зацікавлених осіб або
їх представників покладено обов'язок бути присутніми при здійсненні
митного оформлення, у разі якщо цього вимагає митний орган [134].

Часові межі

Місце оформленя
Черговість

Загальні умови митного
оформлення у
суднобудуванні

Залучення
зацікавлених осіб

Документи та
відомості

Рисунок 2.2.8. Умови митного оформлення у суднобудуванні
Особа, яка претендує на застосування спеціальних спрощених
процедур митного оформлення у суднобудуванні, звертається до митного
органу з письмовою заявою про це. У якій зазначає відомості про заявника та
про його ЗЕД. Заявник повинен надати письмове зобов'язання про згоду
вести систему обліку своєї виробничої документації способом, що дозволяє
митним органам зіставляти відомості, які містяться в ній і відомості
представлені митним органам при здійсненні митного оформлення товарів, а
також про згоду забезпечувати доступ посадових осіб митних органів до
зазначеної системи обліку.
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Автором дисертаційного дослідження зазначено, що спеціальні
спрощені процедури митного оформлення у суднобудуванні встановлюються для суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють ввезення
товарів на митну територію України і можуть передбачати подачу
періодичної митної декларації, пропуск товарів для ідентифікації, проведення
митного оформлення на об'єктах таких осіб, зберігання товарів на своїх
складах і інше. Крім того, спеціальні процедури митного оформлення не
можуть містити положення, що звільняють осіб від дотримання вимог і умов,
встановлених митним законодавством.
За такого, особливими чинниками функціонального призначення
митних формальностей у суднобудівній галузі, можна вирізнити наступні:
1. Товари для суднобудування щодо яких справляються мито і податки
оформляються у пріоритетному порядку тільки при забезпеченні сплати
митних платежів. Умови митного оформлення – самостійна правова
категорія, яка представляє спільні правила адміністративно-правового
характеру.
2. Митне оформлення служить важливим засобом для державного
регулювання ввезення, вивезення і транзиту товарів для суднобудування.
3. Підставою здійснення митного оформлення у суднобудуванні є
наявність даних, що підтверджують право суб’єкта переміщення через
митний кордон держави й відповідний обов’язок митного органу застосувати
щодо товарів спрощену процедуру митного декларування й контролю.
4. Варто розрізняти такі правові ситуації, як: а) початок і закінчення
процедури внутрішнього митного транзиту; б) початок і закінчення терміну
доставки товарів у рамках досліджуваної процедури.
5. Електронне декларування забезпечує спрощену систему митного
оформлення, з метою вчасного забезпечення виконання проектних умов
будівництва суден та строків контракту з замовником судна.
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2.3. Митні правила та адміністративно-правові засади визначення
митних формальностей у суднобудуванні
Функціонування митної системи потребує чітко визначених правил, які
прийнято називати митними. Митний кодекс України визначає митні правила
як встановлений законодавством порядок переміщення товарів через митний
кордон України, для проведення митного контролю, оформлення та інших
митних операцій. Вони застосовуються, у т. ч. для суднобудівної галузі. Як
відомо, порядок – це спосіб і механізм поєднання елементів і підсистем у
цілісну систему й чітка послідовність дій у процесі руху до мети. Відповідно,
встановлений законодавством порядок переміщення товарів і транспортних
засобів можна розглядати, як систему правових норм, що регулює таке
переміщення через митний кордон [29].
Згідно з Кіотською конвенцією термін "Стандартне правило" означає:
положення, застосування якого визнається необхідним для досягнення
гармонізації і спрощення митних правил і процедур [135].
Окремі фахівці тлумачать поняття “митні правила” значно ширше, ніж
український законодавець, а саме як порядок і процедури переміщення,
митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний
кордон, стягування митних платежів, надання митних пільг та застосування
митних обмежень [29].
Правила – це форма нормативно-правового акту, яким установлюються
процедурні норми, що визначають порядок здійснення будь-якого виду
діяльності. А митні процедури – це операції, пов’язані зі здійсненням
митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України,
митного оформлення цих товарів, а також зі справлянням передбачених
законом податків і платежів [136].
Існує ширше трактування поняття “митні правила”. Частина науковців і
практиків тлумачать митні правила як сукупність норм, що регулюють
управління митною справою. Тут треба пригадати, що митне законодавство,
за міжнародним визначенням – це встановлені законодавством умови
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регулювання стосовно імпорту, експорту, переміщення чи зберігання товарів,
застосування та забезпечення виконання яких покладено на митні органи в
межах їх компетенції. Таке визначення фактично ставить знак рівності між
поняттями “митне законодавство” та “митні правила”. Норми митного
оформлення, пов’язані із закріпленням результатів митного контролю,
автоматично зараховуються до митних правил. Основа митного оформлення
– декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Недекларування товарів Митний кодекс України також визначає як
порушення митних правил [137].
Але в такому випадку виникає цікаве питання: чи можна вважати
коректним

включення

у

поняття

"митні

правила"

поняття

"митні

формальності"?
Правила - це форма нормативно-правового акту, яким установлюються
процедурні норми, що визначають порядок здійснення будь-якого виду
діяльності. А митні формальності - це вимоги передбаченні для здійснення
митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України, їх
митного оформлення, а також зі справляння податків і платежів [138].
Основні правові принципи переміщення товарів через митний кордон
України затверджено у відповідних розділах Митного кодексу України. З
якого, вбачається, що до митних правил належить порядок здійснення
митних процедур. Перш за все, це порядок організації та здійснення митного
контролю. Окрім того, до митних правил, згідно із законодавчими та
нормативними актами, належить велика кількість порядків та операцій [139].
Класифікація митних правил дає змогу розширити й уточнити
визначення даного поняття: митні правила - установлена законодавством
система правових норм, що залежно від об'єктів, суб'єктів, цілей, засобів,
способів та етапів переміщення через митний кордон визначає порядок
такого переміщення та обсяг митних операцій, які при цьому здійснюються
[87]. Зміст науково-практичної літератури з митної тематики показує, що
митні операції, як поняття майже не досліджені [93].
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Таким чином, митні правила тлумачяться, як частина митного
законодавства, в якій виписано порядок митних дій (рис.2.3.1.).

Рисунок 2.3.1. Тлумачення митних термінів
Окрім того, до митних правил нормативні акти зараховують:
- порядок обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які
здійснюють переміщення товарів через митний кордон України;
- операції, що виконуються до початку митного оформлення товарів,
тобто попередні;
- порядок декларування товарів;
- обов’язковість митного контролю та оформлення всіх товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон;
- переміщення всіх товарів виключно у визначених пунктах пропуску
на митному кордоні України;
- порядок тимчасового зберігання товарів, що переміщуються через
митний кордон України;
- порядок здійснення митних формальностей при переміщенні товарів
через митний кордон України різними видами транспорту;
- порядок розпорядження товарами, що перебувають під митним
контролем;
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- порядок здійснення підприємницької діяльності з надання послуг з
декларування товарів та перевезення товарів, що переміщуються через
митний кордон України або перебувають під митним контролем;
- порядок та умови переміщення товарів при застосуванні видів
митного режиму;
- порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через
митний кордон України громадянами;
- порядок контролю за переміщенням через митний кордон України
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності;
- порядок декларування та методи визначення митної вартості товарів;
- порядок та критерії визначення країни походження товарів, що
переміщуються через митний кордон України, а також верифікації
сертифікатів про походження товарів з України;
- порядок надання митних пільг;
- порядок ведення митної статистики товарів, що переміщуються через
митний кордон України [33].
У науковій та прикладній літературі відсутні будь-які спроби
класифікувати митні правила. У Митному кодексі України митні правила
можна

вважати

класифікованими

за

метою

та

видами

транспорту

переміщення товарів. На думку науковців, класифікацію митних правил
необхідно здійснювати у т. ч. у суднобудуванні за такими ознаками:
- за метою переміщення;
- за видами засобів переміщення;
- за способом переміщення;
- за етапами переміщення;
- за суб’єктами переміщення;
- за об’єктами переміщення.
Систематизація митних правил показує, що законодавець призначає їх
для забезпечення трьох цілей:
- здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний
кордон України;
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- здійснення митного оформлення цих товарів;
- справляння передбачених податків і платежів [29].
З метою розвитку національного виробництва товарів і послуг у
суднобудівній

галузі

митне

законодавство

встановлює

різні

умови

переміщення через митний кордон товарів, які реалізуються із застосуванням
визначених

митних

режимів.

Митним

оформленням

є

сукупність

формальностей, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі (у тому числі
за умов тимчасового ввезення чи тимчасового вивезення) товарів, майна та
інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, а
митними формальностями є сукупність дій, що підлягають виконанню
відповідними особами і митними органами з метою дотримання вимог
законодавства України з питань державної митної справи [10].
Митні правила щодо оформлення переміщення товарів через кордон
почали зароджуватися ще з 1948 р. за ініціативою 13-ти Західноєвропейських
держав. За допомогою Постійного бюро тарифів було організовано
Економічну і Митну комісії, основні функції яких полягали у запровадженні
загальної товарної номенклатури та розробці принципів оцінки товарів з
митними цілями. Комісія, також, вивчала методи уніфікації митних
процедур, 15 грудня 1950 р. члени робочої групи цієї комісії підписали
«Брюссельську конвенцію», якою було проголошено про створення Ради
митного співробітництва (Customs Cooperation Council), як постійно діючого
самостійного міжнародного органу. Конвенція «Про створення Ради митного
співробітництва» набула чинності 4 листопада 1952 р. З жовтня 1994 р. Раду
митного

співробітництва

було

перейменовано

на

Всесвітню

митну

організацію [25].
Отже, класифікація митних правил (таблиця 2.3.1.) дає змогу
розширити та уточнити визначення даного поняття: митні правила –
встановлена система норм, що залежно від об’єктів, суб’єктів, цілей, засобів,
способів та етапів переміщення через митний кордон визначає порядок
такого переміщення та обсяг митних формальносей, які при цьому
здійснюються [137].
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Таблиця 2.3.1.
Класифікація митних правил
За метою
переміщення

За видами
засобів
переміщення

За способом переміщення

За етапами
переміщення

За об’єктами переміщення

За суб’єктами
переміщення

– імпорт;
- реімпорт;
– експорт;
- реекспорт;
– транзит;
– тимчасове
ввезення
(вивезення);
– митний
склад;
-спеціальна
митна зона;
– магазин
безмитної
торгівлі;
– переробка
на митній
території
України;
– переробка
за межами
митної
території
України;
– знищення
або
руйнування;
– відмова на
користь
держави

-авіаційного;
-водного;
-автомобільного;
-залізнич
ного;
-трубоп
ровідно;
– лініями
електропередачі

–у вантажних
відправленнях;
– у міжнародних
поштових
відправленнях;
– у міжнародних
експресвідправленнях;
– у несупроводжуваному
багажі;
– у ручній
поклажі;
– у супроводжуваному
багажі

– облік
суб’єктів
ЗЕД;
–попередні
операції;
– митний
контроль;
– митне
оформлення;
– пропуск
товарів і
транспорт
них засобів;
– митний
контроль
після пропуску товарів
і транспортних
засобів

- товари;
–
транспортні
засоби;
– товари, що
переміщуються
громадянами;
–валютні
цінності;
–іноземні
інвестиції;
–культурні
цінності;
–особисті
речі
громадян;
– міжнародні
поштові, експрес
відправлення;
- зброя і товари
подвійно-го
призначення;
– наркотичні та
психотропні
речовини;
– запаси, для
споживання;
– запасні
частини та
обладнання для
ремонту;
-давальницька
сировина;
- гуман. і техніч.
допомога

–суб’єкти ЗЕД;
– громадяни;
– дипломатичні та
консульські
представництва
іноземних держав;
– глави та члени
дипломатичного і
консульського
персоналу;
–представники
іноземних держав,
члени
парламентських та
урядових
делегацій;
– міжнародні
організації,
представництва
іноземних держав
при них;
– міжурядові та
прирівняні до них
міжнародні
організації;
– представники та
члени делегацій
іноземних держав;
– іноземні
дипломатичні та
консульські кур’єри

Разом з Конвенцією «Про створення Ради митного співробітництва»
було підписано Конвенцію «Про оцінку товарів з митними цілями» і
Конвенцію «Щодо митної номенклатури». Основними завданнями ВМО є
дослідження можливостей митного співробітництва, уніфікації митної
практики держав-учасниць, підготовка проектів міжнародних митних угод і
рекомендацій з питань міжнародних митних відносин [26].
Постійний технічний комітет при ВМО вирішує в основному питання,
які стосуються безпосередньо митних формальностей. Ним розроблено понад
30 рекомендацій, у тому числі щодо налагодження співробітництва між
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митними адміністраціями, забезпечення одноманітності в практиці дозволів
на безлімітний імпорт, відшкодування або зменшення мита, полегшення
міжнародного транспортування вантажів і туризму, використання рішень
конвенцій, спрощення і узгодження митної документації, тощо. Одним із
найважливіших документів, підготовлених Постійним технічним комітетом,
є Міжнародна конвенція «Про спрощення і гармонізацію митних процедур»,
яку прийнято в Кіото у 1973р. [27].
Україна бере участь у 5 угодах (актах), підписаних на рівні Ради
митного співробітництва [32]. Положення деяких інших конвенцій фактично
використовуються Україною, наприклад, Вантажна митна декларація,
порядок і метод визначення митної вартості, режим функціонування митних
складів [138].
Важливим питанням дисертаційної роботи є розгляд особливостей
митних правил у суднобудуванні та оподаткування зовнішньо-торговельних
операцій.
Для отримання або відправлення вантажів за кордон суб'єкт ЗЕД у
суднобудуванні повинен пройти на митниці процедуру акредитації. На
митницю, що обслуговує район реєстрації підприємства, подаються такі
документи:
- облікова картка суб'єкта ЗЕД;
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- свідоцтво облстатуправління Міністерства статистики України про
надання підприємству статистичних кодів;
- Статут підприємства та його нотаріально завірену копію;
- довідку обслуговуючого банку про відкриття рахунків;
- довідку про декларування валютних цінностей за формою № 2,
завірену печатками податкової інспекції та уповноваженого відділення
Національного банку України [139].
Дії посадових осіб митних органів пов'язані із здійсненням митного
контролю за переміщенням товарів через митний кордон України, митного
оформлення цих товарів, а також із справлянням передбачених законом
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податків

і

платежів

регламентованні

митними

правилами,

що

є

обов′язковими до виконання [31].
Режим зони митного контролю - це встановлені законодавством
України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо
перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування
будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у зоні митного
контролю [138].
Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються
митному органові:
- при перетині товарами митного кордону України;
- при декларуванні товарів;
- при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення
товарів через митний кордон України;
- при здійсненні митними органами інших контрольних функцій
відповідно до Митного кодексу.
З метою перевірки законності переміщення через митний кордон
України товарів для суднобудування і судноремонту митний орган має право
на проведення огляду цих товарів за визначенним переліком митних
формальностей. Перегляд товарів може бути здійснено за рішенням
керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що
зазначені товари переміщуються через митний кордон України з порушенням
норм Митного кодексу та інших законів України з питань митної справи.
Огляд та переогляд товарів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх
переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем.
Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час
митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України
та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку
ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її
територію товарів [130].
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. №
631 передбачено порядок виконання митних формальностей в т. ч. у суднобу137

дуванні при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної
декларації на бланку єдиного адміністративного документа [64].
При цьому, відповідно до ст. 318 МКУ митному контролю підлягають
усі товари, що переміщуються для суднобудування і судноремонту через
митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними
органами

мінімуму митних процедур, необхідних для

забезпечення

додержання законодавства України з питань митної справи. Митний
контроль товарів у пунктах пропуску через державний кордон України
здійснюється цілодобово відповідно до типових технологічних схем
пропуску

через державний

залізничних

та

повітряних

кордон

України

транспортних

автомобільних,

засобів

водних,

перевізників,

що

затверджуються Кабінетом Міністрів України [33].

Рисунок 2.3.2. Випадки перевищення строків митного оформлення
Тривалість перебування товарів під митним контролем на території
зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордоні України
встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний
кордон товарів, але бувають випадки перевищення встановленого терміну
(рис. 2.3.2.) [134].
З метою забезпечення здійснення митними органами митного
контролю у суднобудуванні за товарами, що переміщуються через митний
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кордон

України,

проведення

заходів,

пов'язаних

з

виявленням,

попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, у
пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги
на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах,
на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних
зонах, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються
зони митного контролю, тобто місця митного оформлення (рис. 2.3.3.) [97].
Усі платежі, що здійснюються на митниці, розраховуються на базі
митної вартості. Митна вартість - ціна, яка фактично сплачена або підлягає
сплаті за товар на момент перетину митного кордону України, тобто, коли
виконано всі необхідні формальності щодо ввезення товару в Україну чи
вивезення його з України. Це дуже важлива процедура, яка має вплив на
формування ціни, оскільки більшість запасних частин та комплектуючих для
суднобудування України завозяться із-за кордону.

Рисунок 2.3.3. Місце митного оформлення
Митна вартість застосовується при нарахуванні митних платежів, а
також для встановлення вартості товарів для інших митних цілей, включаючи
стягнення штрафів та застосування санкцій за порушення митних правил,
передбачених законодавчими актами України, і для ведення митної
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статистики. Момент визначення митної вартості, як складової митних
формальностей при перетині кордону для морських і річкових перевезень є:
при експорті - здійснення або завершення митного оформлення у порту
навантаження на території України; при імпорті - початок або здійснення
митного оформлення в першому порту розвантаження чи перевантаження на
території України, якщо факт перевантаження підтверджений митним
органом цього порту [63].
Форма декларації та процедура декларування митної вартості товарів у
суднобудуванні, що ввозяться на територію України визначається

ДФС

України. При необхідності підтвердження заявленої декларантом митної
вартості декларант зобов'язаний на вимогу митного органу надати йому
необхідні для цього відомості. При виникненні у митному органі сумнівів у
достовірності відомостей, наданих декларантом для визначення митної
вартості, декларант має право та обов'язок довести таку достовірність. У разі
непредставлення доказів, що підтверджують достовірність використання
декларантом даних, митний орган має право прийняти рішення про
неможливість використання вибраного декларантом методу оцінки. При
цьому за письмовою заявою декларанта митний орган у тижневий термін
повинен надати письмове роз'яснення причин, з яких визначена декларантом
митна вартість не може бути прийнята. При незгоді декларанта з рішенням
митного органу воно може бути оскаржене у вищестоящому митному органі
в десятиденний термін з моменту отримання рішення. Рішення митного
органу з питань визначення митної вартості товарів, що імпортуються до
України, тлумачення та використання правил митної оцінки є обов'язковими
для виконання [95].
Дисертантом виокремлено, що використання митних правил, на
практиці визначення митного тарифу, тісно пов'язане з методами оцінки
вартості товарів для митного оподаткування. Відмінності національних
методик митної оцінки, як правило, відносять до групи нетарифних
перешкод,

так

як

у

даному

випадку

мито

використовується

як

протекціоністський бар'єр. Коли метод митної оцінки призводить до
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завищення вартості імпортованого товару, до якого застосовується адвалорне
мито, то це має такий самий вплив, як і збільшення тарифної ставки.
З огляду на вищенаведене вбачається, що зазначена реалізація
складових митних правил сприятиме формуванню оновленої системи
забезпечення якісної діяльності митної служби. Дії усіх учасників
правовідносин,

будуть

спрямовані

на

організацію,

координацію,

гармонізацію та поєднання зусиль, у т. ч. керівників структурних підрозділів
митної служби, що призведе до вдосконалених форм і методів захисту
економічних інтересів держави.
При

цьому,

наведені

правила

і

заходи

здійснення

митних

формальностей впливатимуть на можливість змін митного оформлення
деяких категорій товарів для суднобудівної галузі при їх переміщенні на
митну територію України у конкретний митний режим для використання за
призначенням.

2.4. Особливості здійснення митних формальностей та специфіка
регламенту при будівництві і ремонті торговельних суден та
військових кораблів
Суднобудівна галузь України виробляє та ремонтує судна всіх типів і
призначень. Будучи складною машинобудівною галуззю виробництва,
суднобудування

об'єднує

не

тільки

підприємства,

що

здійснюють

безпосередньо будівництво суден, а й підприємства, що виготовляють
комплектуючі вироби для споруджуваних суден.
Судно закордонного плавання при прибутті, з метою ремонту на митну
територію України, з моменту декларування у відповідний митний режим,
набуває статусу не транспортного засобу комерційного призначення, а
товару. Про те, можливе використання, як матеріалів, комплектуючих
виробів і запасних частин віднести до використання суднових припасів, що
переміщуються на судні, так і прийняття участі фізичних осіб – членів
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екіпажу у забезпеченні відокремленого постачання малоцінних запасних
частин за вартістю 300-500 Євро, кожний, без митного оформлення [140].
Митний контроль та митні формальності при прибутті на ремонт через
митний кордон суден здійснюються митним оглядом судна. Митне
оформлення

товарів

переміщуються

для

членами

суднобудування

екіпажів

цих

та

суден,

судноремонту,
може

що

здійснюватися

безпосередньо на борту судна.
Митний

контроль

та

митні

формальності

українських

суден

закордонного плавання, що прибули в пункт перетину кордону і не заходили
в іноземні порти, не підходили до суден закордонного плавання, можуть
здійснюватися документально. У цьому разі адміністрація судна подає
митниці довідку про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти
й не підходило до суден закордонного плавання [141].
Митні формальності до товарів, що переміщуються членами екіпажів
таких суден, не застосовуються. Митний контроль та митні формальності до
іноземних суден закордонного плавання, які прийшли на Україну з метою
ремонту, можуть здійснюватися документально за рішенням начальника
відділу митного контролю або, за його відсутності, старшим зміни за умови
їх постійного перебування під контролем митниці в зоні митного контролю.
У такому разі митне оформлення товарів для суднобудування та
судноремонту, що переміщуються членами екіпажів цих суден, здійснюється
біля борту судна або прохідних порту, які визначено адміністрацією порту та
погоджено з митницею та Прикордонними військами [142].
Технологічна схема встановлює склад комісії, що здійснює оформлення
суден закордонного плавання, закріплює порядок його проведення. Для
здійснення митного контролю та митного оформлення митному наряду
адміністрацією судна, що вибуває за межі митної території України,
подаються такі документи: генеральна декларація - 1 примірник; вантажна
декларація - 2 примірники; суднова роль - 1 примірник; список пасажирів - 1
примірник; загальна митна декларація - 2 примірники; список суднових
запасів - 2 примірники; довідка капітана судна про наявність на борту судна
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наркотичних засобів, зброї та боєприпасів - 2 примірники; довідка про
наявність у судновій касі валюти - 1 примірник; зобов'язання капітана
українського судна про невинесення із судна запасів споживання, які були
закуплені за кордоном, - 1 примірник; вантажні документи - не більше ніж 5
примірників кожного [140].
Вивантаження товарів із суден, що прибули з-за кордону, проводиться
на підставі вантажних документів з дозволу та під митним контролем
інспектора митниці. В приміщені чергової зміни інспектор митниці перевіряє
надані адміністрацією судна документи (вантажну декларацію, маніфести,
коносаменти). На судновій вантажній декларації міжнародної форми,
маніфестах та коносаментах інспектор митниці вчиняє запис "Вивантаження
дозволено"

та

проставляє

штамп

"Під

митним

контролем".

Запис

"Вивантаження дозволено" надає дозвіл на вивантаження товарів з борту
судна на митні склади у постійні або тимчасові зони митного контролю, але
не надає дозволу на вивезення товарів з митної території без належного
виконання митних формальностей. Під час вивантаження суден здійснюється
облік товарів та інших предметів що вивантажуються з борту судна та
складається тальманська розписка в трьох примірниках. На всіх примірниках
тальманської розписки проставляється штамп "Під митним контролем" [142].
Дозволяється вивезення товарів

для суднобудування за межі зони

митного контролю де ремонтується судно в разі:
- митного оформлення товарів та інших предметів у відповідний митний
режим;
- направлення товарів та інших предметів під митним контролем у
митницю призначення;
- потреби розміщення товарів та інших предметів на митних ліцензійних
складах і наявності прийнятої до митного оформлення митної декларації,
оформленої відповідно до режиму митного складу;
- потреби

розміщення

товарів

та

інших

підприємств для зберігання під митним контролем;
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предметів

на

складах

- інших випадків за окремим письмовим дозволом керів¬ництва
регіональної митниці або особи яка його заміщує [141].
У разі виявлення розбіжностей документальної та фактичної кількості
вантажів, номерів та кількості пломб відправника, пошкоджень упаковки,
тощо, по кожному з цих фактів складається акт - повідомлення (шість
примірників).

Після

судноремонтного
примірників).

закінчення

підприємства

Генеральний

розвантаження
складається

акт

судна

адміністрацією

генеральний

підписується:

акт

капітаном

(шість
судна;

представником підприємства; завідуючим складом; інспектором митниці.
Підставою надання дозволу для вивезення товарів та інших предметів,
які пройшли митні формальності є оформлена вантажна митна декларація або
митна декларація, що використовується для митного контролю товарів,
транспортних засобів та запасних частин, які належать громадянам, ордер та
наряд які завізовані інспектором митниці [140].
Розглянута технологічна схема докладно описує порядок здійснення
митних формальностей товарів суднобудування, що направляються в
митницю призначення, вибувають за межі митної території України,
докладно регламентує особливості оформлення суден каботажного плавання,
плавзасобів лоцманської служби порту, військових кораблів і суден
забезпечення військово-морських сил, маломірних суден, іноземних суден,
які проходили ремонт на митній території України. Взагалі розглянутий
документ чітко визначив процедуру митного оформлення різноманітних
суден [142].
Однак, як зазначалось раніше, процедура митного оформлення зазнала
значних змін з реалізацією принципу митного оформлення в рамках «єдиного
вікна». Відповідно визначений порядок здійснення митних формальностей
повинен бути приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при
здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації
на бланку єдиного адміністративного документа» № 631 від 30.05. 2012р.
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Хотілося

б,

щоб

такі

зміни

не

зашкодили

функціонуванню

налагодженого механізму здійснення митних формальностей, що роками
втілювався в митно-правові відносини суб’єктів ЗЕД. Завдяки виваженому
підходу можливо здійснити позитивні зміни і зберегти позитивні надбання
минулих років [29].
Розвиток

вітчизняного

суднобудування

портового

комплексу

передбачає ефективне використання існуючих в Україні водних шляхів.
Територією нашої країни проходять важливі водні артерії, тому стратегічно
важливим є відновлення потужностей суднобудівних та судноремонтних
підприємств. Налагодження механізму здійснення митних формальностей у
суднобудівній галузі

є одним з першочергових завдань митних органів

ДФСУ, так як основна кінцева продукція суднобудівних підприємств - судна.
У зв'язку з великою різноманітністю типів торговельних суден, їх
прийнято класифікувати за такими ознаками (табл.2.4.1.) [140].
Таблиця 2.4.1.
Класифікація торговельних суден.
Торговельні судна
За основним

За районом

За способом

За родом основного

призначенням

плавання

руху

матеріалу корпусу

а) транспортні;

а) морські;

а) самохідні;

а) стальні;

б) промислові;

б) рейдові;

б) несамохідні б) залізобетонні;

в) технічного

в) річкові;

в) алюмінієві;

флоту;

г) озерні.

г) пластмасові;

г) експедиційно-

д) дерев’яні;

дослідні;

е)

д) санітарні;

яких складено із металу і

е) рятувальні;

дерева

є) служби зв’язку;

пластмаси).

ж) спортивні.

145

композитні
чи

(корпус

металу

і

Залежно від типів і технічних характеристик суден, що призначають до
будівництва, ведеться проектування і спорудження суднобудівних заводів.
Особливістю

основних

засобів

виробництва

суднобудівних

підприємств є наявність спеціальних гідротехнічних споруд: стапелів, доків,
сліпів, наливних камер, причальних ліній і т. п. В залежності від організації
та ступеню повноти циклу побудови суден суднобудівні підприємства
традиційно поділяються на суднобудівні заводи, суднобудівні верфі, судноскладальні верфі, здавальні бази. Існують також спеціалізовані судноремонтні підприємства, на яких виконується ремонт суден [143].
Суднобудівний завод - це підприємство, яке має в своєму складі
корпусні та монтажні цехи, що забезпечують побудову суден,

машино-

будівні цехи, які виготовляють головні та допоміжні механізми, котли,
суднове обладнання та інші комплектуючі вироби для потреб свого заводу і
для

інших

підприємств

суднобудівної

галузі

–

суб′єктів

митних

правовідносин.
Суднобудівна верф - це підприємство, яке має засоби виробництва, що
забезпечують виготовлення деталей і конструкцій корпусу судна, корпусного
насичення, трубопроводів, систем, ізоляції та опорядження приміщень,
складально-монтажні роботи під час побудови суден, їхнє випробовування та
здавання. Засобів виробництва для виготовлення продукції машинобудування та приладобудування верф не має і всі механізми, обладнання,
апаратуру та прилади отримує від інших спеціалізованих підприємств.
Судноскладальна верф - це підприємство, яке має засоби виробництва
тільки для складання корпусу судна із секцій (блоків), вузлів, деталей, які
надходять з інших підприємств, а також для виконання складальномонтажних і добудовчих робіт, випробувань та здавання суден. На відміну
від суднобудівної верфі судноскладальна верф не має корпусообробного,
складально-зварювального

цехів.

До

складу

суднобудівної

та

судноскладальної верфей входять, також місця побудови (споруди, на яких
знаходяться судна, що будуються) та набережні. Таке суднобудівне
підприємство рідко зустрічається в сучасному суднобудуванні [20].
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Здавальна база - це підприємство, яке забезпечує тільки проведення
ходових і здавальних випробувань суден. На здавальних базах є обладнані
набережні або пірси для стояння суден, майстерні для усунення дефектів, що
виявлено в процесі випробування суден, необхідні енергетичні об'єкти та
складські

приміщення.

В

окремих

випадках

на

здавальних

базах

передбачають добудову та проведення швартовних випробувань суден.
Судноремонтні підприємства характеризуються більшою довжиною
набережних і наявністю потужних суднопідйомних пристроїв - сухих та
плавучих доків, сліпів та ін. Вони значно відрізняються від суднобудівних
організацією виробництва, структурою цехів і основним обладнанням.
В теперішній час набуває поширення змішане виробництво, тобто
одночасно відбувається побудова нових і ремонт суден, що експлуатуються.
Найбільш ефективними із суднобудівних підприємств є суднобудівні верфі
та

комплекс

заводів

суднового

машинобудування.

Ці

підприємства

характеризуються високим рівнем спеціалізації та завантаженням виробництва, ніж суднобудівні заводи. На сучасному етапі розвитку суднобудування
машинобудівні виробництва, які існували на суднобудівних заводах, виділені
в самостійні підприємства суднового машинобудування [144].
В Україні першу суднобудівельну верф для будування військових
суден споруджено у 1788р. у Миколаєві. У 1862р. у Києві засновано
машинобудівне підприємство, яке пізніше перетворено на суднобудівний
завод. У 1895–1897рр. збудовано два суднобудівних заводи у Миколаєві.
Всього в Україні у 1913 році діяло 7 суднобудівельних і судноремонтних
підприємств (у Миколаєві, Херсоні, Одесі та ін.), крім того, у Таганрозі й
Новоросійську. Вага суднобудування України в Російській імперії була
незначна (13 %) [20].
«Технічний

регламент»

судна

є

найважливішим

правовим

документом, який визначає основні вимоги його будівництва. Для введення
в

експлуатацію судна, застосовуються процедури оцінки відповідності,

наведені у пунктах «Технічного регламенту». У разі коли виробник судна
(його уповноважений представник) не виконує
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своїх

обов'язків

щодо

забезпечення

відповідності

продукції

вимогам

регламенту»,

оцінка судна після завершення його

проводитися

під

власну відповідальність

цього

«Технічного

будівництва

фізичною

може

чи юридичною

особою, яка є резидентом України і вводить його в експлуатацію, шляхом
подання

призначеному

органові

заявки

на

проведення

відповідності судна разом з технічною документацією та

оцінки
іншими

документами, необхідними для введення в обіг продукції на ринку країни
походження. Призначений орган проводить перевірку продукції, зокрема
необхідні розрахунки та оцінку її відповідності вимогам «Технічного
регламенту», за результатами якої складає звіт та інформує заявника про
його обов'язки [145]. При цьому, важливу роль відіграють митно-правові
відносини суб′єктів ЗЕД.
Інша справа - здавання побудованого військового корабля військовим
представникам Замовника, тобто Міністерству оборони, які керуються у
своїх діях спеціальними нормативними актами. Наприклад, при здаванні в
експлуатацію – на бойові чергування надводного корабля перш за все
встановлено вимоги до надійності кораблів Військово-морського флоту
(ВМФ) і їх систем (надводні кораблі): вимоги до надійності кораблів
складаються із показників безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності
і збереженості корабля характеризують кількісну міру засобів надійності і в
сукупності є одним із важливих факторів визначаючих ефективність
використання корабля. Кількісні вимоги ВМФ до надійності кораблів
встановлюються з врахуванням експлуатаційних циклів використання
протягом всього строку служби. Протягом експлуатаційного циклу корабель
використовується малими циклами, включаючи похід на повну автономність
(чи строк несення бойової служби) і міжпохідний період. Крім того,
визначено, що надійність корабля повинна забезпечити (з врахуванням
одиночного,

ремонтного

інструменту,

пристосування

циклічного

чергування

і

групового
та

комплектів

базового

періодів

запасних

забезпечення)

використання

і

частин,

можливість

відновлювання

боєготовності. У вимогах до надійності систем кораблів встановлено, що при
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виборі нормованих показників надійності

систем кораблів враховуються

основні фактори, що характеризують відносну важливість різних систем при
вирішенні кораблем бойових задач. При цьому, необхідно враховувати, що
вимоги до ресурсу систем безперервної дії нормуються за умов забезпечення
прийнятої інтенсивності використання корабля [146]. За такого, важливим
чинником стає своєчасне забезпечення бойових систем корабля запасними
частинами з урахуванням особливостей їх митного оформлення.
До наявності специфіки експлуатації підводних човнів існують
додаткові вимоги. Особливо важливу роль для безпеки екіпажу підводного
човна відіграє система регенерації повітря, так як у випадку екстреного
піднімання на поверхню води може пройти не одна година часу, з
врахуванням необхідності декомпресії при підніманні з глибин більш ніж 100
м. У загальних тактико-технічних вимогах встановлено, що засоби очищення
повітря повинні вибиратися на підставах даних, щодо забруднення
повітряного середовища підводного човна. Продуктивність засобів очищення
повітря повинна бути, як правило, розрахована на швидкість виділення
шкідливих речовин. Вузли локального очищення повітря повинні були
облаштуванні

автономними

вентиляторами,

розрахованими

по

продуктивності і напору на фільтри, що встановлюються. При використанні
на природному човні атомних реакторів слід в обов’язковому порядку
забезпечувати локалізацію радіоактивного середовища при аваріях з викидом
теплоносія [147].
Керуючись Законом України “Про транспорт” від 10.11.94р. № 232/94
ВР і з метою безумовного виконання вимог щодо відповідності транспортних
засобів вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам і
наявності відповідних сертифікатів, Міністерство інфраструктури України,
встановлює «Правила будівництва та облаштування суден» вимоги щодо
організації, виконання і прийняття встановлених етапів робіт при побудові
суден для забезпечення матеріалами, комплектуючими виробами, запасними
частинами із-за кордону у відповідності побудованого судна встановленим
вимогам [148].
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Правила будівництва та облаштування торговельних суден і військових
кораблів відображають встановлений Законодавством України порядок
нагляду державних органів за побудовою суден та діючу нормативноправову базу конвенційних і національних стандартів і вимог [145].
Етапи і головні процеси побудови торговельних суден:
1. Проектування.
2. Розміщення побудови.
3.Будівництво судна.
4. Ходові випробування.
5. Передача судна Замовнику [149].
Юридичне забезпечення процесів будівництва судна полягає в:
- опрацюванні договорів з Виконавцями робіт по проектуванню і
Класифікаційним Товариством – Регістром судноплавства України.
- аналізі правовстановлюючих документів потенційного будівника;
- відпрацюванні і погодженні

контракту на будівництво судна.

Правове супроводження його при побудові і в гарантійний період;
- проробці, погодженні і правовому супроводженні усього масиву
договорів на матеріально-технічне забезпечення побудови судна;
- правове супроводження трудових взаємовідносин Роботодавця і
Робітників в процесі побудови судна;
- проробці, погодженні і правовому супроводженні договорів з
контрагентами, що беруть участь в будівництві [148].
Згідно з положеннями Господарського Кодексу України, розробку
проектів суден, що будуть використовуватись у комерційних цілях, в тому
числі і для продажу, можуть виконувати тільки суб'єкти господарчої
діяльності, що мають Державну реєстрацію відповідної господарчої
діяльності, яка відображена в установчих документах підприємства чи
реєстраційній картці підприємця. Розробку проектів прогулянкових суден,
що будуть використовуватись виключно для власних потреб, можуть
виконувати фізичні особи, як самостійно так і із залученням чи наймом
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інших юридичних чи фізичних осіб, в тому числі і таких, які не є суб'єктами
господарчої діяльності [150].
Розробку проектів суден можуть виконувати тільки спеціалісти, що
мають відповідні професійні знання та достатній практичний досвід.
Відповідність проектувальника цим вимогам контролює Замовник при
дорученні (договорі) на розробку технічної документації проекту. Розробку
проектів пасажирських суден і суден для перевезення небезпечних вантажів
можуть виконувати тільки суб'єкти господарчої діяльності, що сертифіковані
Регістром судноплавства України чи іншим класифікаційним товариством,
визначеним у Правилах будівництва та облаштування суден [151].
Виконавець проекту, на основі вихідних вимог замовника, вивчення
попиту, умов застосування, тенденцій розвитку і наявного науковотехнічного

досвіду

виконує

необхідні

науково-дослідні,

дослідно-

конструкторські і технологічні роботи, включаючи патентні дослідження,
функціонально-вартісний аналіз, моделювання, художнє конструювання й
інші прогресивні методи створення продукції. При цьому варто керуватися
нормативно-технічними й іншими документами, у яких установлені значення
показників, що визначають безпеку судноплавства, охорону здоров'я і
природи, технічний рівень, вимоги опірності зовнішнім впливам та
сумісності складових частин судна [152].
Склад документації проекту судна має відповідати вимогам регламенту
документів РД 5.0064 “Порядок розробки, узгодження і затвердження
проектів суден” або ДСТ 31.0012-78 “Порядок розробки, узгодження і
затвердження проектно-конструкторської документації та прийняття суден,
що будують на заводах Міністерства морського флоту СРСР” чи РТМ
212.0109 “Проектні конструкторські документи для суден внутрішнього
плавання. Порядок виконання, узгодження і затвердження”, в залежності від
призначення судна [145].
Будівництво суден має виконуватись у виробничих приміщеннях та на
виробничих площах, що відповідають вимогам:
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1.

ДСТУ 3594-97 “Будування і ремонт кораблів і суден. Вимоги

безпеки”. ДСТУ 2889-94 “Організація суднобудівного виробництва. Терміни
і визначення”. РД 5.0207-89 “Техническое обеспечение строящихся,
переоборудуемых судов. Общие требования”.
2. РД 5.95043-88 “ССБТ. Система управления охраной труда на
предприятиях отрасли. Основные положения”. НПАОП 5.1.22-1.01-85
“Правила безпеки праці на промислових підприємствах” та іншим
нормативно-технічним документам органів державного і технічного нагляду.
Відповідність

будівництва

контролюють

Регістр

судноплавства

України і органи державного нагляду з питань охорони праці, навколишнього
середовища та пожежної безпеки [152]. За такого, необхідно складати
графіки постачання комплектації для виробництва імпортованими товарами з
наступним погодженням

митними органами

і

суб′єктами

ЗЕД

для

забезпечення митного супроводження.
Ведення обліку та здійснення технічного нагляду морських і річкових
торгівельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного
мореплавства України (176/95-ВР) і статей 26 і 29 Закону України "Про
транспорт" (232/94-ВР) провадиться

національними класифікаційними

товариствами, а саме Регістром судноплавства України. Регістр здійснює в
межах своєї компетенції нагляд за виконанням вимог міжнародних
конвенцій, угод і договорів, у яких бере участь Україна та виконує
сертифікацію, як в національній системі УкрСЕПРО так і в Міжнародній SIC.
Регістр є членом Міжнародної асоціації органів технічного нагляду і
класифікації, який враховує у своїй діяльності її рішення і норми етики.
Регістр має систему якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту
ISO 9001 та європейського стандарту ISO/IEC 17020 [153].
Регістр

встановлює

технічні

вимоги,

які

забезпечують

умови

будівництва та безпечного плавання суден відповідно до їх призначення,
охорони людського життя та надійного перевезення вантажів на морі і на
внутрішніх водних шляхах, запобігання забрудненню з суден, здійснює
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технічний нагляд за виконанням цих вимог, здійснює класифікацію суден,
встановлює валову і чисту місткості морських суден.
До будівництва суден можуть бути залучені робітники та спеціалісти,
що мають достатні професійні знання і практичний досвід, підтверджені
відповідними документами. Структурні підрозділи суднобудівного заводу чи
організації, що

надають такі

обслуговування

систем

послуги, як

безпеки

і

виміри, випробовування,

обладнання,

результати

яких

використовуються інспекторами Регістру при прийнятті рішень, що
впливають на класифікацію, мають бути визнані Регістром у відповідності до
обов’язкових процедур, що викладені у Правилах класифікаційних оглядів
суден Регістру України [154].
Державний пожежний нагляд при будівництві судна здійснюється
сертифікованими інспекторами, постійно, які можуть бути і працівниками
суднобудівного підприємства, якщо відповідно до нормативно-правових
актів суднобудівному підприємству дозволено мати підвідомчі органи
(підрозділи) нагляду за дотриманням пожежної безпеки. Нагляд за
дотриманням

безпеки

праці

при

будівництві

судна

здійснюється

сертифікованими інспекторами, постійно, яких варто мати у штаті
працівників

суднобудівного

підприємства.

Розробник

проекту

судна

здійснює нагляд за будівництвом судна відповідно до РД 5.0166 “Авторський
нагляд за будівництвом та експлуатацією цивільних суден. Методичні
вказівки” [73].
Будівництво судна виконується згідно із технічною документацією
затвердженого

проекту

судна.

Процес

будівництва

виконується

із

додержанням положень технології побудови судна, що затверджена як
складова частина технічного проекту судна. Технологічна документація на
будівництво

суден

розробляється

з

урахуванням

вимог

РД

5.0378

“Технологічні документи верфі. Види документів. Правила розробки,
узгодження і затвердження” [154].
У процесі будівництва судна спеціально уповноважений орган на
заводі виконує контроль якості робіт відповідно до власної системи
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управління якістю виробництва та сповіщає, поетапно про виконані роботи
Регістр судноплавства України для прийняття виконаних робіт згідно з
технічною документацією проекту судна, в обсязі і у визначеному порядку та
актах Будівельного журналу, що є складовою частиною проекту судна.
Потім виконують випробовування міцності, щільності, герметичності,
необхідне тестування і перевірки облаштування, контролюють з’єднання і
підключення та таке інше згідно з передбаченим у робочій конструкторській
документації проекту та вимогами Правил Регістру, а також і технічних
документів,

що

надійшли

від

постачальників

облаштування

судна.

Завершення процесу будівництва стверджує Будівельний журнал, за усіма
актами якого прийняті виконані роботи. Облаштування суден має бути
виконаним, як в обсязі стаціонарно встановлених механізмів, обладнання,
пристроїв, меблів, забезпечення, так і в обсязі запасних частин, інструментів
та приладів, необхідних для експлуатації судна, включаючи передбачені
аварійні

ситуації,

відповідно

до

його

призначення

у передбаченій

номенклатурі та кількості, які визначені у документації проекту судна, що
схвалена і затверджена згідно вимог Правил класифікації та побудови
морських суден [152].
Перелік запасних частин і спеціального інструменту, як правило,
визначають у технічних умовах на виготовлення облаштування чи у
контракті на поставку відповідного обладнання з обов’язковим митним
супроводженням. Обсяг облаштування конкретного судна має відповідати
вимогам Міжнародних Конвенцій та Резолюцій Європейської економічної
комісії ООН і
регламентують

Міжнародної морської організації, застосування, яких
Міністерство

інфраструктури

України

чи

Укрморрічінспекція, а також Правила Регістру судноплавства України та
Санітарні правила і норми Мінздраву України, за якими виконується
розробка проекту судна та його будівництво. Постачальники суднового
облаштування, при його виготовленні, випробовуванні та відвантаженні,
повинні дотримуватись вимог Міжнародних Конвенцій та Резолюцій ЄЕК
ООН і ІМО, стороною котрих є Україна, а також відповідних Правил і
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Керівництв Регістру, Мінздраву, Мінохоронпраці, Державної фіскальної
служби України [145]. Вище наведенні складові етапи будівництва судна,
повинні відповідати затвердженому графіку виробництва і погодженими
митними формальностями при своєчасному забезпеченні імпортованими
товарами для суднобудування при застосуванні митного супроводження.
Відомості запасних частин, що розробляють у складі проекту, варто
виконувати відповідно до РД 5.0172 «Ведомости ЗИП для судов. Правила
разработки, согласования и изменения». Продукція іноземного виробництва,
яка визначена у “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в
Україні”, затвердженого наказом Державного комітету України

з питань

технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005р. № 28,
може бути використана для облаштування суден тільки при наявності
сертифікату відповідності [152].
Випробовування

суден

виконують

відповідно

до

Програми

випробовувань, що розроблена як складова частина проекту судна,
узгоджена, схвалена і затверджена у порядку, рекомендованому РД 5.0284
«Программа приемо-сдаточных испытаний судов гражданского назначения.
Содержание, порядок составления, согласования и утверждения». Для
розробки Програми випробовувань варто використовувати положення
типових програм, якщо вони прийнятні для використання, наприклад РТМ
212.0045 «Типовая программа приемочных и приемо-сдаточных испытаний
пассажирских, грузовых, буксирных и нефтеналивных судов Минречфлота»
чи РД 5.0211-91 «Испытания судов валовой вместимостью менее 100
регистровых тонн. Типовые программы и методики» [154].
Програма випробувань має передбачати обсяг, порядок, умови і
тривалість приймально-здавальних випробувань всього устаткування і судна
в цілому з метою визначення його відповідності своєму призначенню,
затвердженому проекту, а також вимогам діючої нормативної документації,
Правилам класифікаційного товариства, відповідним Санітарним правилам і
Системі стандартів по техніці безпеки [152].
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При випробовуванні військових кораблів головою приймальної комісії
є військовий представник Замовника, який перевіряє комісійно основні
тактико-технічні характеристики військового корабля і не менш суворіше
його комунікації озброєння:
а) тривалість безперервної безвідмовної роботи і інші показники
надійності бойових і технічних засобів;
б) фактична автономність корабля (судна);
в) життєздатність (з врахуванням особливостей формування факторів
життєздатності і їх впливу на працездатність і здоров’я особового складу)
при тривалому плаванні у різних кліматичних умовах;
г) робота бойових засобів усіх призначень (гідро- і радіолокації,
навігаційних і ін.) у різних кліматичних і погодних умовах;
д) готовність до руху та використання зброї і боєзапасу, що
знаходяться в штатних умовах плаваючого корабля, в кінці строку
автономності;
е) фактична загрузка особового складу роздільно по керуванню і по
обслуговуванню бойових і технічних засобів та відповідність штатної
чисельності можливості проведення нормальної експлуатації корабля;
є) якість герметичності корпусу, відсіків і приміщень з метою захисту
екіпажу судна від радіоактивних та отруйних речовин [155].
Для

підвищення

надійності

енергетичною установкою

управління

головною

атомною

у бойових умовах слід передбачати наявність

резервного посту дистанційного управління. Крім того, не допускається
заведення в пости управління трубопроводів води, масла та палива. При
цьому, безвідмовна робота комплексної системи управління технічними
засобами сумісно з датчиками, сигналізаторами та виконавчими органами
повинна забезпечуватися періодами по 4 000 – 5 000 год. без безпосереднього
місцевого обслуговування та контролю на будь-якому з експлуатаційних
режимів безперервно [156].
Реєстрація

суден

у

Державному

судновому

реєстрі

України

здійснюється виключно капітанами морських портів України за погодженням
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з Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті
письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Міністерством
інфраструктури України, що надається капітанові морського порту [152].
Регістр може дати згоду на застосування імпортованих матеріалів,
конструкцій судна або окремих його пристроїв і виробів, призначених до
встановлення на судно інших, ніж це передбачено Правилами, за умови, що
вони є однаково ефективними стосовно визначених в Правилах; при цьому
відхилення від правил для суден на які поширюються положення
міжнародних конвенцій або угод, може бути допущено Регістром тільки у
тих випадках, коли такі відхилення допускаються цими конвенціями,
угодами та супроводжуються митними регламентами. У зазначених випадках
Регістру повинні бути наданні дані згідно УКТЗЕД, що дають змогу
встановити відповідність цих матеріалів, конструкцій і виробів умовам, що
забезпечують безпеку судна, охорону людського життя, надійне перевезення
вантажів на морі та на внутрішніх водних шляхах і запобігання забрудненню
з суден. Якщо конструкція судна, його окремих механізмів, пристроїв,
установок, обладнання та забезпечення або застосовані матеріали не можуть
бути визнанні достатньо перевіреними в експлуатації, Регістр може зажадати
проведення спеціальних випробувань під час побудови і за згодою митних
органів можуть бути внесенні зміни до УКТЗЕД, але у випадку, якщо
протягом всього періоду здійснювалося митне супроводження товарів. У
відповідних частинах Правил будівництва та облаштування суден наводяться
переліки матеріалів і виробів, виготовлення яких повинно здійснюватися під
наглядом Регістру, а також регламентовані ним технологічні процеси [153].
У необхідних випадках Регістр може зажадати, щоб під його наглядом
виготовлялися чи постачалися матеріали і вироби не перераховані

в

зазначених вище переліках. За такого, необхідно внести погодженні зміни
для митного супроводження імпортованих товарів суднобудування за
замовленням субєктів митних правовідносин.

Виготовлення матеріалів і

виробів, що підлягають нагляду Регістру, повинно проводитися за схваленою
Регістром технічною документацією, постачання за погодженням з митним
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органом та суб’єктом ЗЕД суднобудування. При здійсненні нагляду Регістр
може перевірити виконання конструктивних, технологічних і виробничих
нормативів і процесів, що не регламентовані Правилами, але впливають на
вимоги Правил. Застосування нових або вперше наданих Регістру матеріалів,
виробів або технологічних процесів, що підлягають нагляду Регістру при
побудові і ремонті суден, виготовленні матеріалів і виробів, повинно бути
схвалено Регістром. Для цього зразки матеріалу, вироби або нові
технологічні процеси після схвалення Регістром технічної документації
повинні бути піддані випробуванням в обсязі, узгодженому з Регістром.
Нагляд Регістру за виготовленням матеріалів та виробів здійснюється його
інспекторами

або може бути доручений ним іншій класифікаційній

організації на основі Договору про взаємозаміщення [152].
Нагляд за побудовою, відновленням або переобладнанням суден
здійснюють інспектори Регістру на підставі схваленої Регістром технічної
документації. Обсяг оглядів, вимірів і випробувань, здійснюваних у процесі
нагляду, встановлюється Регістром на підставі чинних інструкцій і залежно
від конкретних умов [157].
Судно повинно бути в повній комплектації забезпеченої митними
органами,

з

поміщеною

експериментальною

максимального навантаження, передбачається

вагою

для

досягнення

проектом. Якщо при

випробуванні використовують людей, то їх чисельність повинна дорівнювати
гранично допустимої, а середня вага на одну людину повинна бути не менше
75 кг [154].
В останні

3…4 роки українські корабели частково поновили

спорудження корпусів суден, з установкою різної "начинки". Наприклад,
Чорноморський суднобудівний завод в 2012 році поставив голландської
фірмі Damen Shipyards Bergum два корпуси, насичені судновими системами і
механізмами зі ступенем готовності до 60-70%. Однак, цей успіх виявився –
недовгим, так як
виробляється,

велика частина суднового устаткування в Україні не

а завозиться на суднобудівні заводи із-за кордону, як

тимчасово потрапляюче на митну територію України. В той же час у новому
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Митному кодексі України такої можливості не передбачено. А розмитнити
обладнання, щоб потім знову експортувати його разом з кораблем, виходить
занадто дорого, тому що з початку за імпортовані товари при митному
оформленні необхідно сплатити митні збори і платежі, вхідний податок на
додану вартість та інше, чим зменшує оборотні кошти та збільшує
собівартість готової продукції - судна. Однак, будувати кораблі "під ключ"
українським суднобудівним заводам поки, що залишається

тільки для

вітчизняних замовників, а їх небагато [158].
Дисертантом, у відповідності наведеного зазначено, на зовнішньому
ринку українські корабели можуть найблищим часом поліпшити своє
становище.

Так,

концентрація

"Смарт-холдингом"

трьох

українських

суднобудівних заводів – Чорноморського (ЧСЗ), Херсонського (ХСЗ) та
"Океану" - дозволить йому представити потенційним замовникам більш
широку лінію пропозицій. У кожного з трьох підприємств є своя
спеціалізація: ЧСЗ концентрується на військовому кораблебудуванні, ХСЗ на
танкерах. При цьому, "Океан" зі своїми можливостями з будівництва велико і середньо тоннажних суден здатний зайняти гідне місце в рамках
суднобудівного бізнесу. ФСК "Море" у 2010 році почав будувати малі
десантні кораблі на повітряній подушці за замовленням Китаю. Обсяг цього
контракту становить $ 350 млн.

Завод "Залів"

досить успішно був

завантажений замовленнями на бурові платформи, судна для обслуговування
платформ, а також плавдоків, але тільки для зарубіжних замовників.
На підставі вище наведеного можливо зробити висновки, що
суднобудівна промисловість заслуговує на особливу увагу з боку держави з
огляду на кілька моментів. Суттєвим фактором є місце розташування
суднобудівної галузі, адже Україна знаходиться у вигідному географічному
положенні стосовно світової тенденції переміщення центрів суднобудування
на схід. Суднобудівна промисловість сприяє розвитку багатьох суміжних
галузей та вимагає залучення великої кількості трудових ресурсів, що сприяє
зайнятості

населення,

особливо

в

містах,

де

ця

галузь

є

бюджетоутворюючою, тому держава повинна сприяти розвитку цієї галузі та
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спрощувати організаційні засади будівництва, як торговельних, так і
військових суден. Загальними особливостями адміністративно-правового
супроводження суднобудування є поетапна побудова судна, що має
визначений термін і необхідність своєчасного забезпечення імпортованими
комплектуючими виробами, устаткуванням, запасними частинами і ін.
великої кількості найменувань з обовязковим митним оформленням, але у
різних митних режимах.

2.5. Міжнародний досвід адміністративно-правової регламентації
митних формальностей у суднобудуванні
Розвиток міжнародних економічних відносин потребує радикального
реформування механізму державного управління зовнішньоекономічною
сферою. Митна система України в цьому механізмі є одним з основних
інструментів, що забезпечують необхідну взаємодію національної економіки
зі світовим господарством. Перетворення, що відбуваються в державі,
спрямовані

на

вдосконалення

правової

основи

діяльності

системи

виконавчих органів держави, до числа яких відносяться і митниці. Сучасна
митна система повинна швидко адаптуватися до нових вимог і гармонійно
поєднувати в своїй діяльності економічні і правові засоби регулювання [53].
Ситуація в Україні на сьогодні характеризується двома провідними
тенденціями. З одного боку, це глобалізація зовнішньої торгівлі, пов’язана зі
вступом до СОТ та загальносвітовими економічними процесами. З іншого загострення економічної кризи в країні. При цьому обидві тенденції
безпосередньо впливають на завдання, які стоять перед Державною
фіскальною службою, яка має у своєму складі митні органи. В

умовах

глобалізації зовнішньої торгівлі митниці набувають нових, не властивих їм
раніше функцій. В Україні митні органи державної фіскальної служби
виступають як провідний елемент системи забезпечення економічної безпеки
держави. Відповідно до цього виникає нагальна потреба опанування
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прогресивного міжнародного досвіду функціонування митної служби в
системі державного управління. Особливості державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності і участі для цього митних органів ДФСУ
останнім часом привертають все більше уваги українських дослідників. Це,
роботи таких вчених, як І. Г. Бережнюк, П. В. Пашко, Л. М. Пісьмаченко, І.
В. Письменний тощо. Однак, аналіз зарубіжного досвіду функціонування
митних органів та розвиток діяльності суднобудування, їх ролі в системі
державного управління ЗЕД, залишився поза увагою авторів [159].
Суднобудування є важливою міжнародною конкурентною перевагою
України, відновлення котрого і дозволить сприяти зменшенню відставання
від країн-сусідів. В той же час Європейський Союз (27 країн) + Норвегія +
США + Японія + Південна Корея + Китай створили спеціальні регуляторні
умови для розвитку морської індустрії, як єдиного комплексу (кластеру)
взаємообумовлених видів економічної діяльності. Всі ці країни є членами
всесвітньої торгової організації - організації котра пильно слідкує за
добросовісністю конкуренції [8].
За кордоном суднобудівні заводи одержують від урядів пряму
фінансову підтримку. Вона здійснюється шляхом прямого субсидування
будівництва суден, надання полегшених умов кредитування й податкових
послаблень, розміщення державних замовлень на будівництво торговельних
суден на національних верфях, списання боргів, надання фінансової
допомоги при модернізації й реконструкції суднобудівних верфей, а також
при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і т.д.
Міжнародними угодами в рамках Організації економічного співробітництва
й розвитку, що змагається за рівні умови в конкурентній боротьбі на ринку
суднобудівної продукції, прийняті єдині для всіх суднобудівних країн норми
кредитування. Розмір кредиту - 80% від ціни судна, під - 8% річних на строк 10 років. Дозволена також державна підтримка суднобудування - часткове
субсидування вартості будівництва судна в розмірі не понад 9%. Однак, у
конкурентній боротьбі за замовлення, більшість країн порушує ці угоди.
Наприклад, у Японії національним судновласникам видається кредит під 5%
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річних, Іспанія надає кредити в розмірі 85% від ціни судна, а США - 87,5% і
на строк 25 років. Уряди Японії й Німеччини надають національним верфям
субсидії в розмірі до 30% для компенсації різниці у витратах верфі й
ринковими цінами суден, в Іспанії - до 19%, а в Італії - до 13%. Крім того, у
Китаї держава регулює ціни на сталь і суднове устаткування. Така активна
державна підтримка суднобудування дозволила Китаю вийти на друге місце
у світі по обсязі суднобудівної продукції (рис. 2.5.1.) [16].

Рисунок 2.5.1. Рівень світових замовлень вантажних суден по державах
у період з 1926...2012рр. за валовою місткістю (GT)
За кордоном, перш за все в країнах з ринковою економікою, роль
митних органів в регулюванні зовнішньої торгівлі спочатку була іншою.
Саме тому зарубіжні дослідники митного права відрізнялися комплексним
підходом до аналізу завдань і функцій цих державних органів та здійснення
ними митних формальностей. Французькі дослідники М. Шмідлін і Ж.
Дюкрок справедливо відзначали, що безпосередній контакт з митницею при
виїзді за кордон не дає реального уявлення про реальну діяльність цієї
установи [160].
При аналізі функціонального навантаження митних органів ДФСУ в
якості відправної позиції повинна бути використана теза про багатоманітні,
різнопланові завдання, вирішувані нею у зв’язку з переміщенням через
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митний кордон товарів, комплектуючих виробів, запасних частин, матеріалів
для суднобудування з дотриманням митних формальностей. Монополія
зовнішньої торгівлі, існуюча в СРСР, зумовила специфіку функціонування
митних органів, що знайшло своє віддзеркалення у радянській науковій
літературі за цією темою і привело до одностороннього сприйняття митних
органів, як тих, що здійснюють виключно контрольні функції на державному
кордоні. Лише в останнє десятиліття концепція функцій митних органів
змінилася [161].
Комплексний, системний підхід до аналізу призначення митних органів
зарубіжних країн дозволив виділити її головні і додаткові завдання.
Основною

і

традиційною

задачею

митниці

є

виконання

митних

формальностей, забезпечення застосування митного тарифу з метою захисту
економіки країни. Крім того, на кордоні вона здійснює контроль над
зовнішньою торгівлею і валютними операціями на стадії виконання
імпортних і експортних операцій в т.ч. у суднобудуванні та судноремонті.
Через свою постійну присутність на державному кордоні митниця неминуче
проводить заходи щодо контролю за рухом фізичних осіб, товарів, капіталів
через кордон в обох напрямах.
Крім виконання власних завдань, вона сприяє більшості міністерських
департаментів, спостерігати за виконанням правил нагляду, дотриманням
митних формальностей, санітарних правил і законів про промисловий і
торговий захист. До того, митниця здійснює контроль за нафтопереробними
заводами, що знаходяться під її наглядом і нафтовими складами та забезпечує визначення водотоннажності суден, зберігання морських іпотек [162].
Щорічно видаваний митною службою США довідник «Митне
регулювання в США» так визначає призначення митних органів: «Головним
завданням митних органів США є реалізація положень Закону про тарифи
1930 р. з внесеними в нього змінами і доповненнями. Основні функції
митних органів включають стягнення мит та податків на товари, що
ввозяться і вивозяться, контроль за дотриманням митних формальностей і
пов’язаних з ними законів і правил, а також спостереження за реалізацією
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норм законів і угод, що стосуються судноплавства. Крім того, будучи
крупною організацією і маючи значний штат співробітників, митна служба
США відповідає за боротьбу з контрабандою товарів і приховуванням
доходів. Також, ця організація стежить за дотриманням митних правил і
інструкцій агентствами по всіх сухопутних і морських межах країни» [163].
Департамент митниць і акцизів Великобританії здійснює митні
формальності, не пов’язані безпосередньо з митною справою: збір податків і
платежів на розвиток кінематографа; затримання морських суден за
рішенням Верховного суду та інших уповноважених органів; стягування
платежів за проведення судна по фарватеру; стягування портових та інших
платежів на користь місцевих органів влади; стягування за розпорядженням
Морської торгової палати збору за освітлення, реєстрацію, стягування
причальних і пасажирських зборів; участь в імміграційному контролі (у
співпраці з МВС); перевірка доходів Комітету із стандартизації; перевірка
дотримання правил сертифікації, використовування торгових марок і знаків
також у суднобудуванні [164].
Митні органи Бельгії покликані не тільки виконувати фіскальну
функцію, але також беруть участь в здійсненні митної політики економічного
союзу Бенілюкс і ЄС. На території країни митні органи Бельгії виконують
функції податкових служб з контролю митних формальностей при
переміщенні товарів і транспортних засобів (у частині сплати ПДВ). Крім
того, Адміністрація митниць видає митний тариф й інші офіційні документи
у т. ч. для суднобудівної галузі [165].
Проте основною функцією митних органів в зарубіжних країнах
вважається їх фінансова (фіскальна) діяльність. У більшості зарубіжних країн
митна служба традиційно підпорядкована Міністерству фінансів, причому в
деяких країнах Митні Управління об’єднані з податковими службами по
стягуванню

акцизів

і

інших

видів

непрямих

податків

(Франція,

Великобританія, ФРН, Фінляндія). Митні платежі в сучасному економічному
становищі виступають не тільки як засіб поповнення державного бюджету,
але і як засіб здійснення економічної політики, політики кредитування,
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розвитку інфраструктури.
В Італії митниця збирає митні платежі, а також інші збори: за
виконання митних формальностей; збори, аналогічні внутрішнім податкам;
спеціальні

збори

(за

вантаження-вивантаження

судна,

радіолокацію,

дорожній рух); компенсаційні збори для забезпечення функціонування
митниці (за використовування матеріалів, устаткування, транспорту) [166].
Митні органи Франції стягують: 1) податки на нафту, продукти її
переробки, окрім суто митних зборів ПДВ, специфічний податок на
нафтопродукти, стягуваний під час вступу на внутрішній ринок країни;
здійснюють фіскальний контроль не тільки за імпортерами нафтопродуктів,
але і за їх виробництвом, утилізацією. Особливо підкреслюється роль
митниці в цьому питанні, оскільки це 10 % всього бюджету і половина всіх
митних доходів зі здійснення митних формальностей; спеціальний морський
акциз для захисту промислового виробництва місцевих поселень в
заморських департаментах; 2) спеціальний податок на морські транспортні
засоби - також у суднобудуванні «податок з колес». Спочатку його стягувала
головна дирекція податків і зборів, а митні органи - тільки з іноземних
транспортних засобів; податки на засоби повітряного транспорту; 3) портові
збори; 4) спеціальний податок на предмети розкоші (вироби з дорогоцінних
металів, предмети мистецтва, колекційні об’єкти, предмети старовини); 5)
збори, стягувані з національних товарів іншими органами: ПДВ; спеціальний
податок на дерево, масла рослинного і тваринного походження; непрямий
податок на споживання, що розповсюджується на так звані тропічні товари
(чай, кава та ін.) [167].
Канада викликає інтерес як активний учасник північноамериканських
інтеграційних процесів. Ще у 1965 р. Канада уклала угоду із США про
безмитну торгівлю автомобілями і запчастинами, у 1989 р. – угоду про вільну
торгівлю, а у 1992 р. – Північноамериканську угоду про вільну торгівлю.
Хоча торгівля України з Канадою за обсягами значно менша, ніж із США,
однак тенденція до її збільшення досить помітна із-за скасування частини
митних формальностей.
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Організаційно-митна система Канади – це канадське міністерство зі
збирання податків, яке складається з двох окремих, автономних адміністративних одиниць: Податкового департаменту і Департаменту зі збирання
митних податків, мита і акцизів. Усю повноту відповідальності за роботу
митної служби несе заступник міністра – керівник Департаменту зі збирання
митних податків і акцизів. Організаційна структура центральної адміністрації
та її підрозділів дає змогу систематизувати функції та повноваження митної
системи Канади в цілому. Діяльність митних органів контролюється
посадовими особами, які займаються не тільки митними справами. Нагляд за
всіма митними службами здійснює служба Генерального аудитора, який
безпосередньо звітує парламентові. Мета інспекції – переконатися в тому, що
в роботі митної служби при здійсненні митних формальностей немає
правопорушень, і вона працює ефективно. Крім того, у Канаді розслідування
порушень митного законодавства проводить відділення розслідувань,
підпорядковане митному управлінню поліції [168].
Використання канадського досвіду в українській практиці митного
регулювання мало б позитивні тенденції, так як митна служба повинна мати
право на розвідувальну діяльність, що дозволить налагоджувати більш тісні
контакти з митними органами та правоохоронними структурами навіть
зарубіжних країн. Розвідувальний підрозділ повинен мати доступ до
інформаційної системи правоохоронних органів, як національних, так і
міжнародних. Аудит продажу і виробництва комплектуючих виробів та
запасних частин за програмами часткового або повного звільнення від сплати
мита також має бути функцією митних органів ДФСУ. У випадках
виникнення підозр щодо демпінгового ввезення товарів проведення
розслідувань митними органами дозволить системно вирішувати комплекс
проблем, пов’язаних із заниженням митної вартості імпортних товарів [29].
Управління митниць Болгарії є органом дізнання і діє відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу республіки, саме по кримінальних - з
повідомленням відповідного прокурора веде справи про контрабанду, а
також купівлю-продаж, дарування, заставу товарів, увезених контрабандно
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або із заниженням чи несплатою митних платежів за здійснення митних
формальностей. Справи про контрабанду зброї, боєприпасів, вибухових
речовин веде Міністерство внутрішніх справ. На підставі складених актів про
порушення

митного

законодавства,

виключаючи

випадки

здійснення

злочинів, начальником Управління митниць або уповноваженою на те
особою видається Ухвала про накладення стягнення (ст. 64 МК Болгарії).
Суми від продажу арештованого майна правопорушника стягаються на
користь держави, розподіляються згідно з Указом про визначення і виплату
винагород за виявлення контрабанди (ст. 70 МК Болгарії).
У Німеччині розслідування і діловодство по фактах порушення
митного законодавства держави і Європейського союзу (ЄС) веде Митне
криміналістське відомство, в особливих випадках воно діє спільно з
центральною криміналісткою службою. Оперативно-розшукові митниці
здійснюють правоохоронні функції митного відомства Німеччини: заводять
справи про порушення митних правил, забезпечують їх передачу в
Прокуратуру за наявності ознак злочину; у випадках, що не вимагають
спеціального розслідування, уповноважені виносити ухвали зі справ про
порушення митних правил при виконанні митних формальностей. У складі
оперативно-розшукових митниць діють «мобільні контрольні групи», які
здійснюють вибірковий огляд вантажних автомобілів, складів, огляд
фізичних осіб тощо [162].
Крім перерахованих, слід назвати додаткові функції митниці, не
пов’язані

з

митними

формальностями

при

переміщенні

товарів

і

транспортних засобів через митний кордон. Деякі з них вже були названі
вище: участь в регулюванні морських суден, вимірювання водотоннажності,
зберігання морських іпотек, участь в операціях порятунку на морі (Франція).
Окрім цього, наприклад, Митна служба Нової Зеландії здійснює управління
установою АКСЕЯТА, яка здійснює «вільну торгівлю» з Австралією [166].
Митні комісаріати разом із загонами прикордонної служби і поліції
здійснюють охорону державного і митного кордонів Німеччини і ЄС,
включаючи контроль і нагляд за здійсненням митних формальностей, за
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рухом транспорту і пересуванням фізичних осіб. Таким чином, функції
митних органів Німеччини поєднують в собі роботу податкової поліції,
автомобільної інспекції і прикордонних військ.
Для реалізації своїх функцій митниця має в своєму розпорядженні різні
матеріальні засоби і юридичний механізм, який визначається особливостями
завдань, що стоять перед митними органами. Повноваження митних органів
визначаються національним законодавством, а також актами уряду і
міністрів. Практика показує, що підпорядкування митних органів певному
міністерству обмежує їх компетенцію в області правоохоронної діяльності,
як це відбувається, наприклад, у Франції. Право посадовців митної служби в
цій країні на ухвалення самостійних рішень в правоохоронній сфері
обмежене чинним законодавством. Багато процесуальних дій, щодо митних
формальностей, не кажучи вже про оперативно-розшукові заходи, робляться
лише після їх узгодження з поліцією, жандармерією і іншими органами, а в
деяких випадках з обов’язковою участю цих служб. За загальним правилом
право розслідування правопорушення належить органам поліції, що
знаходяться під контролем прокуратури. Співробітники митниці здійснюють
діяльність зі збору доказів, дізнання. Обмежений перелік посад для
виробництва тих або інших процесуальних дій (ст. 323 МК Франції) [162].
Таким чином, платежі, стягувані митними органами, при здійсненні
митних формальностей, умовно можна поділити на наступні види: 1) власне
митні платежі як тарифний засіб регулювання ЗЕД; 2) платежі, пов’язані з
перетином кордону (протекціоністські і компенсаційні) - на відміну від
митних платежів не носять фіскального характеру; митні платежі за
проведення митних операцій (за маркування, зважування, застосування
засобів митної ідентифікації тощо); 3) платежі, пов’язані зі знаходженням
товарів на території країни (ПДВ, внутрішні податки (на нафтопродукти,
хімічну продукцію, «тропічні товари» - навіть якщо це національний
продукт), компенсаційні та портові платежі, платежі за санітарний,
фітосанітарний, ветеринарний огляди, розташування під національним
прапором).
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Всі розглянуті вище аспекти діяльності митних органів зафіксовані в
національних

правових

актах

щодо

правил

виконання

митних

формальностей. Вони існують у формі кодексів (Франція, Фінляндія, Туніс,
Сенегал, Гана, Гвінея, Сірія), законів (США, Німеччина, Великобританія,
Канада, Італія, Єгипет, ЮАР). Для їх виконання видаються додаткові правові
акти. Так, Закон про митну службу Республіки Італія № 349, підписаний
10.10.89р. Президентом за згодою Парламенту за пропозицією міністрів
(фінансів, внутрішніх справ, закордонних справ, транспорту, сільського
господарства, праці, промисловості, торгівлі, зовнішньої торгівлі, морської
торгівлі). На його виконання прийнятий Декрет «Про організацію
центральних і периферійних органів Адміністрації митниць і непрямих
податків» [169].
Таким чином, митний орган можна визначити як державний орган, що
здійснює виконавчо-розпорядчу діяльність в спеціальній сфері державного
управління: здійснення митних формальностей пов’язаних з пропуском через
державний кордон різного роду вантажів, зокрема багажу і поштових
відправлень, валюти і валютних цінностей, а також транспортних засобів, що
служать засобом перевезення пасажирів і вантажів. Митні органи будь-якої
держави характеризується єдністю мети, завдань, функцій, принципів
організації діяльності, з урахуванням національних особливостей державного
ладу. Аналіз всієї сукупності функцій митних органів дозволяє зробити
висновок про наявність трьох основних напрямів їх діяльності: регулююча
функція; економічна функція, частиною якої є фіскальна; правоохоронна
діяльність [170].
В даному дослідженні функціонування митних органів пов’язане з її
статусом
діяльністю.

елементу

державного

Звернувшись

до

управління

таких

основних

зовнішньоекономічною
функцій

держави,

як

забезпечення законності, макроекономічної стабільності, фінансування
базових соціальних послуг і інфраструктури, не можна не помітити, що вони
прямо пов’язані з функцією регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у
т. ч. опосередковано через митні формальності. Добре відомо, що економіка
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функціонує відповідно до своїх принципів й закономірностей; держава й,
зрозуміло, митниця як державна структура, - зі своїми. Разом з тим,
багатоукладна економічна система сучасної України з необхідністю вимагає
для самореалізації використання державних принципів і закономірностей.
Дійсно, зовнішньоекономічна діяльність багатоукладної економічної системи
неможлива без інституту митної справи, що містить правові, адміністративні,
владні й економічні атрибути державного характеру. Митний орган
забезпечує державний захист, економічну безпеку, здійснює обміннооцінювальний процес у господарському просторово-тимчасовому континуумі
суспільства [159].
Будь-яка з митниць, будучи юридично і організаційно автономною, в
суспільному плані орієнтована на те, щоб: сприяти розвитку вільної
міжнародної торгівлі, дотриманню митних формальностей прийнятих норм
зовнішньоторговельних

відносин;

спільними

зусиллями

протидіяти

контрабанді, комерційному шахрайству, забезпечуючи своїми засобами
дієвий економічний, соціальний, екологічний захист інтересів своєї країни і
світової спільноти; забезпечувати єдині принципи формування правових
відносин у сфері формування митної політики; розробляти і удосконалювати
механізми міжнародної співпраці, забезпечуючи реалізацію принципів
компромісу в узгодженні національних і світових інтересів і цілей в області
зовнішньої торгівлі; активно сприяти формуванню єдиного інформаційного і
комунікаційного простору у сфері митної діяльності у суднобудівній галузі.
Новий

підхід

до

управління

розвитком

технологій

митного

оформлення, митного контролю і митних формальностей полягає в ухваленні
і освоєнні всіма учасниками митного адміністрування і, перш за все,
митними

органами

вимог

міжнародних

стандартів

ІСО

серії

9000

«Управління якістю продукції і послуг» і принципів загального управління
якістю. Проте не можна забувати, що проведення митного оформлення це не
тільки послуга, що надається учасникам ЗЕД [171]. Перш за все, йдеться про
здійснення державним виконавчим органом своєї контрольної функції, від
ефективності якої залежить безпека держави і її громадян. Митні органи
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можуть впливати і на інвестиційну діяльність в регіонах. Роль митних
органів в рамках розробки і реалізації інвестиційних програм може бути
реалізована шляхами: а) сумісного з органами місцевого самоврядування
проведення митної експертизи інвестиційних проектів; б) розробки в рамках
пріоритетних інвестиційних проектів індивідуальних технологій виконання
митних формальностей в цілях економії тимчасових і фінансових витрат
іноземних інвесторів у суднобудування.
Можна стверджувати, що на сучасному етапі економічного розвитку
країни необхідна наукова розробка комплексу питань, пов’язаних із
забезпеченням захисної і стимулюючої функцій митного тарифу. По суті,
йдеться про доцільність складання митного тарифу, що відповідає
стратегічним національним інтересам, розвитку світової економіки і
міжнародної торгівлі, що враховує ключові світові тенденції [53]. Оскільки
звісно, що для сталої діяльності суднобудівної галузі потрібне постачання ізза

кордону

устаткування,

великої

кількості

матеріалів,

частин,

необхідна

запасних

комплектуючих
розробка,

виробів,

удосконалення,

спрощення їх митних формальностей та митного оформлення. У такому
випадку можлива поява нових і розширення виробництва існуючих
підприємств галузі у світі.
На сьогодні найбільшими центрами суднобудування в світі є Японія:
Токіо, Йокогама, Нагасакі; Південна Корея: Пусан; ФРН: Гамбург; Польща:
Гданськ; Франція: Марсель, Тулон; Італія: Генуя; Китай: Шанхай; США:
Балтімор,

Новий

Орлеан,

Сан-Франциско;

Росія:

Санкт-Петербург,

Сєвєроморськ; Україна: Миколаїв [172].
Підприємства

морського

суднобудування

розміщаються

в

безпосередній близькості до морських басейнів або на ріках і каналах, по
яких побудовані судна можуть бути виведені в море. У той же час, велике
значення мають водні ресурси і річкова система взагалі [16].
Розміщення суднобудівної галузі в цілому визначається соціальноекономічними чинниками і перш за все – наявністю достатньо великої
кількості кваліфікованих трудових ресурсів, а також – матеріальних ресурсів
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та споживачів. Характерною рисою суднобудування, що впливає на
розміщення, є високий розвиток спеціалізації і кооперації. Спеціалізація
полегшує організацію масового виробництва, сприяє більш раціональному
використовуванню устаткування, підвищенню продуктивності праці [173].
Щодо споживачів товарів суднобудівної галузі, то ними є, перш за все,
середні та великі торгові підприємства, трансатлантичні корпорації, певні
галузі промисловості, які займаються перевезеннями і використовують судна
для виробничої діяльності. Споживачами суднобудівної галузі є звичайні
громадяни, які не шкодують грошей на власну яхту чи комфортабельний
човен, для відпочинку або використання їх в інших цілях [174].
Ростуть

замовлення

на

будівництво

танкерів

для

перевезення

зрідженого природного газу, зрідженого нафтового газу і судна, здатні
перевозити більше 7100 двадцяти футових контейнерів [175]. Китай, як один
із ключових гравців використовує зростаючу недостачу тоннажу для
розвитку власної суднобудівної промисловості і впевнено виходить на перші
місця у світовому суднобудуванні, доганяючи ведучих суднобудівників світу
- Японію та Корею [176].
Напрямки розвитку світового ринку суднобудування та судноремонту
протягом останніх років формують новий спосіб існування митного
супроводження у світовому господарстві, головною ознакою якого є
глобалізація економічних процесів, у тому числі ринків товарів, послуг та їх
конкуренції [173].
Головним завданням суднобудівного комплексу в умовах глобалізації є
забезпечення його ефективного функціонування і розвитку за участю митних
органів. Сучасна глобальна система суднобудування сьогодні практично на
75% зосереджена в обмеженій групі країн, які забезпечують випуск
практично всієї номенклатури галузі. Це такі країни, як США, Японія,
Великобританія, Франція, Німеччина, Росія, Китай і Україна. У цих країнах
частка продукції суднобудівного комплексу в загальному обсязі промислової
продукції складає від 5 до 20%. Відповідно ця продукція займає провідне
місце в експорті даних країн [177].
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Дисертантом зауважено, що найбільшими замовниками українських
суден є Греція, Росія, Данія, Ліберія, Голландія та інші. Наявність
розвинутого

металургійного

суднобудівного

та

судноремонтного

виробництв, науково-конструкторських установ в Україні, що повністю
задовольняє потреби суднобудівників всередині крани, дозволяє говорити
про наявні конкурентні переваги в цьому питанні. У той же час, негативно на
розвиток суднобудування в Україні впливає значна залежність від зовнішніх
постачальників комплектуючих виробів, устаткування, запасних частин та ін.
Таким чином, на сьогодні морський транспорт є одним з лідерів по
світовому вантажообігу і тому суднобудування, як галузь промисловості, що
будує водні види транспорту, буде і надалі певним чином впливати на
світову торгову політику і напрямки її розвитку, пропорційно тим самим
залежачи від торгівельної активності світових держав. Перспективами у
розвитку зарубіжного суднобудування є широке застосування досягнень
науково-технічного прогресу Саls-технології для проектування, будівництва і
ремонту суден, висококонцентровані джерела енергії, оброблювальні центри,
комплексна автоматизація і роботизація, наукоємні зварювальні технології,
нанотехнології для суднобудування, високоефективні ремонтні технології,
сучасні технології суднового складання.
Суднобудівний комплекс України відзначається наявністю високого
наукового потенціалу, власної сировинної бази, виробничих потужностей та
кваліфікованих кадрів. Зберігаючи та розвиваючи наявні сприятливі умови,
застосовуючи зарубіжний досвід

для розвитку суднобудування та,

використовуючи правильну маркетингову політику, підприємства України
можуть зміцнити свої позиції на світовому ринку суднобудування
допомогою удосконалення митних відносин.

Висновки до другого розділу:
На підставі вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
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за

1. Суднобудівна промисловість заслуговує на особливу увагу з боку
держави з огляду на кілька моментів: місце розташування суднобудівної
галузі, адже Україна знаходиться у вигідному географічному положенні з
огляду на світову тенденцію переміщення центрів суднобудування на схід;
суднобудівна промисловість сприяє розвитку багатьох суміжних галузей та
вимагає залучення великої кількості трудових ресурсів, що сприяє зайнятості
населення, особливо в містах, де ця галузь є бюджетоутворюючою.
2. Підставою здійснення митних формальностей у суднобудуванні є
наявність даних, що підтверджують право суб’єкта митних правовідносин
переміщувати товари через митний кордон держави й відповідний обов’язок
митного органу прагнути застосувати до цієї категорії товарів спрощення
митного декларування й контролю.
3. Доводиться констатувати, що в різних нормативних актах по-різному
інтерпретується термін «митне оформлення», що не є позитивним, оскільки
для однакової реалізації суб′єктами митних правовідносин норм права в цій
сфері потрібно оперувати єдиним його поняттям. Ці формальності пов’язані
із закріпленням результатів митного контролю товарів, що переміщуються
через митний кордон України і які мають юридичне значення для
подальшого їх застосування у суднобудівній галузі.
4. Зазначена

реалізація

складових

митних

правил

сприятиме

формуванню оновленої системи забезпечення якісної діяльності митних
органів у суднобудівній галузі. Дії усіх учасників правовідносин, будуть
спрямовані на організацію, координацію, гармонізацію та поєднання зусиль,
у т. ч. керівників структурних підрозділів митних органів, призведе до
вдосконалених форм і методів захисту економічних інтересів держави.
5. Наведені засоби митного оформлення впливають на можливість змін
митних формальностей деяких категорій товарів для суднобудівної галузі
при їх переміщенні через митну територію України з поміщенням у
конкретний митний режим для використання за призначенням.
6. Аналіз митних правовідносин дозволяє зробити висновок: митне
законодавство України не враховує особливості господарсько-правової
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регламентації етапів суднобудування та шляхи поетапного оподаткування, в
залежності від обраного митного режиму і в напрямку суднобудування та
судноремонту відрізняється «не системністю», що не дає змоги суб'єктам
підприємницької діяльності суднобудівної галузі користуватися перевагами,
які передбаченні законодавчими нормами.
7. Застосування правового регулювання митних формальностей у
суднобудуванні і судноремонті для мобільного переміщення комплектуючих
і запчастин через митний кордон, можливо через внесення змін до Митного
кодексу і до законів України з питань оподаткування з урахуванням
положень МКУ та міжнародних актів щодо визначення загального механізму
адміністрування податків та платежів при застосуванні обраних митних
режимів, враховуючи світову практику і законодавство країн Світової
організації торгівлі.
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РОЗДІЛ 3
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ У СУДНОБУДУВАННІ: ПРАВОВА
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА
3.1. Визначення і застосування митних режимів до товарів
суднобудівної галузі

Митний кодекс України визначає митний режим, як сукупність норм,
встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від
заявленої мети переміщення товарів, у т. ч. для суднобудівної галузі, через
митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг
митних процедур, які при цьому здійснюються.
Митний

режим

-

основна

категорія

українського

митного

законодавства. Він має систему та зміст застосування і механізми
адміністративно-правового регулювання зовнішньоторговельної діяльності
України. Процес митного оформлення залежно від обраного митного режиму
обумовлюється:
а) вимогами законодавства до зовнішньоекономічної угоди, тобто мети
переміщення товару;
б) здійсненням обсягу митних процедур - операцій, що пов'язані із
здійсненням митного контролю за переміщенням товарів через митний
кордон України, митного оформлення цих товарів, а також зі сплаченням
передбачених законом податків і платежів [178].
Обраний митний режим впливає на можливість переміщення товарів
для суднобудування і судноремонту, порядок митного оформлення та
митного контролю, обкладення митними платежами, а також визначає обсяг
митних процедур, що мають трансформуватися у процесі митного
оформлення товарів у конкретний митний режим.
За допомогою митного режиму визначають:
- порядок переміщення товару через митний кордон України залежно
від його призначення (мети переміщення);
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- умови знаходження товарів та можливе використання його на
(поза)митній території;
- права й обов'язки користувача (беніфіціара) митного режиму;
- обсяг повноважень митних органів.
Таким чином, відповідно до заявленої мети переміщення товарів через
кордон України встановлюють митні процедури щодо цих товарів, їх
правовий статус (рис. 3.1.1.), умови оподаткування та їх використання після
митного оформлення (рис. 3.1.2.) [33].

Рисунок 3.1.1. Митний статус товарів
Застосування митних режимів обумовлено в першу чергу необхідністю
надання переміщенню товарів певного статусу з метою недопущення їх
хаотичного ввезення та вивезення, а також з метою забезпечення можливості
здійснення митного контролю. Крім цього, застосування митних режимів у
суднобудуванні дає можливість залежно від мети, терміну ввезення чи
вивезення товарів або інших обставин запроваджувати до них різні заходи
правового регулювання, що дозволяє повніше враховувати потреби та
інтереси

суб'єктів

зовнішньоекономічної

зовнішньоторговельного обміну.
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діяльності

для

розвитку

Рисунок 3.1.2. Структура митного режиму
Важливим чинником встановлення статусу товару у суднобудівній
галузі,

наприклад:

комплектуючих

виробів,

запасних

частин

для

суднобудування, залежно від характеру та мети переміщення через митний
кордон, є послідовність технологічного циклу побудови або ремонту суден.
Якщо потрібно ввести вироби, що встановлюються до початку будівництва,
наприклад секції днища і головного двигуна з приладами керування, знаючи
термін побудови - 2 роки – це буде один митний режим, а якщо це прилади,
обладнання палубного розташування або радарні і локаторні пристрої до
палубної настройки судна – це буде інший митний режим [179].
В МКУ передбачено 14 митних режимів (з урахуванням поділу
тимчасового ввезення та вивезення в окремі режими), кожен з яких декларант
має право вибрати самостійно. Декларант також має право змінити митний
режим, в якому перебувають товари, за умови дотримання правил і
обмежень, передбачених для нового режиму. Важливо зупинити увагу на тих
режимах, застосування яких зазнало найбільшу кількість змін і новацій у
новому Митному Кодексі України (рис.3.1.3.) [33].
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Рисунок 3.1.3. Види митних режимів
Кожний митний режим, в якому перебуває на митній території України
товар, призначений для суднобудівної галузі має свої особливості, але
загальним є правило, що за суворе дотримання режиму несе відповідальність
власник товару. Він повинен своєчасно повідомити митний орган, в якому
він акредитований чи який визначив, документально оформив конкретний
митний режим, щодо змін, які він сам бажає зробити або які відбулися з його
товаром усупереч його бажанням (лихо, непереборна сила пошкодила або
знищила товар) [178].
Митні режими, визначені Митним кодексом України, доцільно
класифікувати на п'ять груп: а) режими, які використовуються при здійсненні
основного обсягу зовнішньоторговельних операцій; б) митні режими, за яких
переміщення товарів через кордон поєднується з виконанням митними
органами конкретних операцій; в) режими, у рамках яких товари
перемішуються через кордон у зв'язку з їх переробкою в іншій країні; г)
режими, які використовуються при припиненні зовнішньоекономічних
операцій; д)

митні режими, при яких товари не купуються і не

реалізовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, а
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переміщуються через територію України з метою доставки з однієї іноземної
країни в іншу.
Зміни митного режиму у суднобудуванні ґрунтуються на економічних
відносинах. За перебуванням товарів під митним контролем і митними
режимами встановлено різні розміри і види митних податків та платежів.
Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних
процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо
тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для
здійснення

митного

контролю

та

митного

оформлення

відповідних

документів, що підтверджують заявлений режим. Найбільш поширеними
митними режимами у суднобудуванні є експорт та імпорт товарів [180].
Похідним від режиму "експорт " у суднобудівній галузі є "реекспорт".
Під реекспортом розуміють продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі митної території України
товарів, що раніше були імпортовані на її територію (рис. 3.1.4.) [181].

Рисунок 3.1.4. Статус товарів у режимі реекспорту
Оскільки вітчизняні суднобудівники експортують судна з наявністю
великої кількості комплектуючих виробів, запасних частин, устаткування,
обладнання та ін. імпортованих товарів з іноземних країн, треба досконаліше
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розібратися з механізмом встановлення митного режиму при митному
оформлені товарів, що переміщуються через митний кордон [10].
Специфікою режиму реекспорту у суднобудуванні є:
1) режим, що складається з двох самостійних операцій по ввезенню і
вивезенню товарів. Кожна з цих операцій підлягає митному оформленню
окремо, як імпорт при ввозі на митну територію України та, як експорт при
вивезенні товарів з митної території України. Таким чином, дві самостійні
операції по ввозу і вивозу об'єднує товар, який переміщується через митну
територію України;
2) товари повинні походити з інших країн. Це означає, що товари
виготовлені або перероблені (повністю, частково) в інших країнах і раніше не
використовувалися на території України з метою одержання прибутку;
3)

товари

повинні

бути

вивезені

не

пізніше

встановленого

законодавством строку з моменту ввезення на митну територію [178].
Відповідно

до

митного

режиму

"реекспорт"

товари

для

суднобудування, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений
законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України
вивозяться з цієї території в режимі експорту (рис.3.1.5.) [33].

Рисунок 3.1.5. Умови застосування митного режиму реекспорт
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Такий строк складає один рік з дня їх ввезення на митну територію
України. Слід зауважити, що режим реекспорту є зворотним відображенням
режиму реімпорту, але правовий режим їх використання має принципові
відзнаки. Регламентація режиму реекспорту у суднобудуванні виходить з
наявності реекспортованих товарів на митній території України, що дає
можливість митним органам здійснювати митний контроль, вживати
додаткових

заходів

по

забезпеченню

виконання

умов

застосування

зазначеного режиму. А в правовій регламентації реімпорту товарів значне
місце займають процедурні питання, головний акцент переноситься на
документальні форми контролю.
Товари, що походять з інших країн, для суднобудування можуть
вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:
- митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів
України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України,
укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товарів;
- товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому
вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін
унаслідок

природного

зношення

або

втрат

за

нормальних

умов

транспортування та зберігання;
- товари, що реекспортуються, не використовувалися на території
України з метою одержання прибутку;
- товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік
з дня їх ввезення на митну територію України [182].
Даний вид митного режиму практично у суднобудуванні України не
застосовується. Одна із причин цього - неправомірне застосування
державними органами норм чинного законодавства, наприклад, стосовно
оподаткування товарів, які тимчасово ввозяться в Україну з метою
подальшого їх реекспорту в незмінному стані.

Податки фактично

ліквідували даний вид зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Маючи
таке вигідне географічне положення і зважаючи на те, що реекспортні
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операції

потребують

мінімального

технічного

і

технологічного

супроводження, Україна зобов'язана створити на своїй території сприятливі
умови для даного виду підприємництва – суднобудування та судноремонту,
що

дасть

можливість

зміцнити

фінансове

становище

суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України, а також сприятиме додатковим
надходженням до Державного бюджету коштів у вигляді податку на
прибуток, враховуючи різницю закупівельних цін та цін реалізації товарів,
що реекспортуються. Приклад Польщі підтверджує викладене вище [10].
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту
передбачає:
- подання митному органу документів, що засвідчують підстави та
умови ввезення товарів на митну територію України;
- сплату податків і платежів, якими обкладаються товари під час
ввезення на митну територію України відповідно до законів України;
- дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо заходів
нетарифного регулювання та інших обмежень.

Рисунок 3.1.6. Статус товарів у митному режимі імпорт
При імпорті товарів для суднобудівної галузі використовується митний
режим "імпорт". У Митному кодексі до 2012р. він класифікувався як "випуск
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до вільного обігу", під яким розуміють ввезення товарів на митну територію
України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій
території та можуть використовуватися без митних обмежень. Даний режим є
одним з найбільш регульованих, як з точки зору митного контролю, так і з
точки зору митного оформлення (рис. 3.1.6.) [180].
Реімпорт. Згідно редакції

МКУ є всі підстави для відродження

режиму, як реімпорт у суднобудуванні, так як це митний режим, відповідно
до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі
митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території
України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами
України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності [183].
Митний режим реімпорту може бути застосований (рис. 3.1.7.) до
товарів, що надходять на митну територію України та до товарів, що
зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим.

Рисунок 3.1.7. Застосування митного режиму реімпорт
Українські товари, поміщені у митний режим реімпорту зберігають
статус українських товарів, а іноземні товари, що реімпортуються, після
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поміщення у митний режим реімпорту набувають статусу українських
товарів. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині
другій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний
обіг.
При цьому для цілей визначення митного статусу згідно з п. 61 ст. 4
Митного кодексу українськими товарами є товари:
а) які повністю отримано (вироблено) на митній території України та
які не містять товарів, ввезених із-за меж митної території України; товари,
повністю отримані (вироблені) на митній території України, не мають
митного статусу українських товарів, якщо їх отримано (вироблено) з
товарів, які не перебувають у вільному обігу на митній території України;
б) які ввезено на митну територію України та випущено для вільного
обігу на цій території;
в) які отримано (вироблено) на митній території України виключно з
товарів, зазначених у пп. «б», або з товарів, зазначених у підпунктах «а» і «б»
п. 61 ст. 4 Митного кодексу України [33]. Товари, що не є українськими
відповідно до п. 61 ст. 4 Митного кодексу, а також товари, що втратили
митний статус українських товарів відповідно до цього Кодексу, для цілей
визначення митного статусу є іноземними (п. 15 ст. 4 Митного кодексу).

Рисунок 3.1.8. Митний статус товарів реімпорту
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Слід зазначити, що незважаючи на теоретичне існування з давніх часів,
цей режим практично не застосовувався у суднобудівній галузі. Дія цього
режиму пов'язана в першу чергу з можливістю звільнення чи повернення
мита залежно від первинного переміщення товарів. На практиці митні органи
часто вимагають сплати імпортних податків при реімпорті. У такій ситуації
простіше було розмістити товари в режимі імпорту, не перекладаючи на себе
додаткових обмежень щодо дотримання статусу товарів (рис. 3.1.8.) [88].
Тимчасове ввезення / вивезення. Правила застосування даного
режиму пройшли в Україні довгий шлях трансформацій. З 2004 року Україна
приєдналася до Конвенції «Про тимчасове ввезення» (Стамбульська
конвенція). Разом з тим національне законодавство, зокрема попередня
редакція Митного кодексу, найчастіше, не узгоджувалася з положеннями
Конвенції, а саме існували численні випадки сплати у повному обсязі
імпортного мита і податків з тимчасово ввезених товарів. Даний підхід не
відповідав самій суті режиму, оскільки повна сплата мита та податків
фактично дає підстави для випуску товарів у вільний обіг без будь-яких
зобов'язань зворотного ввезення/вивезення.

Рисунок 3.1.9. Гарантії тимчасового ввезення
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Крім того, багато положень Конвенції були імплементовані зовсім
недавно.

Серед

таких,

є

норми,

що

регламентують

використання

гарантійного документа - карнета А.Т.А. (рис. 3.1.9.), а також можливість
часткового звільнення від сплати податків стосовно товарів, що не задовольняють умовам повного звільнення у суднобудуванні та судноремонті [182].
У такій ситуації

МКУ ставить фінальну крапку у гармонізації

національного законодавства та міжнародних правил для суднобудування.
Для цього є передумови. Наприклад, у частині повного звільнення від сплати
імпортних митних платежів МКУ містить відсильну норму, що передбачає
повністю звільнити товари на умовах, передбачених додатками B.1 - B.9, C і
D Стамбульської конвенції (рис. 3.1.10. та рис. 3.1.11.). Тому, режим
тимчасового ввезення (вивезення) встановлює вимоги, дотримання яких
допускає тимчасове користування іноземними товарами на території
України, а українськими – за її межами [178].
Статус товарів, розміщених у цей режим, а відповідно і зміст режиму,
визначається тимчасовим характером перебування і використання такого
товару на митній території України або поза неї.

Рисунок 3.1.10. Статус товарів у режимі тимчасового ввезення
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До закінчення встановленого митним органом строку, особа, яка надала
зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у
режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:
- вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов’язанням, наданим
митному органу;
- або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо
таких товарів з додержанням вимог діючого законодавства.
Серед неприємних нововведень МКУ - обов'язкове застосування
фінансових гарантій на весь термін дії режиму тимчасового ввезення з
повним звільненням від сплати податків. Надання таких гарантій, безумовно,
спричинить певні фінансові витрати для підприємств суднобудівної галузі,
що користуються даним режимом [179].

Рисунок 3.1.11. Статус товарів у режимі тимчасового вивезення
Слід зазначити, що при оформленні товарів у даному митному режимі
досить суттєвим моментом є перехід права власності на товар, це зумовлює
виконання всього комплексу митних процедур: сплата митних платежів,
оформлення вантажної митної декларації, проходження митного контролю.
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При цьому проблематичним для покупця є повернення імпортованої
продукції, тому що у даному випадку відправлення можливе тільки за умови
проходження митних процедур у митному режимі "експорт", що для суб'єкта
господарювання є ще більш збитковим [182].
Митний режим тимчасового ввезення (вивезення)
галузі

встановлює

вимоги,

дотримання

яких

у суднобудівній

допускає

тимчасове

користування іноземними товарами на митній території України, а
українськими - за її межами, із повним або частковим звільненням від сплати
податків під час переміщення в зазначеному митному режимі без обмеження
заходами нетарифного регулювання ЗЕД (рис. 3.1.12.) [184].

Рисунок 3.1.12. Звільнення від податків у режимі тимчасового ввезення
Умовами застосування режиму тимчасового ввезення (вивезення) є:
- товари, що належать до переліку, зазначеного в статті 189 Митного
кодексу України та ввозяться з передбаченою цією статтею метою;
- забезпечена можливість ідентифікації товарів (ст. 104 МКУ);
- обґрунтування підстав для тимчасового ввезення товарів та надання
гарантій їх повернення (ст. 104-106 МКУ);
- відсутність інших перешкод для поміщення товарів у митний режим
тимчасового ввезення (вивезення).
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Для виконання наведенних умов необхідно суб′єктам

митних

правовідносин своечасно надати до митних органів перелік товарів для
суднобудування, що переміщуються через митний кордон України, з
подальшою

можливостю

їх

ідентіфікації

та

обгрунтування

підстав

тимчасового ввезення (рис. 3.1.13.) [178].

Рисунок 3.1.13. Умови застосування режиму тимчасового ввезення
Режим

тимчасового

ввезення

застосовується

до

товарів

у

суднобудуванні, що ввозяться на митну територію України (крім товарів, що
попередньо вивезені за межі митної території України у митному режимі
тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України), а
також до товарів, що ввезені на митну територію України та поміщені в
митні режими переробки на митній території України, митного складу,
транзиту, за умови виконання всіх належних процедур і вимог законодавства
щодо поміщення товарів у режим тимчасового ввезення на визначенні
терміни.
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За такого, необхідно при участі суб′єктів митних правовідносин
створювати умови щодо недопущення перешкод для застосування режиму
тимчасового ввезення. При цьому, важливу роль відіграє обгрунтування
підстав для надання режиму тимчасового ввезення товарів (рис.3.1.14.) [184].

Рисунок 3.1.14. Строки тимчасового ввезення/вивезення
У митний режим тимчасового ввезення (вивезення) розміщуються
переважно товари, які переміщуються через митний кордон України по
некомерційним операціям [10].
Митний склад. Це митний режим, відповідно до якого іноземні або
українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним
звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування
заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Товари для суднобудування, що ввозяться на митну територію України
і розміщуються на митних складах, розташованих на територіях морських і
річкових портів, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон
України, поміщуються у митний режим митного складу на підставі
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електронного повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість
та опис товарів, підписаного електронним цифровим підписом.
Митний кодекс дозволяє тимчасово випускати товари, що знаходяться
в даному режимі, з дозволу митного органу за умови фінансової гарантії на
строк до 45 днів (п.4 ст.127) (рис. 3.1.15.) [33].

Рисунок 3.1.15. Особливості зберігання товарів в режимі митний склад
Іноземні товари для суднобудування, поміщені в митний режим
митного складу, зберігають статус іноземних товарів. Українські товари,
поміщені в митний режим митного складу, втрачають статус українських
товарів з моменту відшкодування сум податку на додану вартість відповідно
до положень Податкового кодексу України.
Операції, які проводяться з товарами для суднобудування, що
зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, не
повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані
згідно

з

Українською

класифікацією

товарів

зовнішньоекономічної

діяльності [182].
Іноземний Замовник судна має

право передати право власності на

іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу для ремонту чи
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будівництва суден. Тоді інформація про власника таких товарів надається
митному органу під час випуску зазначених товарів з митного складу. Якщо
зміна власника товару передбачає вивезення товару з території України, таке
вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних документів і
митної декларації (документа, що її замінює) [33].
Не секрет, що і раніше товари, котрі знаходилися в режимі митного
ліцензійного складу, використовувалися в господарській діяльності окремих
підприємств суднобудуванні і судноремонту у міру потреби (рис. 3.1.16).

Рисунок 3.1.16. Товари режиму митний склад
Але відсутність правових підстав для цього успішно замінювалося
«лояльністю» місцевих чиновників. Відтепер обсяг такої «лояльності» може
бути значно скорочений. Крім того, МКУ передбачає можливість передачі
права власності на товари, поміщені в даний митний режим. Відсутність
такої норми на практиці дозволяло митним органам розглядати продаж
товарів, розміщених на митному ліцензійному складі, як неправомірні дії з
товарами, що перебувають під митним контролем [178].
Вільна митна зона (ВМЗ) – митний режим, відповідно до якого
іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з
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цієї території за межі митної території України із звільненням від
оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного
регулювання ЗЕД, в т. ч. у суднобудуванні, а українські товари, ввозяться на
територію ВМЗ, із оподаткуванням і митними платежами та застосуванням
заходів нетарифного регулювання (рис. 3.1.17.) [185].

Рисунок 3.1.17. Умови поміщення товарів у режим ВМЗ
Згідно МКУ, залежно від операцій, які можуть здійснюватися на
території вільної митної зони, виокремлюється три види зон (рис. 3.1.18.):
- ВМЗ комерційного типу - передбачає здійснення простих складських
операцій, необхідних для забезпечення збереження товарів, зокрема: чистку,
провітрювання, зберігання, сушіння, інвентаризацію, дроблення партій,
сортування, упаковку, маркування та інші подібні операції;
- ВМЗ сервісного типу – створюється, насамперед, для здійснення
ремонтних робіт, модернізації, будівництва повітряних, морських і річкових
суден, їх компонентів, складових деталей та ін.;
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- ВМЗ промислового типу - повністю регламентується окремими
законами України для кожної окремої зони такого типу. У тому числі такими
законами будуть врегульовані переліки товарів, які можуть ввозитися на
територію зони та операції [33].

Рисунок 3.1.18. Види вільних митних зон
Практика застосування спеціальних економічних зон у попередніх
періодах свідчить про велику кількість порушень, які спричинили значні
втрати Державного бюджету України. Саме тому з 2005 року пільги та
преференції, передбачені для таких територій, були фактично скасовані.
Ефективність же даного режиму в умовах чинного Митного кодексу
можливо буде оцінити тільки в комплексі з іншими законодавчими та
нормативними актами після його практичного застосування [184].
Переробка товарів на митній території / за межами митної
території України митний режим, відповідно до якого іноземні товари
піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без
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застосування

до

них

заходів

нетарифного

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів
переробки у суднобудівній галузі. Однак, з часом істотні зміни спіткали і
режими переробки товарів у суднобудуванні на митній території / за межами
митної території України (рис. 3.1.19 та рис. 3.1.20.) [33].

Рисунок 3.1.19. Умови режиму переробки на митній території
Строк

переробки

товарів,

на

митній

території

України

для

суднобудування, встановлюється митним органом у кожному випадку під час
видачі дозволу суднобудівному підприємству, виходячи з тривалості процесу
переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений
строк обчислюється, з дня завершення митного оформлення іноземних
товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на
переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки
товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але
загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів [184].
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За такого, при визначенні наступного призначення митного режиму
виробленого товару, побудованого, модернізованого, відремонтованого –
судна, необхідно з’ясувати його митний статус для подальшого застосування
як українського або іноземного товару.
У разі коли судно побудоване за межами території України, а до
України доставлено для модернізації чи ремонту і більша частка
комплектуючих виробів, запасних частин, матеріалів придбані і ввезенні
Замовником-іноземцем, нерезидентом господарської діяльності, що підписав
контракт з українським Виконавцем – резидентом господарської діяльності
України, вважається наданням виробничих послуг, тобто їх експорт. Тому,
Замовник має право підняти вітчизняний прапор на клотику і вільно
залишити митну акваторію України [186].
У разі коли судно побудовано для іноземного Замовника за контрактом
і певну комплектацію визначав і здійснював Виконавець до ввезених товарів
для будівництва суден можливо застосовувати митний режим тимчасового
ввезення, а для деяких матеріалів або комплектуючих виробів, що були
піддані значній переробці, застосовувати митний режим переробки на митній
території України.
Враховуючи те, що судно, яке переміщується на митну територію
України, з метою ремонту з моменту декларування у відповідний митний
режим набуває статус не транспортного засобу комерційного призначення, а
товару,

тому

й

використання

матеріалів,

комплектуючих

виробів,

устаткування та запасних частин, що переміщуються на борту таких суден
закордонного плавання, може бути віднесено як до використання припасів,
так і до товарів у відповідному митному режимі. На практиці це
неоднозначне питання вирішується під час здійснення митного контролю за
припасами при перебуванні судна у ремонті, наприклад, для надання дозволу
на використання припасів або забезпечення їх схоронності [187].
З моменту набуття чинності МКУ ремонт товарів – суден, у т. ч.
модернізація, відновлення та регулювання, калібрування згідно зі ст. 150
МКУ віднесено до операцій з переробки товарів, тобто митного режиму,
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відповідно до якого, іноземні товари піддаються у встановленому
законодавством порядку переробці без застосування до них заходів
нетарифного регулювання ЗЕД, за умови подальшого реекспорту товарів
переробки [188].
Слід зазначити про повне скасування вексельної форми гарантування
сплати податків при ввезенні товарів на переробку. До сих пір відсутній
механізм

контролю

контролюється

таких

податковою

операцій,
службою

при

якому

сплата

(векселедержателем),

податків
а

умови

дотримання режиму, зокрема строк переробки, обсяг переробленої сировини
та інше, - митними органами [182].

Рисунок 3.1.20. Умови режиму переробки за межами митної території
Причому

Митний

кодекс

просто

звільняє

такі

товари

від

оподаткування. При цьому, позитивним моментом є й істотне збільшення
строку переробки товарів з 90 до 365 днів (рис. 3.1.21.) [178].
Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній
території, зберігають статус іноземних товарів. Продукти переробки,
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залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з
переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються
такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території. При
цьому, українські товари, що використовувалися в процесі переробки
іноземних товарів для суднобудування на митній території України,
отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів
переробки за межі митної території України.
Митний режим переробки на митній території завершується шляхом
реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а
також у випадках, передбачених частиною 2 статті 160 Митного кодексу
України [33].

Рисунок 3.1.21. Види операцій з переробки товарів
До продуктів переробки також застосовується часткове звільнення від
оподаткування митними платежами, відповідно до якого сплаті підлягає
позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти
переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі імпорту
відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для
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переробки, що є теж суттєвим чинником для суднобудівних підприємств при
сплаті платежів [178].
Новаторською для України є концепція еквівалентної компенсації.
Дана концепція дозволяє використовувати, наприклад, українські товари в
технологічному процесі переробки іноземної сировини з подальшим
ввезенням еквівалентних, аналогічних тим українським товарам, що були
використані для компенсації вже витрачених товарів. Використання
еквівалентних товарів є, безумовно, вигідним українським переробним
підприємствам, оскільки дозволяє забезпечити виробничий цикл від збоїв,
пов'язаних з відсутністю виробничих компонентів. Але концепцію в частині
ідентифікації еквівалентних товарів та оцінки їх взаємозамінності можна
буде оцінити тільки після її практичного застосування (рис. 3.1.22.) [186].

Рисунок 3.1.22. Концепція еквівалентної компенсації
У цілому розділ Митного кодексу, що регламентує застосування
митних режимів, заслуговує схвальної оцінки. Законодавчі зміни в цій
частині були необхідні з точки зору приведення національної нормативної
бази у відповідність з міжнародними стандартами, вимогами Кіотської та
Стамбульської конвенцій. У той же час правозастосовна практика в Україні
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свідчить, що реалізація законодавчих норм найчастіше залежить від їх
трактування контролюючими органами. Є сподівання, що позитивний
механізм здійснення митних процедур у суднобудуванні не залишиться
тільки в декларативному вигляді [178].
Спеціальний, особливий, характер митних призначень визначався у
суднобудуванні тим, що їх застосування, безумовно, виходило за рамки
традиційного сприйняття митниці, її протекціоністського призначення і
спочатку розглядалося як виняток в сталій системі митно-правового
регулювання. Такий характер «винятковості» нових митних режимів, що
поступово вводився, обумовлювався регламентацією, що головним чином
допускалася, їх використанням і можливістю не застосовувати протягом
встановлених термінів при дотриманні деяких умов до окремих товарів,
переміщуваних

через

митний

кордон

з

певною

метою,

зазвичай

використовувані засоби регулювання (перш за все митний тариф, а також
зрівняльні податки, адміністративні обмеження і т.п.).
Особливо такі заходи відіграють важливу роль у суднобудуванні і
судноремонті,

коли

виникає

необхідність

придбати

за

кордоном

комплектуючі вироби і запасні частини, які не виготовляють в Україні. Вибір
митного режиму для застосування до таких товарів регламентує формування
собівартості суден і, як наслідок, їх конкурентоспроможність на ринку. При
цьому не можна не відзначити, що спроби змін митного регулювання і
введення нових митних режимів були не просто виразом практичної
реалізації окремих реформаторських концепцій, а диктувалися об'єктивною
необхідністю

активізації

митного

регулювання

і

усвідомленим

витребуванням економічного потенціалу, закладеного в нових режимах, що
пізніше цілком обґрунтовано отримали визначення «економічних» [179].
В умовах активного розвитку промислового виробництва і розширення
зовнішньоторговельних зв'язків у суднобудуванні та судноремонті зі всією
очевидністю виявилася обмеженість участі митної системи в проведенні
економічної політики держави, оскільки спочатку митниця була орієнтована
на використання лише «класичних», найбільш простих митних режимів 201

експорту і імпорту (випуску у вільне звернення). Потреба підвищення
ефективності функціонування митного механізму в умовах ринкового
господарювання і агресивної зовнішньоторговельної політики привела до
модернізації арсеналу митних інструментів регулювання і перегляду
основоположних принципів діяльності всієї митної системи. Одним з
найбільш значних напрямів її реформування є активізація економічного
потенціалу митниці.
При цьому об'єднання податкової і митної служб в єдину Державну
фіскальну службу - це важлива реформа, відповідна, як загальносвітовим,
так і європейським стандартам. Пріоритети роботи залишаються незмінними:
вдосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне
обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення
документообігу, мінімум витрат часу на спілкування з державними органами.
Реформа створює сприятливі умови для розвитку підприємництва в т.ч.
суднобудування і міжнародної торгівлі і тому мусить забезпечити
наповнення прибуткової частини бюджету. Державна фіскальна служба
визначена головним органом в системі органів центральної влади з питань
забезпечення формування єдиної державної податкової, митної політики в
частині адміністрування податків і митних платежів, єдиного соціального
внеску [187].
На думку дисертанта, використання нових митних режимів, сьогодні
продиктоване потребою забезпечення тимчасового «пільгового» допуску на
національну митну територію іноземних товарів, які спочатку обмежувалися
вельми вузьким переліком товарів і операцій, котрі відповідно допускалися
до поміщення під нові режими і могли проводитися в їх рамках, наприклад:
достатньо вузький перелік дозволених способів митного складування,
тимчасове ввезення, обмежені види переробки на митній території. Основна
проблема полягала в створенні легітимної основи такого «пільгового»
переміщення товарів через митний кордон і її гармонійної інтеграції в
загальний правовий для митниці механізм протекціонізму. Тому, на перших
етапах свого розвитку прообрази сучасних економічних режимів у
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суднобудуванні розглядалися, як екстраординарна міра, що допускає
звільнення від митних платежів і умов торгової політики деяких товарів,
призначених надалі до зворотного вивозу або (після виконання певних умов)
до випуску у вільне звернення на внутрішньому ринку. Це багато в чому
пояснює те, що нові режими економічного характеру і офіційної термінології
митного законодавства стали визначатися як «режими відстрочення» або
«звільнення».
Здобуття незалежності, розвиток зовнішньоекономічних відносин та
подальше декларування інтеграції України з ЄС потребувало зміни й
адаптації законодавства держави до міжнародно-правових стандартів. У
межах діяльності щодо реформування законодавчої бази прийнято у 2012р. і
Митний кодекс України, у якому детально й із урахуванням світового
досвіду врегульовано відносини митної справи.
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. З метою приведення у відповідність законодавства України до
законодавства ЄС необхідним є внесення змін до МКУ: поєднання
регулювання, передбаченого для операцій з давальницькою сировиною для
суднобудування із митними режимами переробки на митній території
України, переробки під митним контролем і переробки за межами митної
території України в межах одного акту – Митного кодексу України.
2. Саме визначення митного режиму переробки у суднобудуванні на
митній території України (ст. 147 МКУ) вимагає внесення доповнення щодо
незастосування імпортного мита до іноземних товарів, які використовуються
в процедурах переробки в разі дотримання умов митного режиму.
3. Доцільним є також внесення норми в законодавство, яке регулює
суднобудівну галузь щодо незастосування до експорту готової продукції
(тобто продукції переробки) експортних тарифних і нетарифних заходів
відповідно глави 42 МКУ, як однієї із основних умов режиму переробки на
митній території України.
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3.2. Адміністративно-правовові засади застосування спрощених
митних процедур у суднобудуванні

Одним з перших проблеми митних процедур у морегосподарському
комплексі почав досліджувати Є. В. Додін. Проте, як у науці, так і на
практиці майже не приділено увагу теоретичному визначенню, змісту і
структурі категорії «митні процедури у суднобудівній галузі» [98]. Тому,
насамперед необхідно провести аналіз загального поняття митних процедур,
окреслити зміст і структуру з метою з’ясування особливостей прояву щодо
розвитку суднобудування.

Процедура (від лат. procedere-просуватися) -

офіційно встановлений порядок дій під час обговорення чи ведення будь-якої
справи [99].
У юридичній науці, є різні підходи до тлумачення поняття “митні
процедури”. На думку Б. М. Габричидзе, митні процедури – це контроль за
дотриманням порядку переміщення товарів і майна, огляд предметів,
оформлення митних документів, накладення митних забезпечень, перевірка
правильності

заповнення

вантажної

митної

декларації,

нарахування

підлягаючих сплаті сум, передача статистичних відомостей в органи
Держкомстату та інші дії, що здійснюються органами державного митного
контролю на виконання законодавства з митних питань [100]. Подібної точки
зору дотримуються й такі вчені, як В. М. Голомовзий, Л. А. Панкова, О. Ю.
Григор’єв, А. О. Босак, Н. Л. Калиновська, В. Г. Саяпіна, В. І. Дудчак, О. В.
Мартинюк . Деякі науковці, зокрема, Ю. П. Соловков, К. Є. Гальський, В. П.
Гмирко, О. Б. Єгоров, розділяють категорії “митні операції” й “митні
процедури”, розуміючи під першими дії, пов’язані з провадженням митного
контролю щодо правомірності переміщення товарів через митний кордон
країни, митного оформлення цих товарів, а також стягненням мита, митних
зборів та інших митних платежів, а під другими – порядок та організацію
переміщення

товарів

через

митні

кордони,

оподаткування

митом,

оформлення, здійснення митного контролю та інших заходів щодо реалізації
митної політики [101]. З точки зору дисертанта, різниця між митними
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процедурами й митними операціями полягає в тому, що операції входять до
складу митних процедур, які знаходять своє виявлення через певну систему
митних заходів.
У перше на державному рівні категорія “митні процедури” була
визначена в Наказі Державної митної служби України № 828 від 30.12.1998р.,
де вони розумілися, як контроль за дотриманням порядку переміщення
товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення,
перевірка правильності заповнення митної декларації, нарахування сум, що
підлягають сплаті, підготовка статистичних даних та інші дії, що
виконуються митними органами відповідно до законодавства в галузі митної
справи [102]. Подальший розвиток митні процедури отримали в МКУ 2002р.,
згідно з п.19 ст.1: митні процедури – це операції, пов’язані зі здійсненням
митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України, їх
митного оформлення, а також зі справлянням передбачених законом податків
і зборів [103].
Узагальнююче поняття категорії «митні процедури» було визначено у
новому Митному кодексі України 2012р., де митні процедури це зумовлені
метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних
формальностей та порядок їх виконання.
Проаналізувавши трактування митних процедур, можна зробити
висновок, що їх структура складаються з 3-х основних елементів:
1. Процедура митного контролю.
2. Процедура митного оформлення.
3. Процедура справляння передбачених законом податків і платежів.
Сьогодні питання стосовно митних процедур у суднобудівній галузі
досить гостро постало в Україні, оскільки держава знаходиться на етапі
нарощування економічної могутності, претендуючи посісти гідне місце у
світовому економічному просторі.

До

того

ж

це супроводжується

ратифікацією міжнародних норм з багатьох правових сторін життя. На жаль,
доводиться

констатувати,

що

в напрямку гармонізації

вітчизняного

законодавства з міжнародними нормами щодо митних процедур у
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суднобудуванні зроблено мало.

Тому, основним елементом поняття є

процедура митного оформлення, яка відіграє найвагомішу роль у здійсненні
митної справи у суднобудуванні [104].
Митні операції, як складові всіх митних процедур, можна підрозділити
за критеріями, адже вони в комплексі утворюють зміст тієї чи іншої митної
процедури. Однак вони мають і свою специфічну класифікацію, а саме:
- обов’язкові митні операції здійснюються працівниками митниці в
обов’язковому порядку, оскільки за їх невиконання настає відповідальність;
- необов’язкові митні операції провадяться на розсуд працівників
митниці залежно від конкретних обставин.
Зазначенні митні операції використовуються при здійсненні митних
процедур у суднобудуванні та судноремонті. Проте, в цій сфері діють й
особливі норми і правила, які дають можливість вести мову про
відокремлення спеціалізованих видів митних процедур. Митні органи, своїми
актами неодноразово акцентували увагу на тому, що митне оформлення
товарів, що переміщуються через митний кордон України для суднобудівної
галузі, має свою специфіку [97].
За

висновками

експертів

міжнародно-правове

регулювання

економічних відносин у суднобудівній галузі держав світової спільноти
нерозривно пов'язане з регламентацією митних відносин. В останні
десятиліття намітилася тенденція до спрощення та гармонізації митних
процедур, неминуче супроводжуючих митну взаємодію держав у сфері
торгівлі,

обміну

нанотехнологічними

послугами,

інформацією,

компонентами

телекомунікаційними

науково-технічного

прогресу,

і
все

активніше впливати на вітчизняну митну політику, йти до спрощення
процедур міжнародної торгівлі та безпосередньо процедур митного
оформлення, змінювати підхід до розробки міжнародних митних стандартів,
а також посилювати конвергенцію національних митних систем [188].
Митна політика, будучи основою митної справи, являє собою систему
заходів, спрямовану на забезпечення державних інтересів, формує і
закріплює

способи

досягнення

національних
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цілей.

Митна

справа

безпосередньо впливає на процеси міжнародного товарообміну. При цьому
дотримання

балансу

інтересів

зовнішньоекономічної

діяльності,

між

усіма

проходження

державами-учасниками
принципу

дотримання

недоторканності національного економічного суверенітету дозволяють
визначити проблему уніфікації та гармонізації митних процедур,

як

найбільш важливу і актуальну в сучасному митному праві [49].
З правової точки зору проблема однакового регулювання митних
процедур у суднобудівній галузі є актуальною і представляє інтерес, як одна
з найважливіших тенденцій розвитку митної справи, як в даний час, так і на
перспективу. В останні роки світова економічна система виявилася схильною
серйозному тиску внаслідок світової фінансової та економічної кризи, що
вибухнула після досить тривалого періоду щодо сталого розвитку економік
більшості держав світу. У цьому зв'язку прагнення суб'єктів міжнародного
права переносити вирішення питань у наднаціональну площину оформилося,
як найбільш дієва тенденція в міжнародно-правовому співробітництві держав
у митній сфері [105].
Тому, виходячи з комплексного аналізу вітчизняної нормативно правової бази з питань спрощення митних процедур тимчасового ввезення
товарів для суднобудування, а також беручи до уваги затребуваність діючих
міжнародно-правових договорів у суднобудуванні і судноремонті, обрану
тему дисертаційного дослідження слід розглядати, як актуальну і по-новому
сформульовану проблему митного права, яка становить значний науковий
інтерес. Актуальність теми даного дослідження поряд з його науковотеоретичним значенням полягає у науково-практичному застосуванні
основних положень і висновків митної справи для суднобудівної галузі [189].
Міжнародні організації представляють собою основну рушійну силу
процесу розвитку сучасних міжнародних митних відносин. Звідси і
зацікавленість, як окремих держав, так і міжнародного співтовариства в
цілому, в розширенні діяльності ВМО та інших міжнародних організацій у
митних питаннях. Діяльність ВМО та розроблені нею міжнародні документи
спрямовані на вирішення актуальної проблеми сучасного міжнародного
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митного

співробітництва,

а

саме:

проблеми

однакового

правового

регулювання переміщення через митні кордони держав осіб, товарів і послуг.
Договірний механізм спрощення та гармонізації митних процедур
тимчасового ввезення товарів у суднобудуванні і судноремонті, що включає
розробку міжнародно-правових норм та прийняття міжнародних митних
конвенцій, є основним засобом однакового правового регулювання митних
відносин держав-учасниць в рамках Всесвітньої митної організації, за
допомогою діючих міжнародних митних конвенцій «Про Карнет А.Т.А. для
тимчасового ввезення товарів» від 6 грудня 1961р. і «Про тимчасове
ввезення» від 26 червня 1990р. Регламентація митної процедури тимчасового
ввезення товарів для суднобудування і судноремонту за допомогою введення
в міжнародну практику уніфікованого митного документа - Карнету А.Т.А. і
гармонізації національних вимог до оформлення товарів на кордоні є
важливою особливістю митної конвенції «Про тимчасове ввезення», якою
встановлено уніфікований підхід до прийняття правових актів, що
регламентують імплементацію спрощених митних процедур [190].
Вживання поняття «Карнет А.Т.А.»

у суднобудівній галузі має

слідувати наступного визначення: Карнет А.Т.А. - міжнародний митний
документ, як митна декларація, що застосовується для тимчасового ввезення
товарів, який дозволяє ідентифікувати товари та є міжнародно-діючої
гарантією сплати в країні тимчасового ввезення ввізного мита і податків.
Міжнародна митна система А.Т.А. являє собою сукупність правових норм,
принципів і спеціальних інститутів координуючих, контролюючих і
регулюючих процедуру тимчасового безмитного ввезення товарів і виступає
дієвим міжнародно-правовим інструментом спрощення та гармонізації
митної процедури тимчасового ввезення. У даному пункті при визначенні
поняття спрощення та гармонізація у міжнародному митному праві слід
розуміти особливе значення питань міжнародно-правового регулювання
митних відносин, які виникають у процесі переміщення через митний кордон
товарів для суднобудівної галузі у режимі тимчасового ввезення, а також для
найбільш повного і чіткого формулювання прийнятих і введених в правову
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літературу понять, що використовуються при описі міжнародної митної
системи А.Т.А. Важливе місце змісту і формам застосування таких понять, як
спрощення, гармонізація та уніфікація митних процедур повинно бути
відведено у суднобудівній галузі [191].
В ході багатостороннього переговорного процесу з гармонізації
вироблено нормативну базу митного регулювання

в суднобудуванні і

судноремонті, закріпленні сформовані в результати практики з гармонізації
митних процедур тимчасового ввезення. Протягом майже тридцятирічного
періоду міжнародні митні конвенції про тимчасове ввезення виступали в
якості основних міжнародно-правових інструментів, на основі яких активно
розвивалося зовнішньоторговельне співробітництво держав. Про це свідчить
послідувана в 1990 році кодифікація товарів, в результаті якої були
систематизовані і об'єднані в єдиний нормативно-правовий акт п'ятнадцять
діючих на той момент міжнародних угод про тимчасове ввезення і, звичайно
ж, прийняття уніфікованої митної конвенції «Про тимчасове ввезення» від
26.06.1990р., з метою суттєвого спрощення митних процедур.
Стамбульська конвенція регламентує весь спектр питань з тимчасового
ввезення товарів для суднобудування, засновує міжнародну митну систему
А.Т.А., регулює міжнародну процедуру транзиту тимчасово ввезених товарів
та ін. Міжнародно-правове регулювання, закладене в конвенції, охоплює такі
важливі сфери міжнародної торгівлі, як забезпечення економічної безпеки
держав, захист законних інтересів суспільства і отримання доходів, а також
надає для всіх партисипантів міжнародного торговельного співробітництва
можливість участі у формуванні загальних принципів і норм по застосуванню
митних процедур імпорту товарів на засадах рівноправності [192].
Крім того, згідно статті 17 Стамбульської конвенції національне
законодавство може передбачати надання більших пільг, ніж конвенція, на
підставі нормативно-правових актів країни та двосторонніх і багатосторонніх
угод. Порівняльно-правовий аналіз механізму митного оформлення у
суднобудівній галузі в період становлення ринкової економіки в Україні до
цього часу ніхто не проводив. За рамками наукового дослідження
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залишилися особливості комплексного характеру правовідносин з митного
оформлення у суднобудуванні, їх взаємодія з врегульованими нормами
адміністративного, цивільного, інформаційного та інших галузей права [193].
Важливими аспектами участі України в міжнародних конвенціях про
тимчасове ввезення, з одного боку, є можливість гармонізації митного
законодавства в рамках міжнародно-правових відносин, а з іншого боку,
неминуче відбувається вдосконалення процесу нормотворчості в митному
праві [194].
Аналіз нечисленних і розрізнених наукових публікацій з проблеми
застосування міжнародних митних конвенцій з Карнетів А.Т.А., а також
відсутність

узагальнюючого

аналізу

міжнародно-правових

аспектів

спрощення та гармонізації митних процедур, дозволяють говорити про
недостатню наукову розробленість теми у вітчизняній і зарубіжній
правознавчої літературі [195]. В дисертації вперше робиться спроба на основі
наукового аналізу комплексно і найбільш повно розкрити проблему з
урахуванням всіх складових і аспектів. До останнього часу проблема
спрощення митних процедур і, зокрема, процедури тимчасового ввезення,
вивчалася виключно в рамках економічної науки, а також у наукових
дослідженнях, присвячених розвитку міжнародних економічних відносин. У
цьому зв'язку слід назвати

роботи О. І. Тіунова, Є. Т. Усенко, С. В.

Черниченко, Л. М. Ентіна [189].
За такого спрощення митних процедур - діяльність суб'єктів
міжнародного права, спрямована на створення міжнародних стандартів, норм
і практики, що сприяють оперативному і економічному проходженню митних
процедур особами, що переміщують товари через митні кордони держав.
Гармонізація в міжнародному митному праві реалізується в якості
міжнародних стандартів і спрощених митних процедур. За своєю правовою
природою гармонізація являє собою узгодження і нормативне закріплення
державами

-

учасниками

міжнародного

договору

у

сфері

митного

співробітництва положень даної угоди у внутрішньому законодавстві своїх

210

країн з метою застосування однакових норм і правил митних процедур у
суднобудуванні [196].
Важливою ланкою для набуття можливості застосування спрощених
митних

процедур

є

встановлення

країни

походження

товару

для

суднобудівної галузі, що переміщуються на митну територію України і якому
необхідно визначити відповідний митний режим [117].
Країна походження товару визначається відповідно до «Інструкції про
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та
науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення
судових експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції
України № 53/5 від 08.10.1998р., а також наведена у Карнеті А.Т.А., з метою
застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару,
у т. ч. для суднобудування на митну територію України та вивезення товару з
цієї

території,

а

також

забезпечення

обліку

товарів

у

статистиці

зовнішньоекономічної діяльності нашої держави.
Країна походження є однією з трьох основних, поряд з кодом товару і
митною вартістю товару, характеристик, на яких базується застосування
заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності у суднобудівній галузі, тобто можливість надання визначених
преференцій щодо спрощення митних процедур [197].
Також звісно, щодо значення країни походження для застосування
тарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств
суднобудування та судноремонту, згідно Закону України від 19.09.13р. №
584-VII “Про Митний тариф України” ввізне мито є диференційованим:
-

до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять

разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні
зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного
митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України,
застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Митним
тарифом України;
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-

до товарів та інших предметів, що походять з країн або

економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого
сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності цих
країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли
зазначені мита та пільги щодо них встановлюються в рамках спеціального
преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного
мита, передбачені Митним тарифом України;
-

до решти товарів та інших предметів застосовуються повні

ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України [59].
При цьому, визначення країни походження товару здійснюється на
основі принципів міжнародної практики щодо спрощення митних процедур.
Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабінетом
Міністрів України на підставі положень Митного Кодексу. Країною
походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений
або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених
Митним Кодексом. При цьому, під країною походження товару можуть
розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є
необхідність їх виділення з метою визначення походження товару [33].
За такого, судно що

виготовлялося на території України із

імпортованих товарів, які зазнали в період будівництва значної переробки
являється товаром, власником якого є наша держава, якщо товари не
піддавались значній переробці то для судна встановлюється країна
походження товару з якої ввезено найбільшу останню партію імпортованих
товарів, тому нарахування платежів тут залежить від визначеної країни.
Для визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну
територію України з країн, з якими укладено в установлено законом порядку
міжнародний договір України, та в якому встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені Митним кодексом України та цим Порядком, то
застосовуються правила міжнародного договору щодо спрощення митних
процедур [188].
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Крім цього, згідно ст. 281 МКУ з метою спрощення митних процедур
встановлюється можливість застосовувати механізм визначення країни
походження до товарів, які поставляються у розібраному чи незібраному
вигляді, як до єдиного товару, а не до кожної частини товару, що
поставляється окремою партією для суднобудівної галузі.
Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються
кількома партіями, якщо за виробничими чи транспортними умовами
неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках, коли партія
товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні
розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар для цілей визначення
країни походження товару.
Умовою застосування цього правила є:
1) попереднє повідомлення митного органу про роздрібнення партії
розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин
такого роздрібнення, докладної специфікації кожної партії із зазначенням
кодів товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної
партії;
2) документальне підтвердження помилковості роздрібнення товару на
кілька партій;
3) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником;
4) ввезення всіх партій товарів через один і той же митний орган
(митний пост);
5) поставка всіх партій товарів у строк, що не перевищує шести місяців
від дати прийняття митної декларації чи закінчення строку її подання
стосовно першої партії [33].
З метою встановлення країни походження товару, застосовують
проведення спеціалізованих експертиз з використанням проб і зразків
товарів. Проби і зразки товарів та інших предметів беруться в мінімальних
кількостях, що забезпечує можливість їхнього дослідження, з метою
встановлення характеристик, визначених для (рис.3.2.1.):
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Рисунок 3.2.1. Мета відбору проб і зразків товарів
а) класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;
б) перевірки задекларованої митної вартості товарів
в) встановлення країни походження товарів;
г)

встановлення

належності

товарів

до

наркотичних

засобів,

психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних
речовин;
д) встановлення належності товарів до предметів, що мають художню,
історичну чи археологічну цінність;
ж) встановлення належності товарів до таких, що виготовленні з
використанням об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються
відповідно закону [188].
На теперішній час, однією із форм міжнародного співробітництва
митних органів різних країн є співпраця по перевірці державними органами
країни – експортера, сертифікатів про походження товарів, які надаються при
митному

оформлені

товарів

для

зовнішньоекономічної діяльності [198].
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суднобудування

суб’єктами

Сертифікат про походження товару – є одним із документів, що
підтверджують країну походження товару. Перелік таких документів
встановлений статтею 43 Митного кодексу України. Відповідно частини 3
статті 43 МКУ, сертифікат про походження товару - це документ, який
однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним
органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення
сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним
органом у країні походження товару [33].
Метою зазначеної перевірки - верифікації, як правило, встановлюється
визначення країни походження та, як слідство, застосування пільгових або
повних ставок ввізного мита до товарів суднобудування, що імпортуються в
країну. В Україні функцію по верифікації сертифікатів про походження з
України законодавець покладає на Митні органи ДФСУ. Верифікація
сертифікатів про походження товарів для суднобудування з України
здійснюється митними органами у порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Органи, уповноважені видавати сертифікати про
походження товарів з України, зобов’язані за запитом Митних органів ДФСУ
надавати їм необхідну інформацію, пов'язану з видачею таких сертифікатів i
необхідну для здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з
України.
Верифікація сертифікатів про походження товарів з України –
комплекс

митно-правових

достовірності

документу

заходів,

направлених

(сертифікату),

що

на

встановлення

підтверджує

українське

походження товарів. В Митних органах ДФС України функція по здійсненню
верифікації сертифікатів покладено на Управління тарифного регулювання.
Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється на
підставі запитів митних органів зарубіжних країн або за ініціативою
Державної фіскальної служби України [199].
Верифікація сертифікатів може здійснюватися у формах:
- перевірки сертифікату на автентичність (справжність);
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- перевірки правильності даних, внесених до сертифікату, в тому
числі критерію походження товару.
Перевірка сертифікату на автентичність здійснюється шляхом:
а) отримання відповідної інформації від Торгово-промислової Палати
України;
б) встановлення на підставі даних ТПП достовірності видачі
сертифікату;
в) порівняння даних, внесених у графи сертифікату, з даними ТПП;
г) проведення, у разі потреби, експертизи бланка сертифікату, відбитку
печатки та підпису уповноваженої особи ТПП.
Перевірка правильності даних, внесених до сертифікату, здійснюється
шляхом:
а) встановлення належного застосування правил визначення країни
походження, які діють у країні ввезення;
б) експертизи критерію походження, який зазначено в сертифікаті;
в) установлення достовірності іншої інформації, що міститься в
сертифікаті;
г) порівняння товару (фотокопії), надісланого митним органом
іноземної країни, з ідентичним товаром, на який видавався сертифікат [198].
У разі потреби для проведення перевірки сертифікатів можуть бути
залучені спеціалісти та експерти сторонніх підприємств, організацій та
установ. За результатами перевірки складається Акт перевірки сертифікату
про походження товарів з України, на підставі якого Митні органи ДФСУ
надсилають повідомлення митному органу зарубіжної країни. У разі
виявлення недостовірності даних, внесених до сертифікату, Митні органи
ДФСУ виходять з пропозицією до ТПП України про анулювання сертифікату
та надсилають відповідне повідомлення митному органу зарубіжної країни.
Уся інформація щодо здійсненої перевірки сертифікату про походження є
конфіденційною і використовується тільки з метою митного контролю [188].
Якщо митними органами під час перевірок сертифікатів виявлено
факти грубих порушень (надання неправдивих даних, підробки документів та
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інше) з боку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призвели до
ускладнення умов імпорту товарів, для суднобудування Митні органі ДФСУ
інформують про це правоохоронні органи і виходить з пропозицією до
Мінекономіки щодо застосування до цього суб’єкта санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [198].
Умови

щодо

визначення

походження

товарів

регламентуються

Розділом ІІ МКУ. Згідно вимог статті 36 МКУ - країна походження товару
визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через
митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон або обмежень щодо
переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих
товарів у статистиці зовнішньої торгівлі [33].
Положення МКУ застосовуються для визначення походження товарів,
на які при ввезенні їх на митну територію України поширюється режим
найбільшого сприяння (непреференційне походження), з метою застосування
до таких товарів передбачених законом заходів тарифного та нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності .
Повністю

вироблені

або

піддані

достатній

переробці

товари

преференційного походження визначаються на основі законів України, а
також міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України.
Відповідно до вимог статті 44 МКУ - для підтвердження країни
походження товару орган доходів і зборів у передбачених законом випадках
має право вимагати та отримувати сертифікати про походження такого
товару [199].
У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат, що
підтверджує країну походження товару, подається обов'язково лише у разі,
якщо це необхідно для застосування митно-тарифних заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, кількісних обмежень (квот), інших заходів
економічного або торговельного характеру, що здійснюються в односторонньому порядку або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх
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міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, а також у разі, якщо
в митного органу є підстави для підозри в тому, що товар походить з країни,
товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно
із законодавством України [198].
У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про
походження товару подається обов'язково:
1) на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного
мита, встановлені Митним тарифом України;
2) на товари, щодо ввезення яких в Україну застосовуються кількісні
обмеження (квоти) або заходи, вжиті органами державного регулювання
зовнішньоекономічної
законами

України

діяльності

"Про

захист

в

межах

повноважень,

національного

визначених

товаровиробника

від

демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від
субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну", "Про зовнішньоекономічну діяльність";
3) якщо це передбачено законами України та міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України [199].
Сертифікати, які підтверджують країну походження товару для
суднобудування, не вимагаються у разі, якщо:
1) товари, що переміщуються через митний кордон України, не
підлягають письмовому декларуванню відповідно до МКУ;
2) товари ввозяться громадянами та оподатковуються за єдиною
ставкою мита відповідно до розділу XII МКУ;
3) товари ввозяться на митну територію України в режимі тимчасового
ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування;
4) товари переміщуються митною територією України в режимі
транзиту;
5) це передбачено міжнародним договором, згоду на обов'язковість
якого надано Верховною Радою України;
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6) через митний кордон України переміщуються зразки для наукових
досліджень, відібрані на об'єктах України, які розташовані в регіонах або на
островах у нейтральних водах Світового океану, що знаходяться у сфері
наукових інтересів України [198].
Відповідно до вимог статті 48 МКУ – митний орган відмовляє у
випуску товару, якщо цей товар походить з країни, товари якої заборонені до
переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України.
Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються
митним органом у вільний обіг на митній території України за умови сплати
ввізного мита за повними ставками Митного тарифу України і без
застосування умов спрощення митних процедур.
У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів,
щодо

яких

застосовуються

особливі

види

мита

(антидемпінгове,

компенсаційне, спеціальне або додатковий імпортний платіж), такі товари
випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати
особливих видів мита [33].
Відзначається, що прагнення держав, міжнародних митних організацій,
національних митних органів і всіх учасників ЗЕД суднобудування до
спрощення процедур, спрямоване на вирішення правових проблем, що
випливають з неефективних митних правил. При цьому, система митних
процедур є найважливішою складовою частиною митної справи. Митна
процедура, як запропонований законом або нормативним актом держави
порядок дій, покликана служити реалізації умов міжнародних угод в галузі
митної взаємодії учасників митних правовідношень.
Згідно цього, обґрунтовується положення про те, що міжнародноправові

питання

спрощення

та

гармонізації

митних

процедур

у

суднобудуванні реалізуються в міжнародному праві за двома основними
напрямками:
а) уніфікація міждержавних митних відносин, що представляють собою
розробку для двох або більше держав спільних, однакових і єдиних норм та
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правил регулювання міжнародного співробітництва в спеціальній області
правових відносин;
б) гармонізація митного співробітництва держав, що виражається в
розробці митних стандартів, відображених у міжнародних договорах держав,
що регулюють митне співробітництво.
Гармонізація в міжнародному митному праві реалізується в якості
стандартів і спрощених митних процедур з метою застосування однакових
норм і правил у міжнародній митної діяльності [200].
Продуктивна співпраця між експертною спільнотою та українськими
законодавцями дали змогу МКУ стати принциповим кроком вперед для
України, завдяки більш прозорій спрощеній процедурі митного оформлення
товарів для суднобудування

через скорочення кількості документів,

необхідних для митного оформлення. Тому, міжнародні інвестори високо
оцінюють ті позитивні зміни у митній політиці, які передбачає Митний
кодекс України, зокрема, положення про скорочення повноважень митних
органів, що становило суттєві складнощі раніше [188].
Митні органи більше не мають можливості видавати регулюючі
нормативні акти. Тепер вони видаватимуть тільки накази організаційного
характеру. Нормативні акти у митній сфері, в тому числі й акти, які є
необхідними для впровадження норм Митного кодексу, буде приймати
Міністерство фінансів. Проте, цілком імовірно, що Міністерство фінансів
буде координувати ці дії з ДФСУ [201].
Відомо, що Україна приєдналася до Міжнародної Кіотської конвенції
«Про спрощення і гармонізацію митних процедур»

у 2006р., але з

порушенням відповідних процедур та не отримала статусу договірної
сторони і лише 15 лютого 2011р. Верховна Рада прийняла Закон України
«Про внесення змін до Закону України «Про приєднання України до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції «Про спрощення та
гармонізацію митних процедур» № 3018-VI, таким чином, усунувши
непорозуміння - Україна стала договірною стороною Конвенції [196].
На практиці це означає:
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- суттєвий перегляд існуючої системи митних режимів;
- ширше використання електронної форми декларування;
- запровадження

інституту

врегулювання

адміністративних

правопорушень на основі компромісу тощо [202].
На відміну від Митного кодексу в розділі “Митне оформлення” у
вищенаведеному Законі приділено значну увагу впровадженню електронного
декларування

та

використанню

інформаційних

технологій.

Зазначені

положення є інноваційними порівняно з існуючими нормами. Вони значно
розширюють права декларантів перед митними органами, впроваджують
низку нових прогресивних інструментів, що дозволить бізнесу скороти
витрати часу та фінансових ресурсів на здійснення митних формальностей,
протидіятиме проявам корупції [188].
Реалізація Закону дозволяє:
– забезпечення відповідності законодавства України з питань митної
справи міжнародним стандартам;
– усунення розбіжностей у порядку застосування процедур митного
контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний
кордон, між Україною та іншими державами-учасниками Міжнародної
конвенції «Про спрощення та гармонізацію митних процедур», які
перешкоджають подальшому розвитку міжнародній торгівлі та інших видів
міжнародного обміну;
– запровадження в практику роботи митних органів України сучасних
методів здійснення митного контролю;
– усунення умов для виникнення проявів корупції, зменшення впливу
«людського фактору» на процес та результат митного оформлення товарів;
– консолідацію та кодифікацію законодавства про митну справу;
– підвищення рівня ефективності протидії митним порушенням [203].
Ще однією суттєвою ланкою на шляху до спрощення митних процедур
стали Постанова КМУ від 5 жовтня 2011р. № 1030 «Деякі питання
здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску
через державний кордон України» та Постанова від 5 жовтня 2011р. № 1031
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«Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються
через митний кордон України», що затвердили порядок здійснення і
скоротили до мінімуму кількість інстанцій проходження попередньої
документальної перевірки безпосередньо в пунктах пропуску. Це допоможе
скоротити час простою під час митних процедур та показати, що Україна
може і хоче вести торгівлю з іншими країнами [117].
Хоча зміни у законодавстві є і вони значні, але як відомо реалізація цих
змін в Україні є досить проблематичною. Лобіювання інтересів людей, які
зацікавлені в неефективності митного законодавства гальмує подальше
удосконалення цієї сфери права та права в цілому. Думається, що ми все ж
таки адаптуємо законодавство України до законодавства європейських країн
та будемо рухатись вперед до подальшого поширення європейських та
світових зв’язків [204].
Запровадження єдиних стандартів у митній сфері відображено в
документах: Конвенція «Про створення Ради митного співробітництва»,
Конвенція «Про Гармонізовану систему опису та кодування товарів»,
Конвенція «Про тимчасове ввезення» (Стамбульська Конвенція), Конвенція
«Про спрощення і гармонізацію митних процедур» (оновлена Кіотська
Конвенція),

Конвенція

«Про

взаємну

адміністративну

допомогу

у

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства»,
Конвенція «Про контейнери» [188].
Міжнародна конвенція «Про Гармонізовану систему опису і кодування
товарів» набула чинності з 14 червня 1983р. (Україна стала її Договірною
стороною у 2002 р.) і є одним із найважливіших документів уніфікації
торговельних і митних відносин між країнами й забезпечила єдину систему
класифікації товарів [205].
Для

класифікації

товарів

у

різних

товарних

позиціях

щодо

суднобудування та судноремонту використовують такі критерії: матеріали, з
яких товари виготовлені; функції, що вони виконують; ступінь обробки цих
товарів. Деякі товари можуть бути частинами і додатками інших товарів, що
також враховано в товарній номенклатурі. До проблемних аспектів
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класифікації товарів в Україні належать: значна диференціація ставок мита
на ідентичні та подібні товари; недосконала організаційна структура митниць
і

недостатнє

кадрове

забезпечення

спеціалізованих

підрозділів;

невідповідність матеріальної і методологічної баз національних митних
лабораторій сучасним світовим вимогам; неузгодженість їхніх окремих
висновків із висновками органів стандартизації у суднобудуванні [206].
Одним із найбільш уніфікованих документів є, так звана, Кіотська
конвенція – Міжнародна конвенція «Про спрощення і гармонізацію митних
процедур», укладена в 1973 р. в Кіото з ініціативи економічно розвинених
країн, перегляд якої відбувся у 1999р. в редакції Брюссельського протоколу.
Першопочатковою метою укладення згаданої конвенції було визначено
сприяння уніфікації митних процедур та, відповідно, спрощення процедур
проходження митного контролю й оформлення, зберігаючи при цьому
регулююче призначення митних органів для забезпечення пріоритетів
національної економічної політики [196].
Процедуру проходження митного контролю товарів суднобудівної
галузі на кордоні країни традиційно сприймають, як громіздку за часом та
розумінням ресурсного забезпечення і документального оформлення. Саме
тому з ініціативи ЄС у її країнах-членах й асоційованих членах реалізують
програму «Електронна митниця», суть якої проявляється в упровадженні
електронної форми декларування та митного оформлення. У європейських
країнах формується так зване «електронне митне середовище» – шляхом
упровадження електронних систем контролю за імпортом та експортом
товарів, функціонування Митного інформаційного порталу ЄС [118].
За такого, важливим кроком до спрощення й гармонізації процедур
через скорочення часу митного оформлення, запровадження без паперових
технологій митного контролю й митного оформлення товарів стало
проведення експерименту з використання електронної форми декларування.
Він був запроваджений Наказом Держмитслужби України від 15 вересня
2004р., № 671 “Про проведення експерименту з використання електронної
форми декларування” [207].
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Формування єдиного інформаційного простору

у суднобудуванні

необхідне для ефективності та дієвості системи митної взаємодії країн. Для
конвергенції митних відносин країн не лише в межах ЄС в останні роки
розроблено програмне забезпечення системи ASYCUDA (Automated System
for Customs Data) – комп’ютеризованої системи митного управління, що
містить дані з основи процедур зовнішньої торгівлі та сприяє обміну
торговою і митною інформаціями між країнами. Нині ця програма працює у
більш ніж 90 країнах світу [208].
Практика митного співробітництва країн

у суднобудівній галузі

підтверджує, що застосування інформаційних технологій стає суттєвим
чинником підвищення ефективності митних процедур [209].
До основних правил і процедур, на які найбільше впливатиме введення
інформаційних технологій, можливо віднести:
- інвентарний контроль вантажів;
- опрацювання митної декларації;
- повідомлення про випуск товарів;
- правозастосування з боку митних органів;
- попереднє оформлення пасажирів;
- облік доходів та статистичні дані про зовнішню торгівлю;
- інформаційні системи управління (АСУ) та автоматизація управління.
Розроблення інформаційних технологій або адаптація до національних
умов уже наявних технологій на сьогодні є завданням номер один для митних
органів, а наступним важливим фактором є захист системи від можливих
ризиків (перелік яких не є вичерпним):
а) випадкових: порушення зв’язку, пошкодження апаратних засобів,
модифікація програмного забезпечення, несправність апаратних засобів
програмного забезпечення, природні чинники;
б) умисних: видалення програми або даних, модифікація програм або
даних, доступ до даних без дозволу, пошкодження апаратних засобів [208].
Однак, інформаційне співробітництво не завжди є вигідним для країни,
яка хоче приховати реальний товаропотік через кордон (зокрема, якщо товар
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– сумнівного походження та якості або перевезення здійснюють із
порушенням міжнародних багатосторонніх і двосторонніх угод).
Такий стан справ негативно впливає і на суб’єктів суднобудівної галузі,
що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, так як реальними стають
підробка митних документів, заниження митної вартості, а також з′являється
ймовірність контрабандних шляхів переміщення товарів [206].
В Україні, яка стає повноправним партнером у світовому економічному
просторі, також зростає значущість інформаційних технологій та рівень
їхнього впровадження для вдосконалення діяльності митних органів і
розширення міжнародної співпраці, актуалізується розширення обміну
інформацією між митними органами різних країн ( рис. 3.2.2.) [210].

Рисунок 3.2.2. Основні норми інформаційних технологій митної справи
Вітчизняні підприємства суднобудівної промисловості при ввезенні у
митному режимі імпорту на митну територію України устаткування,
обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні (Перелік
устаткування, обладнання, механізмів та комплектуючих, що ввозяться
вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості та не виробляються в Україні, встановлено постановою КМУ № 466 від 28.05.2012р),
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для використання у господарській діяльності, за умови оформлення митної
декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний
орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового
зобов'язання з податку на додану вартість, визначену у митній декларації, що
підлягає сплаті, як того передбачає Податковий кодекс (рис. 3.2.3) [86].

Рисунок 3.2.3. Норми податкового кодексу
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем
реєстрації векселедавця, як платника податку. Вексель видається на суму
податкового зобов'язання з податку на додану вартість, нарахованого за
митною декларацією. Зобов'язання з податку на додану вартість за однією
митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо
за кожною митною декларацією. Датою видачі векселя є дата подання митної
декларації для митного оформлення [33].
За такого, важливість лібералізованого режиму митного контролю й
оформлення переконливо доводить Є. В. Додін. З його точки зору, слід вітати
появу в митній справі нового виду взаємовідносин суб’єктів, наділених
державно-владними повноваженнями, із суб’єктами зовнішньоекономічної
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діяльності, що можна вважати одним з проявів реалізації Митними органами
Державної фіскальної служби України вимог рамкових стандартів безпеки і
спрощення глобальної торгівлі [132].
Розвиток митного оформлення, в т. ч. у суднобудуванні, обов'язково
супроводжується

вдосконаленням

понятійного

апарату.

Застосовувані

законодавцем юридичні терміни, в тому числі міжгалузевого характеру,
повинні бути зрозумілі учасникам митних правовідносин і враховувати
специфіку відносин з митного оформлення. Відсутність законодавчих понять
негативно відбивається на правовому регулюванні суспільних відносин у
суднобудівній галузі і митного права в цілому. Внаслідок недостатності
повної наукової оцінки митного оформлення у суднобудуванні в системі
митного права неможливо усунути недоліки в технології процесу митного
декларування, а також виникаючі проблеми при захисті прав фізичних та
юридичних осіб. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена
необхідністю систематизації наукових знань і вдосконалення законодавства
України в частині правового регулювання митних правовідносин у
суднобудуванні з митного оформлення [211].
Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо
державної

підтримки

суднобудівної

промисловості»

№

5209-VІ

від

06.09.2012р., спрямований на підтримку суднобудування, не може принести
результати в короткі терміни. Тільки підготовка кадрів займає кілька років,
плюс час на отримання практичного досвіду на виробництві. Тому,
результати від прийняття закону будуть відчутні не раніше ніж через 6-7
років [212].
запасних

Як наслідок, без власного виробництва комплектуючих та

частин

Україна

вже

багато

років

повнокомплектні судна, оскільки вони являються

не

може

будувати

дорожчими, ніж у

конкурентів на 20% суми податку на додану вартість на ввезені
комплектуючі,

тобто

українська

продукція

штучно

зроблена

неконкурентоспроможною [213].
На думку автора дисертаційного дослідження, дану норму можна
назвати декларативною, оскільки в Податковому кодексі в Розділі ХХ
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«Перехідні

положення»

підрозділом

3

визначаються

особливості

оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну
територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, які не
виробляються

на

Україні

платниками

податку

-

підприємствами

суднобудівної галузі.
Викладене дає змогу зробити наступні висновки, що:
1. Суднобудуванню України слід докласти значних зусиль для
реформування системи обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
Підставою для цього є Закон України «Про проведення економічного
експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» від
06.09.2012р. № 5209-VІ.
2. Проведене дослідження напрямків конвергенції митних відносин у
глобальному просторі суднобудівної галузі показало, що для уникнення
суперечностей при взаємодії країн у митній сфері в напрямку спрощення
митних процедур у суднобудувані, в контексті регулювання торговельних
потоків, необхідними є впровадження єдиних стандартів і правил для
переміщення товарів через митний кордон, а також конвергенція напрямків і
механізмів діяльності митних органів.
3. Завдяки багатовекторним властивостям Карнета АТА – стандартного
міжнародного митного документу, стає можливим одночасно мати заповнену
митну декларацію на матеріали, комплектуючі вироби, устаткування, запасні
частини та інші товари для суднобудівної галузі, дозволяє ідентифікувати
тимчасово ввезені товари, мати діючу у міжнародному обігу фінансову
гарантію по сплаті митних платежів та встановлювати країну походження
товару. Таке ставлення до цього документу, суттєво спрощує і скорочує
термін і перелік митних процедур для використання, тимчасово ввезеного
товару, за призначенням.
4. Важливим чинником щодо спрощення митних процедур є країна
походження товару для суднобудування і судноремонту, що переміщуються
через митний кордон України, за якою можливо надати преференційний
митний режим товару.
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5. Країна походження товару для суднобудівної галузі є однією з трьох
основних поряд з кодом товару і його митною вартістю, характеристик, на
яких базується застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання
ЗЕД підприємств галузі.
6. Підтвердженням країни походження є сертифікат про походження
товару. Обовязковою вимогою для використання сертифікату є його
верифікація митними органами.

3.3.

Специфіка митних процедур щодо товарів військового

призначення та подвійного використання у суднобудуванні
В літературі під товарами та послугами військового призначення
прийнято розуміти сукупність специфічних товарів та послуг, які в результаті
купівлі-продажу були використанні на військові потреби. Більша частина цих
товарів є придатною тільки для військової техніки, інша частина може бути
застосована, як в військових, так і в цивільних цілях. За своїм конкретним
призначенням та споживанням вони утворюють окремі групи товарів [214].
Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) комплектуючих у
суднобудуванні встановлює вимоги до митних процедур при переміщенні
товарів військового призначення та подвійного використання

для

використання при будівництві або ремонті суден. Всі товари, які можна
заявляти в даний режим, діляться, у відповідності до Митного кодексу, на дві
групи:
а) товари, які внаслідок знаходження в цьому режимі залишаються в
незмінному стані, окрім природного зносу;
б) товари, які ввозяться до України в цілях ремонту [33].
При митному оформленні товарів у суднобудуванні, що тимчасово
ввозяться на митну територію України (тимчасово вивозяться за межі митної
території

України),

митний

орган

вживає

заходів,

що

дозволяють

ідентифікувати такі товари при їх зворотному вивезенні (ввезенні). Митне
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оформлення партії товарів в режим тимчасового ввезення (вивезення), митна
вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 150 євро (крім товарів, що
переміщуються із застосуванням іншого документу, не митної декларації,
наприклад, карнет А. Т. А.), здійснюється за заявою підприємства без
заповнення декларації [193].
Класифікація

товарів,

що

тимчасово

ввозяться

(вивозяться),

забезпечується шляхом накладення митних забезпечень: одноразових
номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток,
нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних
знаків, проставляння штампів, взяття проб і зразків, виготовлення
фотографій, ілюстрацій, складання опису товарів, креслень, масштабних
зображень, планів (графіків) використання матеріалів, призначених для
будівництва та ремонту морських, річкових, повітряних суден тощо [215].
Засоби

класифікації

обираються

з урахуванням

індивідуальних

характеристик та особливостей товарів і повинні бути достатніми для їх
класифікації. Забезпечення ідентифікації товарів шляхом зазначення у митній
декларації їх наявних ідентифікаційних ознак є обов’язковим, крім випадків
переміщення тари, піддонів та інших подібних товарів, що не мають
індивідуальних ідентифікаційних ознак.
У разі неможливості забезпечення надійної класифікації товарів
суднобудування митним органом надається відмова в митному оформленні
товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) [194]. При цьому,
статтею 189 МКУ зазначено, що запасні частини та обладнання, призначені
для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування морських
суден, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово
вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов’язання про їх
зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків і платежів. Замінені
запасні частини та обладнання можуть не вивозитися за межі митної
території України (не ввозитися на неї), а з дозволу митного органу: бути
пред’явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній
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території України (за її межами) або бути знищеними під контролем митного
органу [33].
При застосуванні вимог карнета А.Т.А. не можуть бути ввезені
витратні товари або предмети, що призначені для переробки, обробки або
ремонту, тобто ті, які будуть реекспортовані не в тому ж стані, в якому були
ввезені. Застосування карнетів А.Т.А.

у суднобудуванні не впливає на

доходи країни, оскільки товари з оформленими на них карнетами
призначаються для реекспорту і ні в якому разі для продажу в країні
тимчасового ввезення. Система працює за принципом «самострахування», а
якщо власник карнету не забезпечить вивезення товарів протягом
встановленого терміну його дії, то буде стягнуто мито [216].
Запобігання

незаконному

та

неконтрольованому

поширенню

озброєння, боєприпасів, технологій військового призначення, товарів
подвійного використання є одним із важливих напрямків діяльності митниці
України, спрямованих на реалізацію її міжнародних зобов'язань і політики
забезпечення національних інтересів та національної безпеки. Окремі
питання пов'язані із правовим регулюванням переміщення через митний
кордон товарів військового призначення та подвійною використання
досліджувалися багатьма вченими, зокрема: В. А. Анікеєнко, В. М. Бегма, О.
М. Бокій, С. В. Грачов, А. А. Долгополов, В. В. Кудашкін, А. А. Ленцов, А.
А. Морецкий, А. Н. Турко та ін. [217].
Військовий корабель – це складна інженерна споруда, яка являє собою
комплексну систему взаємопов’язаних елементів (корпус, зброя, озброєння
та технічні засоби), сукупність яких формує його бойовий та технічний
обрис. І весь цей складний механізм повинен бути постійно готовим до
виконання покладених на нього завдань. Наявність такої кількості зразків
складових військового корабля потребує злагодженої внутрішньої і
міжнародної кооперації, як з їх постачання шляхом переміщення на митну
територію України з дотриманням митних правил, так і подальшого митноправового супроводження.
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Наявність такої кількості зразків складових бойового корабля потребує
злагодженої внутрішньої і міжнародної кооперації, як з їх постачання, так і
подальшого обслуговування.

Рисунок 3.3.1. Типовий варіант комплектації військового корабля
Яскравий приклад такої кооперації – багатоцільовий корабель класу
“корвет” проекту 58250 (рис. 3.3.1.). Так у створенні 29 вітчизняних зразків
комплектуючого обладнання (озброєння та технічних засобів) приймають
участь близько 200 підприємств різного рівня кооперації (18 підприємств
України 1 рівня кооперації, 54 підприємств 2 рівня та 45 підприємств 3 рівня
кооперації. Також постачальниками є 14 компаній з яких 8 провідних країн
світу) [218].
У свою чергу, для забезпечення нормального функціонування
військового корабля

потрібна розвинута та злагоджена робота системи

судноремонту та ремонту озброєння. Особливо цей фактор важливий в
умовах різноманітності комплексів зброї, озброєння та технічних засобів, які
виготовляються

не

лише

вітчизняними

підприємствами.

Потреба

у

військових кораблях вимагає мати не тількі кораблебудівні підприємства, але
й достатню кількість підприємств з випуску та ремонту оборонно-військової
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техніки морської номенклатури. Закупівля за кордоном складових для
військових кораблів вимагає мати відповідні сервісно-ремонтні іноземні
представництва в Україні за кожним із напрямків такої продукції ( дизельні
двигуни, дизельгенератори, ракетні комплекси, управляючі системи, засоби
зв′язку і безпеки судноплавства тощо).
За такого, з’являється нагальна потреба удосконалення митного
оформлення товарів для суднобудування військового призначення та
подвійного використання, а саме: комплектуючих виробів, устаткування,
обладнання. З метою запобігання невизначеностей, не порозумінь та
неузгодженостей при дотриманні митних правил, пропонується застосування
засобів лібералізації.
Специфіка митно-правового регулювання при ввезені та вивезені
продукції військового призначення, інших контрольованих товарів пов'язана
із декількома обставинами правового характеру:
1) поява митних правовідносин по ввезенню та вивезенню продукції
військового призначення можлива лише на підставі та в результаті дії
системи експортного контролю у зазначеній галузі;
2) поява в результаті правового регулювання переміщення продукції
військового призначення не тільки митно-тарифних, але і митно-нетарифних
правовідносин, нерозривно пов'язаних один з одним;
3) комплексний характер митно-правового регулювання переміщення
через митний кордон продукції військового призначення, що включає норми
не тільки митного законодавства, але і законодавства в галузі військовотехнічного співробітництва;
4)

самостійність

підсистеми

митно-тарифного

регулювання

в

загальному механізмі митно-правової регламентації поставок продукції
військового призначення до іноземних держав [219].
Основними міжнародними нормативно-правовими актами у сфері
нерозповсюдження інформації про зброю (зброя масового знищення,
ракетних засобів доставки, звичайних озброєнь, товарів і технологій
подвійного призначення) є: Договір «Про нерозповсюдження ядерної зброї»,
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Конвенція «Про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів
бактеріологічної і токсичної зброї та про її знищення», Конвенція «Про
заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї
та

про

її

знищення», Договір

«Про

всеосяжну заборону ядерних

випробувань», Принципи здійснення передачі звичайних озброєнь, узгоджені
п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН і Форумом ОБСЄ із
співробітництва

в

галузі

безпеки

та

інші

міжнародні

угоди,

які

використовуються в Україні. Тим більш, що Україна є державою-членом
Організації Об'єднаних Націй, також є членом багатосторонніх міжнародних
режимів експортного контролю: Вассенаарської домовленості, Групи
ядерних постачальників, Комітету Цангера, Режиму контролю за ракетними
технологіями, Австралійської групи [217].
Суспільні відносини, пов'язані із митним контролем за переміщенням
товарів

військового

призначення

та

подвійного

використання

у

суднобудуванні та судноремонті через державний кордон, мають три рівні
правового забезпечення: міжнародні договори, конвенції; законодавчі акти
України; відомчі та міжвідомчі нормативні акти (рис. 3.3.2.) [220].

Рисунок 3.3.2. Рівні митного контролю товарів військового
призначення та подвійного використання у суднобудуванні
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До товарів військового призначення та подвійного використання для
суднобудівної галузі згідно Закону України «Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
використання» від 20.02.2003 № 549-IV відносять:
- вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військову
та спеціальну техніку, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва,
вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені
для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів;
- послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи
фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі
посередницьких

(брокерських),

у

сфері

розроблення,

виробництва,

будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування,
модифікації,

модернізації,

експлуатації,

управління,

демілітаризації,

знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або
використання виробів чи технологій військового призначення, а також
надання

зазначеним

юридичним

особам

іноземної

держави

чи

її

представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт;
- технології військового призначення - спеціальна інформація в будьякій формі, необхідна для розроблення, виробництва, використання виробів
військового призначення та надання послуг військового призначення [221].
Спеціальна інформація може надаватися у формі технічних даних або
технічної допомоги:
- технічні дані - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі,
формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції,
розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних, носіях
інформації;
- технічна допомога - проведення інструктажів, надання консультацій,
здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного
освоєння методів роботи;
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- базові технології - технології, які визначають принцип роботи і
використання техніки та елементи технологій, без яких військова техніка не
може бути створена і використана;
- товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання,
матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені
для військового використання, а також послуги (технічна допомога),
пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані
у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва,
використання товарів військового призначення, зброї масового знищення,
засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому
числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних,
біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається МКУ;
- послуги (технічна допомога) подвійного використання;
- надання іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за
її межами технічної підтримки, пов'язаної з ремонтом, розробленням,
виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією,
модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та
гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем,
обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що
підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога)
може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання,
практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може
включати передачу технічних даних [222].
Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003
№ 549-IV встановлює, що державний експортний контроль здійснюється і
стосовно експорту, імпорту або тимчасового ввезення товарів, не внесених
до відповідних списків Митного кодексу України, у разі коли:
- такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнародного
імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;

236

- експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі України
здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки
Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є
Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове
ембарго на постачання таких товарів.
Вищезгаданим законом, встановлено: якщо будь-якому суб'єкту
господарювання у суднобудуванні повідомлено спеціально уповноваженим
органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю або
йому стало відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового
використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або
тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва,
складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації,
модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації
або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або
для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких
резолюціями

Ради

безпеки

Організації

Об'єднаних

Націй,

інших

міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним
законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання
товарів військового призначення, цей суб'єкт зобов'язаний звернутися до
спеціально уповноваженого органу з питань державного експортного
контролю за отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів
незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні [221].
Найменування та опис товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю, вносяться до списків товарів, що
підлягають державному експортному контролю. Такі списки складаються за
відповідними

групами

товарів

спеціально

уповноваженим органом

виконавчої влади з питань державного експортного контролю із залученням
заінтересованих центральних органів виконавчої влади. До складання списків
можуть також залучатися представники підприємств, наукових установ,
організацій, а також їх об'єднань. Вищеназвані списки затверджуються
Кабінетом Міністрів України [223].
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення» від 20.11.2003р. № 1807 затверджено список
товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають
державному контролю [220].
Крім того, товари суднобудування за міжнародними передачами яких
здійснюється контроль зазначені у списках, наведених у Постанові Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
від 28.01.2004р. № 86 де затверджено п'ять списків таких товарів:
-товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів
озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
- товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної
(біологічної) та токсичної зброї [223].
При цьому Закон України «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
від 20.02.2003р. № 549-IV встановлює випадки коли товари військового
призначення та подвійного використання у суднобудуванні юридично не
вважаються такими та дія даного закону на них не поширюється, це наступні
випадки:
- переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводяться
військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та
підрозділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами
збройних сил інших держав на території України відповідно до міжнародних
договорів України, якщо ними передбачені спеціальні механізми контролю за
переміщенням таких товарів;
- міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї, зброї,
що споряджається гумовими або аналогічними за своїми властивостями
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метальними снарядами несмертельної дії, іншої зброї, на яку поширюється
дія дозвільної системи щодо обігу такої зброї, а також складові частини,
патрони та боєприпаси до неї; міжнародні передачі спеціальних засобів, що
застосовуються під час охорони громадського порядку, за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;
- вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами табельної та
службово-штатної зброї під час виконання службових обов'язків особами
рядового

і

начальницького

складу

органів

внутрішніх

справ,

військовослужбовцями, іншими особами, які відповідно до законодавства
України мають право на носіння такої зброї [221].
Варто

відзначити,

що

вище

переліченні

товари

військового

призначення та подвійного використання у суднобудуванні є об'єктом
правового регулювання не лише Законом України «Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
використання», а і низки нормативно-правових актів, які, насамперед
встановлюють їхній правовий статус та правовий режим використання.
Одним із основних нормативно-правових актів, які регулюють обіг зброї в
України є Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 622 від
21.08.1998р. «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення…та
вибухових матеріалів». Закон України «Про зброю» і досі не прийнято, хоча
він тривалий час вже перебуває на розгляді відповідних комітетів Верховної
Ради України [224].
Правовий статус технологій визначено в Законі України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 05.12.2006р. №
143-V. Даний закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові
засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і
спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного
та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва
продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології на території
держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення
міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері [225].
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Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку» (від 08.02.1995р. № 39/95 ВР) - є правовим статусом ядерних
матеріалів. Даний закон є основоположним у ядерній енергетиці України.
Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього середовища,
права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює
діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел
іонізуючого

випромінювання,

встановлює

також

правові

основи

міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії [226].
Нормативно-правові засади надання послуг (технічної допомоги)
подвійного

використання,

правове

регулювання

всіх

видів

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю,
економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію
в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі
будівництва,

транспорту,

експедиторських,

страхових,

розрахункових,

кредитних та інших банківських операцій встановлено Законом України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ [227].
Необхідно погодитися із тим, що адміністративно-правове регулювання обігу
зброї є частиною державного регулювання і репрезентує процес послідовного
використання митно-правових засобів для досягнення суспільної мети
регулювання та правомірної поведінки учасників суспільних відносин з
приводу обігу зброї. Варто зупинитися на тих специфічних характеристиках
товарів

військового

призначення

та

подвійного

використання,

які

обумовлюють необхідність встановлення їхнього особливого правового
статусу, серед інших товарів які переміщуються через митний кордон
України [228].
Під зброєю можливо розуміти «матеріальний засіб індивідуального
застосування, конструктивно і функціонально призначений для заподіяння
летальних ушкоджень людині або тварині, а також для спеціального
руйнування перешкод» [229]. Зброю можна, також розуміти, як «пристрої і
предмети, функціонально призначені для ураження живої або іншої цілі, що
не має прямого призначення в побуті й виробництві» [228].
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Розглядаючи зброю, як річ, що є об'єктом суспільних правовідносин
можливо виділити наступні її особливості:
- зброя є здатною до обігу, разом із тим належить до об'єктів,
обмежених в обігу;
- зброя належить до рухомого майна, тобто є річчю, яку можна вільно
переміщувати в просторі без її знецінення та зміни її призначення;
- зброя є неподільною річчю, оскільки за загальним правилом при
виділенні від зброї якоїсь її основної частини вона втрачає своє цільове
призначення;
- зброя зазнає (як річ) індивідуалізації ще на стадії виробництва, де
застосовується система засобів, які надають кожній одиниці зброї
(включаючи вогнепальну) свою унікальність;
- у процесі свого використання зброя може піддаватися процесам
зношування та застарівання, проте, незважаючи на це, вона здатна зберігати
свій первісний вигляд протягом тривалого часу, що й дозволяє визначити
зброю як неспоживчу річ. Відділення окремої частини від певного виробу
військового призначення, не обов'язково призведе до втрати таким виробом
його правового статусу. В такому випадку, такий предмет буде вважатися
товаром подвійного використання, оскільки він може бути використаний для
виготовлення зброї [224].
В той же час є інші погляди, які виділяють наступні відмінності
цивільної продукції від продукції військового призначення:
- для цивільної продукції характерною є велика кількість покупців, для
продукції військового призначення притаманна монополія (як правило,
держава виступає єдиним покупцем і продавцем);
- за такою ознакою, як ємність і динаміка розвитку ринку, цивільна
продукція відрізняється тим, що для неї є характерним постійний попит, що
залежить від доходів населення; в той же час, для продукції військового
призначення політичний стан та економічні можливості країни є головним
чинником попиту [230];
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- аналізуючи залежність продавця та покупця від держави, можна
стверджувати, що для цивільної продукції є характерною незалежність або
слабкий зв'язок, в той час як для продукції військового призначення
притаманна повна залежність учасників ринку від держави;
- для цивільної продукції характерний широкий діапазон вибору
продукції, для продукції військового призначення навпаки, такий діапазон є
вужчим;
- характер зміни базової конструкції виробів на ринку цивільної
продукції постійно вдосконалюється з урахуванням попиту; ринку продукції
військового призначення притаманна інерційність великих термінів розробки
та виробництва;
- ініціатором розробки цивільної продукції є, як правило продавець
(виробник), в той час, як ініціатором розробки продукції військового
призначення є покупець (замовник);
- для виробників цивільної продукції дозволяються великі зв'язки із
закордонними покупцями при диференційованому характері виробництва;
для виробників продукції військового призначення притаманні обмеженні
зв'язки із закордонними покупцями з урахуванням спільності інтересів груп
держав і умов контрактів [222]. Разом з тим вищенаведений перелік
відмінностей ніяк не можна вважати повним, оскільки він не звертає увагу на
багато інших специфічних властивостей продукції військового призначення.
Досліджуючи вітчизняний ринок зброї можна стверджувати, що
практично вся продукція українського обороно-промислового комплексу
заснована ще на радянських розробках. Принципово нові рішення та вироби
можна перерахувати по пальцях. Крім того, технології, які використовуються
українськими оборонними підприємствами у суднобудуванні, в більшості
своєї давно залишилися в минулому.
Отже, не дивно, що оборонно-промисловий комплекс перебуває в
ситуації, коли одна його частина спромоглася досягти певного зростання за
рахунок зовнішньоекономічної діяльності (це приблизно двадцята частина
того оборонно-промислового комплексу, що залишився Україні після
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розпаду СРСР), а друга - або суттєво відстала від світових лідерів, або взагалі
втратила профіль розробок і виробництва [230].
Крім цього, специфіка предмета митно-правового регулювання
ввезення та вивезення продукції військового призначення пов'язана із
наступними обставинами правового характеру:
- поява митних правовідносин з ввезення та вивезення продукції
військового призначення для суднобудування можлива лише на підставі і в
результаті дії системи експортного контролю у вказаній галузі. Результатом
зазначеної дії системи експортного контролю є юридичний документ, який
виконує роль відправної точки подальшого митного регулювання;
- появою в результаті правового регулювання переміщення продукції
військового призначення не тільки митно-тарифних, але і нетарифных
правовідносин, які нерозривно пов'язані один із одним. Механізм митноправового регулювання переміщення продукції військового призначення
через митний кордон включає в себе обидві групи зазначених правовідносин;
- комплексний характер митно-правового регулювання переміщення
через митний кордон продукції військового призначення, який включає в
себе норми не тільки митного законодавства, але і законодавства в галузях
суднобудування та військово-технічного співробітництва;
- відносну самостійність нетарифного регулювання в загальному
механізмі митно-правового регулювання поставок продукції військового
призначення до іноземних країн [231]. Слід зазначити, що наведені ознаки
стосуються

переважно

правових

особливостей

товарів

військового

призначення та подвійного використання, тобто зазначено специфічні риси
правового регулювання цих товарів, не звертаючи увагу, при цьому на ті
обставини, які спричиняють необхідність саме такої регламентації. Існуючі
особливості правового регулювання товарів військового призначення та
подвійного

використання

обумовлені

насамперед їхніми політичними,

економічними характеристиками [232].
На сьогодні можна стверджувати про наступні особливості товарів
військового призначення та подвійного використання у суднобудуванні.
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По-перше,

товари

військового

призначення

та подвійного

використання використовуються, або потенційно можуть бути використанні
для ураження людей, тварин, споруд, та взагалі необмеженого кола об'єктів,
як живої так і неживої природи. Дана властивість надає можливість такої
продукції бути використаної на користь інтересів іноземних держав та різних
політичних груп у боротьбі за політичну владу. Аналізуючи геостратегічну та
геополітичну ситуацію у світі можна зробити висновок про те, що в
короткостроковій перспективі зовнішня військова загроза по відношенню до
України є невеликою. В той же час, необхідно додати, що людство на всіх
етапах свого існування використовувало зброю для досягнення певних цілей.
Вчені порахували, що в історії людства зафіксовано та описано близько 15
тисяч війн [217].
Сьогоднішній стан міждержавних відносин у світі не можна вважати
безпечним. На сьогоднішній день в світі налічується близько 20 тривалих
військових конфліктів. Крім того, не можна не згадати і про організовані
злочинні організації, які існують як у розвинених країнах світу, так і в інших
країнах світу. Особливе місце у списку загроз національної безпеки як
України, так інших держав займає світовий тероризм. Неконтрольовані, не
обмеженні, а головне незважені поставки товарів військового призначення та
подвійного використання до будь-яких країн можуть призвести до
застосування зброї в протиправних цілях по відношенню до мирного
населення, або до певних соціальних груп. Не можна виключати
застосування власної зброї проти самої держави яка її розповсюджує [214].
Закон України «Про основи національної безпеки України» від
19.06.2003р. № 964-IV серед реальних та потенційних загроз національній
безпеці України, стабільності в суспільстві названі:
- воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни
(конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед, поблизу кордонів України;
- злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед
поширення міжнародного тероризму;
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- загроза використання з терористичною метою ядерних та інших
об'єктів на території України;
- можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів,
вибухових

речовин

і

засобів

масового

ураження,

радіоактивних

і

наркотичних засобів;
- спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих
збройних формувань та намагання використати в інтересах певних сил
діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави;
-

нарощування

іншими

державами

поблизу

кордонів

України

угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що
склалося [233].
Є очевидним, що вищенаведені загрози національній безпеці не можуть
бути реалізовані без застосування товарів військового призначення та
подвійного використання. Питання транспортування та використання
ядерних матеріалів набувають все більшого значення [219].
Вищенаведене дозволяє зробити висновок, про те, що обіг товарів
військового призначення та подвійного використання у суднобудівній галузі
повинен

детально

регулюватися

державою.

Випадки

незаконного

поводження з ними, або потрапляння їх до рук приватних осіб, можуть
завдати шкоди необмеженому колу осіб. Гарантувати безпеку власних
громадян, та громадян інших держав можливо лише шляхом жорсткого
контролю держави за обігом таких товарів, та шляхом встановлення
особливого режиму правового регулювання [222].
Товари

військового

призначення

та

подвійного

використання

підлягають застосуванню у суднобудуванні при облаштуванні військових
кораблів та інших військових суден. Що стосується вітчизняних поставок
товарів

військового

призначення

та

подвійного

використання

у

суднобудуванні, то географія їхнього експорту в найближчі п'ять-шість років,
скоріш за все зміниться: третина поставок буде приходитися на Росію та інші
пострадянські країни, третина на Південно-Східну Азію, та третина на країни
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Близького Сходу та Африки. Інші 10 % українських поставок будуть
розподілятися між «непостійними» покупцями української зброї [224].
По-друге, товари військового призначення та подвійного використання
є потужним інструментом зовнішньої політики щодо експорту військових
суден побудованих за іноземним замовленням. При цьому, достатньо згадати
ряд скандалів із експортом українського озброєння, які погіршили стосунки
України із деякими державами. Це насамперед, відомі скандали, пов'язані із
поставкою кольчуги до Іраку, продажом зброї Грузії та Південному Судану.
Достовірно відомо, що звинувачення по відношенню до України були
провокацією, але в той же час, за допомогою таких провокацій були
досягнуті цілі певних політичних груп.
По-третє, ринок товарів та послуг військового призначення та
подвійного використання є важливим сектором економіки. Міжнародна
торгівля є важливою для суднобудівної галузі, як в кількісному так і в інших
аспектах. Як відомо, міжнародна торгівля піддається політичному втручанню
та контролю, які помітно відрізняються за ступенем та характером впливу від
тих, що застосовуються по відношенню до внутрішньої торгівлі [214].
Торгівля військовими суднами, що містять продукцію військового
призначення є важливим джерелом валютних надходжень до бюджету
України. При цьому, наявність в країні потужного експорту зброї, робить
захищеними її національні інтереси в економічній сфері. Наприклад, в
умовах жорсткої світової економічної кризи, доля вітчизняного експорту
зброї та техніки суттєво повинна збільшуватися, що дозволить отримувати
надходження грошей до бюджету та спрямовувати їх на виконання
необхідних статей бюджету [219]. В умовах жорсткого обмеження
бюджетного

фінансування

військових

науково-дослідних

і

дослідно-

конструкторських робіт та програм розвитку оборонного виробництва
основним джерелом коштів для збереження і розвитку вітчизняного оборонопромислового комплексу є надходження від міжнародних передач товарів
військового призначення [222].
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Варто відзначити наступні закономірності у суднобудуванні, що
включає застосування збройної техніки:
- військовий та військово-технічний інтерес продукції військового
призначення держави-експортера зброї є співрозмірним рівню її військового
та військово-технічного потенціалу суднобудівної галузі;
- політичні можливості держави-експортера зброї по просуванню на
ринок країн-покупців національної продукції військового призначення та
лобіюванню великих угод в даній сфері поєднані із її політичною вагою та
політико-силовим рейтингом у світовому співтоваристві;
- експортні можливості держави-експортера зброї залежать від її
економічних та ресурсних можливостей, тобто обсяг експорту зброї є прямо
пропорційним економічному потенціалу держави і виготовленій військовій
суднобудівельній продукції [224].
По-четверте, деякі із товарів військового призначення та подвійного
використання є об'єктом державної таємниці.
Згідно із Наказом Служби Безпеки України «Про затвердження Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю» від 12.08.2005р. № 440, до
відомостей, що становлять державну таємницю відносяться:
- відомості за окремими показниками про відкриття, винаходи,
науково-технічні рішення, які можуть бути використані для потреб оборони
держави і мають принципове значення для розробки нових видів озброєння
чи військової техніки;
- відомості про нові технології створення (модернізації) зразків
озброєння (військової техніки) для потреб оборони, що спрямовані на
поліпшення їх бойових можливостей або конструктивних (експлуатаційних)
характеристик;
- відомості про рецептуру або технологію виробництва матеріалів
військового призначення;
- відомості про технології подвійного призначення, що мають перевагу
порівняно з кращими зарубіжними аналогами, якщо вони дають змогу
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відтворення цих технологій або розкривають їх характеристики за
призначенням [232].
Таким чином, вбачається, що товари військового призначення та
подвійного використання є потужним інструментом зовнішньої політики,
важливим сектором економіки, потенційно можуть бути використанні для
ураження людей, тварин, споруд, тому вони, як правило є об’єктом
державної таємниці. Потреба у військових кораблях вимагає мати не тількі
кораблебудівні підприємства, але й достатню кількість підприємств з
випуску та ремонту оборонно-військової техніки морської номенклатури.
Закупівля закордоном складових для військових кораблів вимагає мати
відповідні сервісно-ремонтні іноземні представництва в Україні за кожним із
напрямків такої продукції ( дизельні двигуни, дизельгенератори, ракетні
комплекси, управляючі системи, засоби зв′язку і безпеки судноплавства
тощо).
Особливістю здійснення митних формальностей у військовому
суднобудуванні є те, що суб’єкти ЗЕД працюють з іноземними партнерами
через Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг
військового та спеціального призначення – «Укрспецекспорт».

3.4.

Інтегрування норм міжнародних конвенцій щодо митних процедур
у вітчизняному суднобудуванні
На сьогодні у Міжнародному суспільстві інтеграція стала об'єктивним

процесом розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між
національною економікою та створенням міжнародних господарських
комплексів у межах держави. Приклад об’єднаної Європи з вільним
переміщенням товарів, послуг, капіталів означає для України, яка прагне
увійти до ЄС, зростання транснаціональних потоків і міжнародного транзиту
вантажів. Тим більше, що вигідне географічне становище України на шляху
основних транзитних потоків між Європою та Азією, межування з вісьмома
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країнами, наявність незамерзаючих портів для виходу у Світовий океан
створює передумови для збільшення обсягу транзитних вантажопотоків
[234]. Тому, Україна повинна, як найшвидше врегулювати питання щодо
якісного обслуговування морського (річного) флоту в сторону спрощення
митних

процедур.

Економічні

перетворення,

процеси

глобалізації

розширення й поглиблення зовнішньоторгових зв’язків не залишають шансів
для України шукати і встановлювати власні правила для її участі у світовому
просторі, тому уніфікація правил стає життєво необхідною умовою [235].
У зв’язку з активізацію процесу інтеграції України в ЄС та в інші
провідні міжнародні організації, посилення економічного спрямування
зовнішньополітичної діяльності, Україна приєдналася до низки міжнародних
актів. Одним із них є Міжнародна конвенція «Про спрощення і гармонізацію
митних процедур», прийнята 18 травня 1973р. в Кіото.
Метою процесу приєднання до цієї конвенції є закріплення єдиних
стандартів

і

підходів

до

регламентації

тотожних

правовідносин

у

суднобудівну галузь України. Стержнем цього процесу є гармонізація
(адаптація) законодавства України з відповідними нормами міжнародного
права,

з

національними

системами

права

країн

Європейського

Співтовариства [236]. При виборі пріоритетів для гармонізації законодавства,
у

першу

чергу,

необхідно

враховувати

ефективність

застосування

гармонізованого національного законодавства. У названому контексті реалії
сьогодення переконливо засвідчують, що невід’ємною складовою процесу
адаптації

законодавства

Співтовариства

є

України

визначення

до

шляхів

законодавства

Європейського

та

удосконалення

напрямів

законодавства, насамперед, у галузі митних правовідносин, оскільки в
процесі міжнародного співробітництва виникають питання практичного
характеру, пов’язані саме з „митною проблематикою”.
Розвиток митної справи у суднобудуванні та судноремонті суттєво
стримується недосконалою законодавчою базою. У цьому контексті
заслуговує на увагу комплексне вивчення міжнародно-правових документів
(конвенцій, договорів, меморандумів), які прямо або опосередковано мають
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відношення з названою галуззю права й, у свою чергу, містять прогресивні
форми й методи регулювання притаманних їй правовідносин [237].
Важливим практичним кроком у цьому напрямі є приєднання до
чинних конвенцій, які регламентують митні питання, у тому числі й питання
суднового постачання. Безперечно, центральне місце серед них займає
Міжнародна конвенція «Про спрощення і гармонізацію митних процедур»
(Кіотська конвенція), яку на думку деяких авторів, без перебільшення можна
вважати своєрідним кодексом поведінки держав у митних відносинах [238].
Кіотська

Конвенція

розроблена

під

егідою

Ради

Митного

Співробітництва і набула чинності з 25 вересня 1974 р. За побудовою у
первісно прийнятій редакції вона складалась із 19 статей основного тексту та
31 Додатка, які є інтегральною складовою цього договору. Визначаючи місце
норм Кіотської конвенції у системі публічних міжнародних договорів, слід
зазначити, що вона належить до масиву універсальних багатосторонніх
договорів, якими вважаються кодифікаційні договори, цілі яких загалом
становлять інтерес для міжнародної спільноти [196]. На розвиток цієї
Конвенції Договірні Сторони 26 червня 1999 р. у Брюсселі підписали
Протокол «Про зміну Міжнародної конвенції щодо спрощення і гармонізації
митних процедур», який містить дев’ять статей. Метою здійснення
зазначеного заходу було надання Конвенції з усіма додатками до неї
компактного вигляду. Завдяки цьому положення Конвенції стали більш
зручними для застосування Сторонами Договору [202].
Як випливає з тексту Преамбули до Кіотської конвенції Сторони
Договору погодилися укласти її з метою усунення розбіжностей у митних
правилах та процедурах, які можуть перешкоджати розвитку міжнародної
торгівлі й інших видів міжнародного обміну та побажали при цьому внести
дієвий вклад у розвиток торгівлі й обмін шляхом спрощення і гармонізації
митних

правил

і

процедур,

а

також

стимулювання

міжнародного

співробітництва, із зазначенням, що величезні переваги, які можуть бути
одержані завдяки полегшенню умов міжнародної торгівлі, мають досягатися
без шкоди для відповідних правил митного контролю [196].
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5 жовтня 2006 р. було підписано Закон України „Про приєднання
України до Протоколу «Про внесення змін до Міжнародної конвенції «Про
спрощення та гармонізацію митних процедур», яким Україна приєдналася до
Протоколу від 26 червня 1999 р. підписаного у м. Брюсселі, в тому числі
Додатку I та Додатку II і з прийнятим Спеціальним додатком III [202].
Тож, для набуття чинності на території України Протоколу «Про
внесення змін до Міжнародної конвенції «Про спрощення та гармонізацію
митних

процедур»,

наша

держава

приєдналася

до

нього

і

митне

законодавство було приведено у відповідність до зазначеного Протоколу.
Зважаючи на позитивність положень Кіотської конвенції та її провідну роль у
регламентації митних правовідносин, митними органами було розроблено
проект Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України”,
яким передбачені нові положення митних процедур відповідно до вимог
Конвенції. Таким чином, приєднання України до Міжнародної конвенції
«Про спрощення і гармонізацію митних процедур» має стати одним із
визначальних кроків на її шляху входження до єдиної Європи [ 236 ] .
Українська держава, проголошуючи європейський вектор свого
зовнішньополітичного курсу, ставить задачу піднятися до економічного,
політичного, правового та соціального рівня країн Європейського Союзу, а
також здійснити демократичні перетворення в межах тієї системи, що існує в
країні,

з

урахуванням

історичних

тенденцій

розвитку

української

державності. Саме демократія і політична конкуренція у майбутньому
можуть гарантувати Україні її економічне та соціальне зростання [234].
Приклади багатьох країн показують, що вільні економічні зони можуть
бути ефективним інструментом поліпшення бізнес-клімату, економічного
розвитку та підвищення конкурентоспроможності країни. З тих пір, як пільги
для вільних економічних зон в Україні були скасовані, велося багато
дискусій щодо їх поновлення, а у зв'язку з масштабними проектами реформ,
тема стала ще більш актуальною. Чи потрібні зараз вільні економічні зони
для стимулювання розвитку економіки України в т. ч. для суднобудування?
Це питання вимагає серйозного обговорення, оскільки і український, і
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світовий досвід демонструє, що цей інструмент може сприяти як позитивним
змінам, так і призвести до негативних наслідків [239].
Надання вигідних умов для ведення бізнесу за вже наявної в країні
кваліфікованої і відносно недорогої робочої сили зможе залучити інвесторів
у галузь. Таким же чином, створюючи вільні економічні зони на базі
регіональних

або

галузевих

кластерів,

можна

реалізувати

програму

регіонального розвитку в країні. Правильно вибираючи напрями розвитку
конкретних галузей, можна пожвавити економіку регіону в цілому.
Позитивними прикладами таких зон можуть служити вільні економічні зони
у Польщі, а створення зон спрямованих на розвиток певних галузевих
кластерів (наприклад, інтернет та медіа) є успішною і поширеною моделлю
серед країн Перської затоки [240].
Сьогодні в Україні питання розв’язання системних проблем у сфері
законодавчого регламентування митних процедур у суднобудівній галузі, як
ніколи почало привертати увагу, оскільки зовнішня політика нашої держави
спрямована на приєднання до Європейського Союзу і приведення норм
вітчизняного

законодавства

у

відповідність

міжнародним

нормам

і

стандартам. Це безпосередньо стосується й досліджуваної проблеми, бо
морський транспорт, діючи переважно в міжнародній сфері, потребує
законодавчого регулювання на відповідному рівні [241].
Все більше країн за останні роки поліпшили торговельні відносини з
Україною, а значить з’явилася необхідність терміново і якісно переглянути
норми вітчизняного законодавства, особливо в морській сфері. Світова
практика зовнішньоекономічної діяльності свідчить, що найбільший обсяг
вантажів переміщується саме за допомогою морського транспорту, який
завжди був і залишається основним транспортним засобом для перевезення
вантажів між державами [242].
Норми

митного

права

можуть

знайти

своє

відображення

в

міждержавних відносинах, які також повинні розглядатися в митному праві.
Міжнародні договори відповідно до Конституції України є складовою
частиною державно-правової системи і мають пріоритет над національними
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законами. Питання митного оформлення досить часто розглядаються в
міжнародних договорах:
- Конвенція «Про карнет А.Т.А. для тимчасового ввезення товарів»;
- Конвенція «Про тимчасове ввезення»;
- Конвенція «Про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки міжнародного дорожнього перевезення [237].
Після набуття Україною незалежності викликало потребу створення
власного, відповідаючого міжнародним стандартам законодавства задля
ефективного співробітництва з іншими країнами світу у суднобудівній галузі.
Наша держава самостійно здійснює митну регламентацію на своїй території,
що відбувається в межах відповідних нормативних актів [236].
Митний кодекс України 2012р. умістив серйозні досягнення у сфері
міжнародного митного права. На відміну від попереднього Кодексу, у ньому
враховано низку стандартів, прийнятих у всьому світі [188].
Найбільший обсяг законодавства з питань митної справи становлять
підзаконні нормативно-правові акти, серед яких: постанова Кабінету
Міністрів України «Про питання пропуску через державний кордон осіб,
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними» від 21.05.12р. № 451, наказ
Міністерства фінансів України: “Про затвердження Порядку виконання
митних формальностей на морському і річковому транспорті ” від 10 березня
2015 р. № 308 [243].
На переконання С. В. Ківалова й Б. А. Кормича значний вплив на
порядок законодавчої регламентації в митній сфері також справляє судова
практика, узагальнена в постановах Пленуму Верховного Суду України, яку
вітчизняна правова доктрина хоча й не розглядає, як джерело права, але їх
роз’яснення використовує в правозастосовчій діяльності при розгляді питань
про порушення митних правил при переміщенні комплектуючих для
суднобудування. В той же час, судову практику неможливо вважати
джерелом права і вона може служити лише основою, що носить
інформаційно-дорадчий характер [67].
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Доречно навести точку зору Є. В. Додіна, який поділяє митне
законодавство на 2 блоки правових актів, зокрема, ті, що:
а) регламентують порядок і методологію обкладення податком (митом)
товарів, які переміщуються через митний кордон України;
б) встановлюють права й обов’язки суб’єктів у митній справі [132].
На сьогоднішньому етапі розбудови нашої держави все вагомішу роль
починає відігравати джерело законодавчого регламентування митної справи
– міжнародні договори. Пріоритет нинішнього курсу визнано на державному
рівні ще в 2000р., коли Указом Президента України було затверджено
«Програму інтеграції України до Європейського Союзу» [244]. Важливість
цього вибору важко переоцінити. Необхідно, погодитися з Є. В. Додіним, що
поодинці не тільки державам, які розвиваються, а й тим, що володіють
значними ресурсами та здобутками у сфері науки й техніки, досить складно
досягти значних успіхів в економічному й соціальному розвитку [235].
Україна взяла на себе зобов’язання наблизити національне законодавство до
вимог Угоди «Про партнерство та співробітництво між Україною і
Європейським Союзом» від 14.06.1994р., яка втратила чинність на підставі
Угоди «Про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом» від
27.06.2014р.

Особливо

вони

важливі

для

вітчизняного

митного

законодавства, тому що основою співтовариства є митний союз [244].
Міжнародне й національне морське право – хоча й самостійні, але ж
взаємопов’язані підсистеми єдиної системи – морського права, які постійно
зазнають взаємовпливу. Так, з одного боку, на формування норм у
міжнародному морському праві впливають національні митні правові
системи, які враховуються в зовнішній політиці держав і які водночас хоча й
доволі опосередковано, однак все ж таки впливають на формування
міжнародних правил і норм; з другого – міжнародне морське право має
досить вагомий вплив на національне митне право, бо саме міжнародні
стандарти вміщують в себе позицію більшої частини суб’єктів міжнародного
права, що переміщують товари через кордон [245].
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Заслуговує на увагу точка зору О. М. Шемякіна стосовно співвідношення міжнародного і національного морського права держави.

Він

докладно досліджує стан цього питання і пропонує два основні напрями:
а)

дуалістичний,

основоположником

якого

прийнято

вважати

німецького вченого Г. Трипеля, який розглядав міжнародне й національне
право як два різних правопорядки, які лише стикаються, але ніколи не
перетинаються;
б) моністичний, що базується на визнанні єдності двох правових систем
– як міжнародного, так і національного права. Вони розглядаються як
нерозривні підсистеми єдиної системи права [246].
Можна сказати, що в даний час особливого значення у суднобудуванні
набувають питання міжнародно-правового регулювання митних відносин
держав, що розвиваються за становлення нового міжнародного економічного
порядку. На відміну від загального міжнародного права, міжнародне митне
право має свої специфічні принципи, свої спеціальні правові інструментарії,
такі як: принцип митного роззброєння; принцип митного сприяння
становленню нового міжнародного економічного порядку;

принцип

заборони прямих або непрямих дій, що мають на меті перешкоджати
митному суверенітету країн; принцип незалежності митного оподаткування
та інші принципи, а також засновані на цих принципах специфічні норми і
інститути (торговельно-політичних умов експорту й імпорту товарів, послуг і
капіталів в межах митної території договірних держав, конвенційних тарифів,
режиму митних кордонів, інститут митного приєднання, інститут єдиної
митної території тощо) [235].
Звісно, що в основні функції митної системи входить підтримка
розвитку зовнішніх зв'язків у суднобудуванні та судноремонті, створення
умов, що сприяють прискоренню міжнародного товарообігу через митну
територію держав, митних союзів та вільних економічних зон світового
співтовариства.

Головна

особливість

митної

політики

держави

у

суднобудуванні - багатофункціональність, в рамках якої ставляться і
вирішуються завдання підтримки раціонального співвідношення ввозу і
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вивозу товарів, інтересів окремих галузей промисловості, забезпечення
рівних умов конкуренції, поповнення доходної частини бюджету. Зовнішні
економічні зв’язки стали об’єктивно зумовленими і перетворилися на
найважливіший чинник економічного зростання. У багатьох країнах саме
вони визначають стан національної економіки і ця тенденція в перспективі
посилиться [247].
Тому, актуальність цієї теми підтверджується спробами Всесвітньої
митної

організації

вдосконалити

процедуру

тимчасового

ввезення

(вивезення) шляхом розробки міжнародних норм (конвенцій) застосування
цього митного режиму, які будуть стояти у витоків регулювання операцій
тимчасового ввезення (вивезення) для будівництва і ремонту суден. Прямий
зв’язок поширеного застосування даного митного режиму у суднобудуванні
обумовлює той факт, що він, поряд з транзитом, є найбільш врегульованим
нормами, як міжнародного митного права, так і національним митним
законодавством. Одночасно, звільнення від сплати мит та податків, що
надається при поміщенні товарів у суднобудуванні під даний вид митного
режиму, робить його потенційно привабливим. Він встановлює здійснення
різного

роду

операцій

митного

законодавства

з

метою

уникнення

незаконного переміщення товарів через митний кордон, що визначає
додаткові вимоги щодо контролю за порядком реалізації даного митного
режиму. Значення тимчасового ввезення (вивезення) як самостійного
митного режиму обумовлюється потребами розвитку торгових та інших
форм міжнародного співробітництва [248].
В Україні розпорядженням КМУ від 31.12.2004 р. № 988-р право
виступати гарантуючою організацією надано Торговельно-промисловій
палаті України. Вона наділена повноваженнями видавати карнети А.Т.А.
Карнет A.T.A - уніфікований міжнародний митний документ, який згідно
положенням Конвенції «Про тимчасове ввезення»:
1. Дозволяє звільнення від мита, митних платежів і податків
тимчасове ввезення товарів на протязі до одного року на території країнучасниць міжнародної системи A.T.A.
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2. Приймається митними органами країн-учасниць замість своїх
національних митних документів.
3. Є міжнародною діючою гарантією сплати країні-учасниці ввізного
мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення
режиму тимчасового ввезення [193].
Оскільки карнет А.Т.А є одночасно документом про тимчасове
ввезення товарів і підтвердженням митного огляду з метою тимчасового
ввезення, він значно спрощує і прискорює виконання формальностей
тимчасового ввезення як для власника карнету А.Т.А, так і для митниці:
немає потреби в заповненні нових митних документів і необхідності
проходити додатковий митний огляд з прибуттям у країну тимчасового
ввезення товару, підраховувати суми мита і платежів під час ввезення товарів
і робити відшкодування під час реекспорту. Відпадає необхідність у послугах
іноземних митних брокерів, що також заощаджує валютні кошти [121].
Отже,

успішна

адаптація

митного

законодавства

України

до

міжнародних норм у суднобудівній галузі - це не лише наближення
національної системи права до світової системи права, а й обов’язкова
передумова реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.
Процес адаптації національного законодавства не закінчиться одноразовими
змінами в діючих законодавчих та нормативно-правових актах, так як існує
тенденція розвитку світової митної бази і Україна повинна бути готова до
внесення постійних змін у діюче законодавство. Йдеться про те, що
Всесвітня митна організація планує розширення переліку видів товарів та їх
призначення, що можуть бути поміщені під митний режим тимчасового
ввезення (вивезення) з одночасним спрощенням пов’язаних з цим митних
формальностей та способів звільнення від сплати мита та інших обов’язкових
платежів [234].
Найважливішим

напрямом

інтегрування

України

до

світового

економічного простору у суднобудуванні є співробітництво з міжнародними
організаціями у сфері митно-тарифного регулювання. Одним з основних
регуляторів міжнародних економічних відносин на мегарівні є Генеральна
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угода з тарифів і торгівлі від 15.04.1995р. Світової організації торгівлі, до
якої входить 148 країн світу. З 24.03.1994 р. Україна отримала статус
спостерігача при ГАТТ (розпорядження КМУ № 192-р).
Практично всі основні принципи митного характеру Світової
організації торгівлі - це принцип найбільшого сприяння в торговельних
відносинах; захист внутрішнього ринку країн-учасниць за допомогою тільки
митних тарифів, рівень яких необхідно поступово знижувати; проведення
переговорів у рамках Угоди з урахуванням взаємного зниження мита і зняття
інших перешкод у сфері торгівлі, спрощення митних процедур [235].
З моменту підписання ГАТТ, митні тарифи завжди були основним
предметом переговорів країн-учасниць. Слід зауважити, що відповідно до
ГАТТ митні тарифи є, по суті, єдиним визнаним легітимним засобом захисту
національного ринку від імпорту. Варто зауважити, що до створення ГАТТ
відносини між державами будувались на основі двосторонніх договорів і
угод, в яких, як правило, визначалися режим найбільшого сприяння у
взаємній торгівлі і національні режими для юридичних і фізичних осіб, які
здійснювали комерційну і виробничу діяльність на території країн-партнерів.
Головною метою проведення тарифних переговорів у рамках вступу до
Світової організації торгівлі є досягнення взаємоприйнятної та збалансованої
угоди про зниження тарифів на різноманітні товари країною, що вступає. Це
означає, що в ході переговорів така країна бере на себе зобов'язання не
підвищувати тарифи на конкретні товари понад узгоджений рівень. У переговорах між країнами-членами СОТ щодо зв'язування і зниження тарифів
застосовуються два головних методи: зниження тарифів на основі узгодженої
формули або принципу (наприклад, лінійне зниження тарифів) та проведення
переговорів у формі запитів і пропозицій по товарообороту [249].
Як доводить практика, неможливо ефективно діяти в системі
міжнародної торгівлі, не будучи повноправним членом ГАТТ/СОТ. Це
стосується й України. З одного боку, розбіжності нашого законодавства зі
стандартами ГАТТ/СОТ призводять до того, що світові товаропотоки
минають нашу країну або лише просочуються до її торговельно-економічної
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системи на невигідних для нас умовах. З іншого - українські товари не
можуть здолати бар'єри законодавчих і тарифних розбіжностей на зовнішніх
ринках [250].
Під кутом зору митно-тарифних відносин суднобудівної галузі
членство для України у даній міжнародній організації матиме такі переваги:
- зменшаться нетарифні і тарифні обмеження для українських товарів
практично на всьому світовому ринку. Доступ до нових ринків збуту дасть
змогу збільшити частку українського експорту і валютних надходжень;
- відкриється можливість не тільки кількісно збільшити обсяги
експорту, але й змінити його структуру. Відомо, що багато суднобудівних
підприємств України можуть випускати наукоємну високотехнологічну
продукцію, але через аутсайдерський статус України відносно ГАТТ ця
продукція не виходить за межі України. Причина тут не стільки в рівні
конкурентоспроможності такої продукції, скільки в різних політико-правових
тарифних і нетарифних обмеженнях. З членством в ГАТТ/СОТ експортери
України отримають доступ до уніфікованого правового простору країнучасниць, а також можливість міжнародного правового захисту в інших
країнах. З'явиться також можливість вирішувати і запобігати виникненню
торговельних конфліктів і суперечок за допомогою спеціального механізму в
рамках Світової організації торгівлі;
- українська зовнішня торгівля у суднобудівній галузі може кількісно
і якісно поліпшитись одночасно майже з 150 країнами світу, які визначають
93 % світової торгівлі. Впродовж останніх років Україна уклала торговельні
угоди за режимом найбільшого сприяння з 50 країнами, але, приєднавшись
до ГАТТ, Україна автоматично отримає такий режим з усіма країнамичленами даної організації (понад 148 країн);
- збільшаться можливості імпорту сучасних технологій виробництва,
участі українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних
ринках капіталів і залучення до країни іноземних інвестицій для
суднобудування, а також участі у міжнародних виробничих операціях і т. д;
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- кардинально розв'язується проблема застосування дискримінаційних антидемпінгових торговельно-обмежувальних заходів стосовно
українських товарів [251].
Слід зауважити, що приєднання до ГАТТ пов'язано передусім із
системою

трансформації,

модернізації

і

реконструкції

українського

законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів даної організації.
Тобто, це означає, що норми і принципи системи ГАТТ/СОТ підлягають
поступовому закріпленню у нормативних актах України. Аналіз сучасного
стану законодавства України свідчить, що основними проблемами уніфікації
у сфері митного законодавства є:
- необхідність формування ставок імпортного мита та внесення змін
до ставок митного тарифу;
- недосконала система митних платежів та сертифікації імпортної
продукції;
- необхідність вдосконалення статистичної звітності у галузі економічної діяльності;
- потреба в уніфікації ставок платежів на імпортні та вітчизняні
товари [252].
Отже, основна проблема приєднання - це зниження тарифних і
нетарифних обмежень, які захищають національний ринок. Виходячи з
економічної ситуації, яка склалася в Україні, автоматичне виконання вимог
системи ГАТТ/СОТ неможливе. Тому, діяти у даному напрямі потрібно
досить обережно, виборюючи право на поступове відкриття національного
ринку впродовж певного часу. Необхідно враховувати винятки з правил,
застереження, прецеденти, які мають місце у положеннях ГАТТ і які Україна
могла б використати у своїх національних інтересах.
Серйозність проблем у суднобудівній галузі, розв'язання яких в
Україні необхідне у зв'язку з вдосконаленням зовнішньоекономічної
політики, вимагає комплексного, систематизованого аналізу основних
положень Угоди, Кодексів, інших нормативних актів, домовленостей. Разом
вони утворюють систему норм, вимог і положень, на підставі яких
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функціонує

міжнародна

торгівля

і

побудовані

національні

системи

регулювання зовнішньоекономічних відносин більшості країн світу [244].
В Україні поступово формуються передумови включення її
економіки до глобальних економічних процесів. Створюється цілісна система
національного законодавства у сфері митних відносин, формується механізм
регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом його гармонізації
відповідно до норм і стандартів Світової організації торгівлі. Водночас не
викликає сумніву й те, що інтегрування економіки України до світового
економічного простору має здійснюватися з урахуванням особливостей
перехідного етапу її розвитку, що вимагає врахування національних
економічних інтересів, використання об'єктивно існуючих порівняльних і
конкурентних переваг в окремих галузях і сферах економіки [252].
Україна з 1994 р. веде переговори щодо приєднання до ГАТТ і все ж
отримала статус спостерігача при ГАТТ, а у 2008р. вступила до СОТ (Закон
України «Про ратифікацію Протоколу Про вступ України до Світової
організації торгівлі» від 10.04.2008р. № 250-IV. У зв'язку з цим ще з 1995р.
здійснюється

робота

щодо

поступового

приведення

національного

законодавства України до вимог Уругвайського раунду багатосторонніх
торговельних переговорів (1994 р.), для України Заключний акт, що втілив
результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів
набрав чинності 16.05.2008р. Основним лейтмотивом Заключного акту є
лібералізація міжнародної торгівлі і зняття будь-яких обмежень у сфері
міжнародних економічних відносин. Митно-тарифна політика є одним із
головних напрямів даного реформування. За такого Україною ще 6 квітня
1996 р. Указом Президента України № 255/96 було затверджено Концепцію
«Трансформації митного тарифу України відповідно до системи СОТ [9].
Концепція визначала основні принципи та напрямки поступового
зниження ставок ввізного мита для гарантованого доступу до товарних
ринків. Основними цілями даної Концепції є:
- інтеграція економіки України до системи світового господарства;
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- забезпечення доступу товарів, які експортуються з України, на
зовнішні ринки (тобто створення рівних умов митного оподаткування
імпортних товарів в Україні і в країнах-членах ГАТТ/СОТ);
- забезпечення стабільного і прогнозованого розвитку економіки
України, залучення іноземних інвестицій;
- приведення товарної номенклатури і рівня ставок ввізного мита до
норм і вимог міжнародного законодавства;
- встановлення режиму найбільшого сприяння у сфері зовнішньої
торгівлі з країнами-членами СОТ.
Кінцевою

метою

трансформації

митного

тарифу

України

є

досягнення рівня середньозваженої ставки ввізного мита не більше 14%.
Середньозважена ставка ввізного мита - це співвідношення ставки на певний
товар, помноженої на обсяг імпорту цього товару, до загального обсягу
імпорту всіх товарів [10].
Разом з позитивними зрушеннями в процесі митно-тарифного
регулювання, які відбуваються за умов уніфікації та зближення національних
норм митного законодавства і міжнародного, необхідно зазначити деякі
проблеми, які можуть постати в разі вступу України до системи ГАТТ/СОТ:
- по-перше, оскільки більшість українських товарів у зв'язку із
високою собівартістю неконкурентоспроможні, то вони не тільки не зможуть
конкурувати з іноземними товарами на зовнішньому ринку, але й можуть
втратити національний ринок, що зумовить руйнацію національного
виробництва внаслідок зняття тарифного захисту;
- по-друге, взявши на себе зобов'язання щодо сталого рівня
тарифного захисту (зв'язаність тарифу), Україна позбавить себе можливості
оперативного впливу на економічну ситуацію в країні;
- по-третє, заборона державного субсидування виробництва певних
товарів може негативно вплинути на стан торгівлі українськими товарами,
що призведе до втрати традиційних ринків збуту [252].
За

допомогою

засобів

тарифного

регулювання

імпорту

у

суднобудівній галузі країна може впливати на рівень цін імпортованих
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товарів, а збалансований митний тариф може виявитись оптимальним із
загальнонаціональної точки зору. Основним аргументом на користь тарифу є
захист молодих галузей та економічна безпека - сфер, у яких перевага
тарифів порівняно з іншими заходами економічної політики є визнаною у
теорії та практиці економіки. Низький рівень ефективності економіки країни
є додатковим чинником на користь застосування тарифного регулювання
імпорту - надходження від мита при цьому перетворюються у життєво
важливе джерело фінансування соціальних програм та інвестиційної
діяльності [234].
Проте, на думку дисертанта, є справедливим для ринкової економіки на
початковому етапі

розвиток окремих сегментів, враховуючи значний

потенціал економіки України в цілому, формування оптимальних ринкових
відносин на кожному окремому сегменті внутрішнього ринку з безумовним
пріоритетом присутності на ньому національного товару.
На підставі наведеного, можливо стверджувати:
1. Митні процедури у суднобудуванні повинні бути законодавчо
забезпечені й підкріплюватися правовими засадами на рівні законотворення з
обов’язковим

урахуванням

галузевих

особливостей

і

міжнародних

стандартів. Слід назвати певні особливості в законодавчому регламентуванні
митних процедур у суднобудуванні:
- по-перше, у цій сфері широко використовуються міжнародні
договори, оскільки специфіка даного виду діяльності у просторі світової
торгівлі вимагає цього;
- по-друге, у цій галузі частіше використовуються звичаєві норми, що
не властиво іншим підгалузям митної справи;
-

по-третє, діяльність суднобудування пов’язана з переміщенням

одразу великої маси вантажів, що потрібно брати до уваги при розробці й
застосуванні відповідних нормативних актів.
2. Проведене дослідження міжнародних норм митних процедур у
суднобудуванні

дає

підстави

зробити

національного митного права.
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інтегрування

міжнародного

й

3. Система міжнародного митного права самостійна, але завжди
взаємопов’язана з національним законодавством держав-учасниць.

3.5. Інституціональні чинники митної справи щодо забезпечення
конкурентних переваг суднобудівної галузі
Сучасний етап розвитку економіки України пов’язаний зі складними й
суперечливими процесами її інтеграції в глобальний економічний простір,
який виступає вагомою детермінантою формування як напрямків, так і
результатів соціально-економічного розвитку нашої держави. Входження
України до системи світового господарства означає трансформацію як
економічних відносин та послідовний перехід до економіки відкритого типу,
так і регуляторної системи, яка відповідає вимогам та викликам сьогодення.
Зростаюча відкритість економіки країни, набуття членства в СОТ
зумовлює

дійсно

усесторонню

трансформацію

системи

державного

регулювання, в тому числі, у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, до якої
відноситься і митна справа. У цьому контексті важливим стає визначення
умов, за яких зміна національної регуляторної системи з одного боку,
відповідатиме міжнародним зобов’язанням України, а з іншого, будуть
враховані національні економічні інтереси та не відбудеться негативного
впливу на внутрішній соціально-економічний розвиток. Таким чином,
питання

аспектів

стратегії

митної

справи

з

метою

забезпечення

конкурентоспроможності суднобудування, насамперед, зовнішніх викликів
та загроз, є однією з об’єктивних умов економічної безпеки держави [235].
Визначаючи напрямки удосконалення митної справи необхідно
усвідомлювати, що саме інститути держави в сфері митного регулювання,
можуть як прискорювати, так і стримувати процеси інтеграції національної
економіки в глобальний простір, впливати на результативність цієї інтеграції
та її ефективність. Наразі високий динамізм інституціональної трансформації
регуляторних систем міжнародного та державного рівнів [236], що переживає
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світ та Україна, як його складова, викликають об’єктивну необхідність
пошуку адекватних інструментів адаптації, самоорганізації та підвищення
ефективності державного регулювання в сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Фактично, мова йде про забезпечення з боку держави його
прогресивної

інституціоналізації

в

умовах

чітко

окреслених

євроінтеграційних пріоритетів та підписання міжнародних угод в сфері
митної справи. Інституціональне середовище митної справи України, за
таких обставин, перебуває в постійній динаміці.
Враховуючи

концептуальні

засади

тих

трансформацій,

які

здійснюються в сфері митної справи та які ще доведеться здійснювати,
доречним є апелювання до інституціонально-еволюційної теорії. Системні
зміни

в

підходах

гармонізований

представників

процес

цього

концептуальних,

напрямку

тлумачяться

правових,

як

організаційних,

технологічних та інших трансформацій прогресивного характеру, при чому
роль держави в цьому процесі є винятково значимою [234].
Відповідно до вимог статті 1 МКУ - законодавство України з питань
державної митної справи складається з Конституції України, МКУ, інших
законів України, що регулюють питання, зазначені у ст. 7 МКУ, з
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на
основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів.
Відносини, пов'язані із справлянням митних платежів, регулюються МКУ,
Податковим кодексом України та іншими законами України з питань
оподаткування.

Якщо

міжнародним

договором

України,

згода

на

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені МКУ та іншими законами України,
застосовуються правила міжнародного договору України [244].
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 280 МКУ

- ввізне мито є

диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з
Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної
торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного
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митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні
ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України [33].
До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової
організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або
регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються
пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, якщо
інше не встановлено законом. До решти товарів застосовуються повні ставки
ввізного мита, встановлені Митним тарифом України. Конкретні умови
застосування

окремих

міжнародних

угод

обумовлені

положеннями

відповідних міжнародних договорів [252].
Результатом процесу інституціоналізації є створення у відповідності із
заданими інституціональними умовами соціально-економічних інститутів
(організацій), які в повному обсязі відповідають вимогам, які висувають
щодо них зовнішнє середовище [247] ( у даному випадку міжнародні норми
та стандарти), та внутрішні детермінанти. Враховуючи природу та
призначення інститутів, основним ефектом їх створення, трансформації та
розвитку є зниження трансакційних та трансформаційних витрат суспільства.
Для розуміння того, яким чином доцільно здійснювати сам процес
інституційних перетворень у сфері митної справи та суднобудуванні,
визначимо

базові

поняття,

які

формують

категоріальне

«ядро»

інституціональної економічної теорії: інституція, організація, інститут та
орган.
Інституції доцільно трактувати, як відособлені види діяльності, що
соціально закріплюються, як статусні функції агентів господарства в перебігу
суспільного поділу праці [253].
Якщо застосовувати категоріальний апарат інституціоналізму у
суднобудуванні до сфери митної справи, то митниця – це державний
економічний інститут, що забезпечує упорядкування та регулювання
транскордонного руху товару. Інститут митниці – функціональна модель
конкретних митниць (митних організацій), яка фіксує їх видовий статус і
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найбільш загальні інституційні риси. Митні інституції – відокремлені в
рамках митної справи функції і види діяльності, що здійснюються
спеціалізованими категоріями агентів та їх групами. До ключових системних
функцій інституту митниці дослідники відносять бар’єрну, контактну,
комунікативну, контрольну, фільтруючу, інноваційні та інформаційну.
В ході еволюції митної справи сутність і роль цих ключових функцій
(інституцій) змінюється в напрямку поступового переходу від домінування
бар’єрної та контрольної функцій до переважання контактної та фільтруючої,
посиленню комунікативної функції. Рефункціоналізація, або рекомбінація
системних функцій, є основою інституційної еволюції митниці [254]. Так,
виділення як пріоритетної сервісної функції митних органів та її реалізація у
суднобудівній галузі є в сучасних умовах найважливішим напрямом
інституціоналізації інституту митної справи для країн, що активно
інтегруються в світовий економічний простір.
Інституції утворюють функціональний зміст інституту митниці, а митні
організації постають структурними формами його прояву, що еволюціонують
в інституціональному полі норм, правил, інструкцій, регламентів, контрактів,
стандартів і порядків. Будь-яка конкретна митниця, або митна організація,
утворює систему органів (митних постів) як відносно відокремлених в її
рамках внутрішніх структур, які здійснюють окремі, конкретні, часткові або
пов’язані функції. Підкреслимо, що митні органи можуть бути виділені
тільки в рамках митних організацій, оскільки орган – категорія, похідна від
організації.
У свою чергу, митні органи і митниці, з наукової точки зору – це
організації-регулятори митної справи, відповідно, загальнонаціонального та
регіонального рівнів [251].
Глобальні

тенденції

еволюції

інституту

митної

справи

у

суднобудуванні і судноремонті наразі системно взагалі слабко вивчені, перш
за все це зумовлено відсутністю достатнього досвіду в оцінці довгострокових
макроекономічних ефектів лібералізації митної справи для країн з
перехідною економікою. Так, в умовах глобалізації роль інституту митниці
267

полягає в контролі руху товарів і, таким чином, в захисті державних інтересів
і гарантування збору доходів до бюджету. Його основні цілі охоплюють
забезпечення узгодження державної політики і законів, що регулюють
міжнародні товаропотоки, а також полягають у протидії контрабанді та
підтримці легальної торгівлі [249].
Глобальна місія інституту митниці – розвиток і застосування
інтегрованого комплексу політик і процедур, що забезпечують підвищення
захисту та безпеки, а також ефективну підтримку торгівлі та справляння
податків і платежів до державних бюджетів. Разом з тим, лібералізація
регуляторної політики у сфері митної справи здатна призвести до
виникнення глобальних інституційних «пасток» у суднобудуванні, а відтак,
звести нанівець всі прогресивні зміни в напрямку активізації міжнародної
економічної взаємодії держав [29].
В цьому контексті вітчизняна теорія та практика державного
управління як ніколи потребує формування системного розуміння про
єдність всіх складових інституціонального середовища митної справи,
нехтування

яким

призводить

на

практиці

веде,

щонайменше,

до

неузгодженості заходів по адаптації системи до викликів сьогодення, а з
огляду довгострокових результатів гальмування процесу модернізації
інституту митниці.
Забезпечення комплексного характеру економічних, організаційних та
правових аспектів трансформації інституціональної структури складних
економічних систем: від держави та її інститутів, одних із яких, як
зазначалось вище, є митна справа, може бути реалізована лише через
принцип вирішення низки завдань, при якому кожний пріоритетний
напрямок розглядався б як складова системного проекту, що інтегрується в
програму удосконалення державного регулювання ЗЕД у суднобудуванні в
цілому. Варто зазначити, що відсутність теоретичного осмислення митної
справи

в

контексті

інституціональної

економіки

породжує

глибокі

суперечності з потребами господарської практики багатьох країн світу, а не
лише України. Так, у 2010 р. відбулася перша сесія нового Комітету з питань
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інституційного

розвитку

обговорювалися

Всесвітньої

проблеми

митної

формування

організації,

на

Глобальної

якій

стратегії

інституціонального розвитку митних служб [252].
Розглядаючи
необхідно

інституційно-організаційну

зазначити,

що

безпосереднє

сферу

митної

справи

здійснення

митної

справи

законодавством України покладено на митні органи, які фактично
забезпечують реалізацію митної політики України. Крім безпосередньо
складових митної справи, митні органи виконують також наступні завдання,
які більш детально розкривають зміст визначених складових: захист
економічних інтересів держави, шляхом, насамперед, застосування заходів
тарифного

та

нетарифного

регулювання,

сприяння

захисту

прав

інтелектуальної власності, ведення митної статистики, ведення УКТЗЕД,
забезпечення

виконання

зобов’язань,

передбачених

міжнародними

договорами та інші. Система структурних підрозділів митних органів
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регламент взаємодії між ними складає інституційно-організаційну сферу
митної справи.
Слід також відзначити, що інституційно-правову сферу митної справи
доповнюють неформальні норми, які являються собою системи цінностей та
ідеалів, які спрямовують поведінку посадових осіб митних органів [251].
Таким

чином,

суднобудуванні

інституційне

складається

з

середовище

митної

інституційно-правової,

справи

у

інституційно-

організаційної та організаційно-економічної сфер. В рамках першої сфери
формується морально-правове поле здійснення митної справи. В свою чергу
розподіл компетенції щодо реалізації митної справи між конкретними
суб’єктами її здійснення, а також створення таких суб’єктів та принципи їх
взаємодії визначається в рамках інституційно-організаційної сфери. В рамках
організаційно-економічної сфери митної справи відбувається формування
доходної частини Державного бюджету та розподіл видатків держави на
інституційно-організаційну та інституційно-правову сфери. При цьому,
співвідношення між видатками держави та її доходами від здійснення митної
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справи є одним з індикаторів ефективності її здійснення у суднобудівній
галузі.
Сучасні виклики, що постають перед митними органами усіх країн та
пов’язані

з

глобалізаційними

процесами,

зумовлюють

необхідність

модернізації інституційного середовища митної справи. Перехід від
тотального контролю товарів на кордоні та обтяжливих бюрократичних
митних процедур до максимального їх спрощення у суднобудуванні з
одночасним забезпеченням додержання митного законодавства, на наш
погляд, є передумовою розвитку міжнародної торгівлі [29].
Одним із шляхів трансформації митної справи в адекватний сучасними
викликам процес реалізації митної політики є інституційно-економічний
механізм модернізації митної справи, який полягає у системі принципів,
форм, методів та інструментів, спрямованих на забезпечення завдань
комплексної трансформації організації митних органів для суднобудування у
відповідності із реалізацією економічних інтересів держави в умовах
інтеграції України в глобальний економічний простір. Конкретні заходи
щодо реалізації зазначеного механізму формуються державою в залежності
від обраної стратегії розвитку митної справи.
Кінцевою метою інституційно-економічного механізму модернізації
митної справи є трансформація інституційного середовища митної справи
наслідком чого є певні (прогнозовані та непрогнозовані) економічні ефекти
насамперед для національної товаровиробників (за рахунок належної
реалізації заходів митної політики держави), імпортерів (рівна конкуренція
на ринку України), державного бюджету, споживачів тощо [254].
Разом

з тим, при розробці

заходів інституційно-економічного

механізму модернізації митної справи у суднобудуванні необхідний
виважений підхід та ґрунтовний аналіз наслідків їх впровадження.
Прикладом відсутності в окремих випадках такого підходу в Україні може
виступати рішення Уряду щодо доповнення переліку документів, необхідних
для здійснення митного контролю. Із набрання зазначеним документом
чинності (28.10.09р.) обов’язковим для подання до митного оформлення
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повинна була стати митна декларація країни відправлення, яку декларант
зобов’язаний подати для підтвердження заявлених відомостей про митну
вартість товарів. Враховуючи обов’язковість подання митної декларації
країни відправлення, а також той факт, що в багатьох країнах паперова
форма документів не використовується, можна зробити висновок, що нові
положення могли стати перепоною для митного оформлення [255].
Прикладом таких заходів для України повинні стати насамперед зміна
правового поля митної справи, оновлення технічного забезпечення митних
органів тощо (табл. 3.5.1.) [252].
Таблиця 3.5.1.
Інституційно-економічний механізм модернізації митної справи України
(окремі заходи)
Принципи

Методи

Спрощення
митних
процедур

Автоматизація
митного контролю

Рекомбінація
пріоритетів та
функцій
діяльності
митних органів
Гармонізація
законодавства

Перехід від
планування
надходжень митних
платежів до їх
прогнозування
Імплементація
положень
міжнародних
договорів

Форми

Інструменти

Організаційні зміни
(трансформація інституційноорганізаційної та
інституційно-правової сфери )
Формальна та фактична
відміна планових показників
(трансформація організаційноекономічної сфери)

Реалізація
концепції
«єдиного
вікна»
Перерозподіл
податкових
надходжень
Держбюджету

Правова трансформація (зміни
інституційно-правової сфери)

Внесення змін
до
законодавства
України

Наприклад, в країнах-членах ЄС з 2009 року при експорті паперова
форма митних декларацій застосовується у виключних випадках (наприклад,
збоїв у роботі інформаційних мереж митниці). Крім того, якщо взяти до
уваги те, що за 2011 рік імпорт з країн ЄС склав 28 % загального обсягу
імпорту, тобто майже кожне третє оформлення імпорту, зазначені зміни
стануть суттєвою проблемою, як для ввезення товарів з Європи так і для
імпорту товарів в цілому. Взагалі за вказаним урядовим документом,
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законних підстав для оформлення товарів суднобудування, що ввозяться з
країн-членів ЄС, не було б.
Слід зазначити, що зміни передбачені згаданою постановою були
відмінені урядом 27 жовтня 2009 за один день до набрання ними чинності.
Однин із підходів до аналізу наслідків впровадження подібних змін у
інституційному середовищі

митної

справи

базується

на

розрахунку

економічного ефекту для доходів державного бюджету. Беручи до уваги, що
99 % податків, справлених митними органами України протягом останніх
декількох років, справляються з товарів, які імпортуються, головним
фактором, що впливає на митні платежі є імпорт товарів, а саме його вартісні
показники. Враховуючи, що обсяги податків, які сплачені при імпорті
товарів, не впливають на імпорт у цей же період, для цілей кореляційного
аналізу обсяги імпорту є незалежною величиною, а митні платежі –
залежною [253].
Таким чином, прогнозуючи вплив інституційних змін у митній справі
на зовнішньоторговельну активність імпортерів можна розрахувати вплив
таких змін на доходи державного бюджету. Розвиток системи державної
підтримки суднобудівної галузі може здійснюватися за рахунок розширення
та підвищення ефективності існуючих функцій державних органів, а також
створення інституційних основ для впровадження нових механізмів, які може
використовувати держава в цій сфері [9].
До державних органів з підтримки експортної діяльності українських
суднобудівних та судноремонтних підприємств належатимуть:
- Міністерство економіки як провідний орган у системі центральних
органів

виконавчої

влади

із

забезпечення

реалізації

державної

зовнішньоекономічної політики;
- галузеві центральні органи виконавчої влади як органи, які формують
державну політику з підтримки експорту підприємств у відповідних галузях
економіки України;
- регіональні (обласні, місцеві) органи влади;
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- публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний
банк України” як банк, метою діяльності якого є створення сприятливих умов
для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника,
кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення
та реалізація виробничого і торговельного потенціалу галузей економіки,
переважно експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих [238].
Також, з метою формування інфраструктури для реалізації державної
політики щодо підтримки суднобудування передбачається створення та
забезпечення функціонування спеціалізованої фінансової установи, яка буде
здійснювати

із

залученням

коштів

державного

бюджету

підтримку

вітчизняних експортерів відповідно до правил та вимог СОТ, зокрема:
- представлення інтересів українських експортерів;
- надання системної інформаційної та консультаційної підтримки
вітчизняним суднобудівним компаніям,

зокрема

малим

та

середнім

підприємствам;
- підготовку підприємств до започаткування співробітництва з
іноземними партнерами;
- інформування іноземних ділових кіл та іноземних торговельних
представництв

щодо

можливостей

співробітництва

з

вітчизняним

компаніями [256].
Результати аналізу сучасного стану експортної діяльності України
дають підстави визначити ключовим завданням державної політики у сфері
зовнішньоекономічної діяльності створення ефективної системи підтримки
суднобудівної галузі, яка забезпечить сталий розвиток та реалізацію
експортного потенціалу держави. Стратегічною метою державної підтримки
експорту

є

посилення

позицій

України

на

світових

ринках

високотехнологічної продукції, диверсифікація поставок та забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках шляхом
ефективного використання економічних, правових та політичних важелів
впливу [257].
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Суттєвою мірою на формування конкурентних переваг суднобудівної
галузі впливає інфраструктура, до якої відноситься транспортна система
країни, інформаційно-комунікаційні можливості, розвиток освіти і культури,
охорона здоров'я, соціальні умови життєзабезпечення, економічний стан
довкілля. Це, загальні факторні умови, які створюють в країні сприятливий
клімат для отримання конкурентних переваг в любій галузі [43].
З позиції регулювання конкурентних можливостей українського
суднобудування не можна не враховувати багаторічний досвід створення і
розвитку в Україні спеціалізованих факторів цього профілю – Національного
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), його
Херсонського

філіалу,

Науково-дослідного

центру

кораблебудування

Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова
Міністерства освіти і науки України, конструкторських відділів на
суднобудівних і судноремонтних підприємствах [189].
В адміністративно-плановій системі господарювання домінантою
економічного розвитку було зростання обсягів виробництва. В ринкових
умовах основним регулюючим індикатором розвитку стає попит на
продукцію галузі. Він визначає доцільність і перспективи розвитку галузі,
стаючи, так би мовити, критеріальною ознакою можливостей галузі в
отриманні національних конкурентних переваг.
Саме через попит суднобудівна галузь може розраховувати на
зростання виробництва і отримання ефекту масштабу, а також на швидкість
впровадження інновацій. Якісний стан попиту найбільш повно визначається
через такі риси, як структура, обсяг та характер зростання, а також
можливість впливу внутрішнього попиту та його переваг на закордонні
ринки. Тобто якісний бік попиту найбільш важливий для отримання
конкурентних переваг. Конкурентні переваги виникають вже від того, що
попит внутрішнього ринку дозволяє місцевим фірмам швидше визначатися з
уподобаннями покупців ніж їх іноземним конкурентам. Крім того через тиск
покупців фірми вимушені інноваційно вдосконалювати виробництво,
отримуючи таким чином конкурентні переваги більш високого рівня [258].
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Зазвичай структура внутрішнього попиту досліджується за трьома
критеріями, які відіграють важливу роль в отриманні національних
конкурентних переваг, а саме: якою є сегментна структура ринку; наскільки
вимогливі і перебірливі покупці; за допомогою яких механізмів переваги
внутрішнього ринку можуть передаватися на зовнішні ринки.
Україні, через складні процеси ринкової трансформації, які негативно
назначалися на діяльності суднобудівної галузі, необхідно якомога швидше
визначатися з тими сегментами, де найбільш гостро постає питання
забезпечення власних потреб в судах тих чи інших типів і класів. Відповідно
до вже існуючих державних програм розвитку суднобудування найбільш
актуальними сегментами національного ринку, нам вважається, можуть стати
будівництво суден рибопромислового флоту, морського та річкового
транспорту, а також військових кораблів. Останній сегмент ще донедавна був
одним із профільних напрямів українського суднобудування. Враховуючи,
що довжина прибережної смуги України дорівнює біля 3000 км відновлення
платоспроможного попиту на військові кораблі стримується лише дефіцитом
державного бюджету [68].
Суттєвим поштовхом для отримання національних конкурентних
переваг може стати вимогливість покупців до економічних, якісних і
споживчих властивостей продукції галузі. Якщо покупці досить розбірливі у
своїх уподобаннях до продукції, а фірма або галузь уважно ставиться до
високих запитів споживачів, це створює сприятливі умови для налагодження
взаємного порозуміння щодо задоволення попиту на продукцію фірми.
Зростає якість продукції, її суспільне визначення, національний імідж фірмивиробника, а відповідно і її конкурентоспроможність [93].
Надзвичайно щільна міжнародна конкуренція, що склалася в галузі
суднобудування, ставить особливо жорсткі умови перед вітчизняними
корабелами щодо якості суден і їх конкурентоспроможності, оскільки у
покупця існує можливість віддати перевагу конкурентам з-за кордону. Тому
ця особливість споживчого попиту, як детермінанти конкурентних переваг,
завжди має бути в центрі уваги галузі при дослідженні ринку. Природа
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попиту досить складна. Вона залежить від національних традицій митної
справи, науково-технічного, економічного і культурного рівня суспільства,
особистих

вимог

окремих

споживачів,

їх

фінансових

можливостей

(платоспроможного попиту), а також від рівня глобальної конкуренції у
суднобудуванні, де переваги окремих виробників швидко стають відомими і
доступними широкому колу споживачів з різних країн [69].
Велика залежність робить категорію попиту дуже динамічною і
впливовою. З одного боку, вона активізує виробника до інноваційного
вдосконалення

продукції,

покращення

її

споживчих

і

економічних

характеристик. З іншого, - конкурентні переваги виробника можуть суттєво
впливати на формування якісних і кількісних характеристик попиту через
зміну культурних і естетичних смаків споживача, його вимог до науковотехнічного рівня продукції, перегляд традиційних уявлень щодо ролі
продукції, товарів в розвитку суспільства в цілому [259].
Профільним сегментом українського суднобудування традиційно були
військові кораблі. Але попит на продукцію цього сегменту ринку формувався
в межах колишнього СРСР, де значну частку замовлень займали великі
кораблі – ракетні і авіаносці крейсери (відомий "Варяг"). В умовах
незалежності національні потреби скоріше за все будуть задовольнятися
кораблями меншого класу, розрахованими на охорону власних кордонів, а не
на дії в межах світового океану.
Проте національні конкурентні переваги суднобудівної галузі можуть
значно розширити попит на інші класи суден за рахунок експортних
замовлень. Але варто, звернути увагу на те, що для глобальної галузі, якою є
суднобудування, не можна однозначно стверджувати, що конкурентні
переваги є функцією виключно масштабів попиту на внутрішньому ринку.
Обмежений попит в свою чергу може стимулювати галузь до більш
активного освоєння зовнішнього ринку через експорт своєї продукції на, що
впливатиме інституціональне середовище митної справи. У такій ситуації,
зокрема, опинилося українське суднобудування, коли в процесі ринкових
реформ були втрачені внутрішні замовлення, інвестиції і обігові кошти
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підприємств. Через це на сьогодні більшу частину суднобудівної продукції
Україна виробляє для іноземних замовників з Норвегії, Голландії, Германії і
Болгарії, що потребує спрощення митних процедур [260].
Підтримуючи загальний погляд на те, що великий внутрішній ринок
сприяє отриманню національних конкурентних переваг, ми вважаємо, що
обмежений

попит

використовувати

також

може

експортні

спонукати

можливості,

глобальні

отримуючи

галузі

ширше

таким

чином,

конкурентні переваги від присутності на світовому ринку. Підсилюючими
рисами такої стратегії можуть стати національні ("домашні") факторні умови
– основні, розвинені і особливо спеціалізовані фактори виробництва, про що
ішлося вище [261].
Одним з найважливіших детермінантів конкурентних переваг для
суднобудування є споріднені та підтримуючи галузі і підприємства. За
специфікою виробничого процесу суднобудування також істотно пов’язано з
багатьма галузями – виробниками чорних і кольорових металів, виробів з
дерева, лакофарбової продукції і полімерних матеріалів, кабельної продукції
і

освітлювальної

апаратури,

судових

двигунів,

електрообладнання,

навігаційної апаратури та ін. До того ж судна потребують періодичного
ремонту

і

технічного

обслуговування.

Таким

чином,

розвиток

суднобудування це вулиця з двобічним рухом. З одного боку, наявність
споріднених та підтримуючих галузей і виробництв створює кращі
конкурентні умови для суднобудування. З іншого, розвиток суднобудування
стимулює виробничу активність у споріднених і підтримуючих галузях,
розв’язує соціальну проблему зайнятості.
Проте для отримання конкурентних переваг недостатньо лише мати в
країні споріднені та підтримуючи галузі. Для України це дуже болюче
питання, бо саме через недостатню конкурентоспроможність вітчизняних
підприємств створювати конкурентоспроможну продукцію для потреб
корабелів, українські суднобудівники виготовляють переважно "плаваючи
напівфабрикати", тобто корпуси суден, які потім добудовуються і до
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оснащуються на закордонних верфях, що потребує окремої регламентації
митних процедур [262].
Наявність в країні базування конкурентоспроможних споріднених
підприємств, які приймають участь у формуванні ланцюжків з нарощування
вартості кінцевої продукції значно підвищує конкурентні позиції базової
галузі (підприємства), оскільки дає можливість плідно взаємодіяти у сфері
розвитку технології і виробництва, проведенні маркетингових досліджень і
сервісного обслуговування, виходу на світовий ринок [263].
Верф – це по-суті суднобудівний конвеєр з послідовного нарощування
вартості кінцевої продукції – тобто судна. Важливо щоб виробничий процес
ніде не розривався, тоді суднобудівна галузь зможе отримати максимальну
частку доданої вартості, яка закладена в ціні судна, що відповідно сприятиме
зростанню конкурентних переваг та спрощення митних процедур [69].
Важливим детермінантом в отриманні конкурентних переваг є
стратегія галузі. Причому мова не йде, якою має бути стратегія, але, щоб
стратегія у галузі була, оскільки без неї галузь як суб'єкт міжнародної
конкуренції не зможе вести успішну діяльність на зовнішньому ринку. Таким
чином, стратегія, це комплекс теоретичних поглядів і практичних заходів з
досягнення бажаної мети. В нашому випадку – зайняти вагоме місце в
системі міжнародного суднобудування за рахунок отримання конкурентних
переваг [264].
Результати аналізу мають визначити ключові фактори, на які може
спиратися галузь проводячи стратегію підвищення конкурентоспроможності
та показати за яким типом конкурентної стратегії доцільніше діяти на
глобальному ринку. Аналітична інформація слугуватиме також практичним
підґрунтям для розробки механізмів реалізації конкурентної стратегії в
отриманні конкурентних переваг і мінімізації можливих перешкод у
здійсненні глобальності конкуренції [265].
За

такого

дисертант

вважає,

суднобудування,

як

галузь

машинобудування, домагаючись підвищення конкурентоспроможності через
мінімізацію витрат і диференціацію продукції, має використовувати поряд з
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технологічними перевагами, ресурсні переваги, інноваційно-технологічні і
інноваційно-інституціональні, які можна розглядати як фактори або
механізми підвищення конкурентоспроможності завдяки інституалізації
митної справи щодо скорочення переліку і терміну митних процедур.
Таким чином,

інституційне середовище митної справи перебуває в

постійній динаміці через вплив внутрішніх та зовнішніх факторів при
здійсненні митного оформлення у суднобудівній галузі при постачанні
товарів. Необхідно адекватно реагувати на сучасні виклики, які стоять перед
митними службами, на основі принципів прощення митних процедур з
одночасним забезпеченням додержання митного законодавства у напрямку
суднобудівної сфери. Наведений поділ факторних умов збагачує уявлення
щодо

їх

ролі

в

отриманні

конкурентних

переваг

не

лише

в

загальноекономічному розумінні, а й відносно конкретного надання оцінки
доцільності застосування відповідної конкурентної стратегії, як в митній
справі так і в суднобудівній галузі.

Висновки до третього розділу:
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. З метою приведення у відповідність законодавства України до
законодавства ЄС необхідним є внесення змін до Митного кодексу України:
поєднання регулювання, передбаченого для операцій з давальницькою
сировиною для суднобудування із митними режимами переробки на митній
території України, переробки під митним контролем в межах одного акту
Митного кодексу України.
2. Саме визначення митного режиму переробки у суднобудуванні на
митній території України (ст. 147 МКУ) вимагає внесення доповнення щодо
незастосування імпортного мита до іноземних товарів, які використовуються
в процедурах переробки, в разі дотримання умов відповідного митного
режиму. Доцільним є також внесення норми до законодавства у напрямку
суднобудування щодо незастосування до експорту готової продукції (у т.ч.
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продукції переробки) експортних тарифних і нетарифних заходів відповідно
глави 42 МКУ, як однієї із основних умов режиму переробки на митній
території України.
3. Важливим чинником щодо спрощення митних процедур є країна
походження товару для суднобудування і судноремонту, що переміщуються
через митний кордон України, за якою можливо надати преференційний
митний режим товару. Країна походження товару для суднобудівної галузі є
однією з трьох основних поряд з кодом товару і його митною вартістю,
характеристик, на яких базується застосування заходів тарифного та
нетарифного регулювання ЗЕД підприємств галузі.
4. Підтвердженням країни походження є сертифікат про походження
товару. Обовязковою вимогою для використання сертифікату є його
верифікація митними органами.
5. Запровадження всіх цих нововведень щодо митних процедур у
суднобудуванні дозволить суб′єктам господарювання отримати економічні
переваги від використання режиму переробки на митній території України у
вигляді

сприяння

розвитку

промислового

виробництва,

створення

додаткових робочих місць, збільшення податкових відрахувань до бюджету.
Особливістю здійснення митних процедур у суднобудуванні є те, що
суб’єкти ЗЕД працюють з іноземними партнерами через Державну компанію
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення – «Укрспецекспорт».
6. Проведене

дослідження

напрямків

конвергенції

митних

правовідносин у глобальному просторі суднобудівної галузі показало, що для
уникнення суперечностей при взаємодії країн у митній сфері у напрямку
суднобудування,

в

контексті

регулювання

торговельних

потоків,

необхідними є впровадження єдиних стандартів і правил для переміщення
товарів через митний кордон, а також гармонізація напрямків і механізмів
діяльності митних органів.
7. Основною метою конвергенції у суднобудуванні в митній сфері має
бути уникнення та зменшення ризиків при реалізації митної політики через
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гармонізацію й уніфікацію митного законодавства, вироблення єдиних
правил

проведення

митних

процедур

у

суднобудуванні,

створення

наближених або єдиних умов для переміщення товарів через митні кордони
країн-учасниць ВМО для суднобудування та судноремонту.
8. Встановлено специфіку митного оформлення товарів військового
призначення та подвійного використання, які обумовлюють необхідність
особливої митно-правової регламентації.
9. Проведене дослідження застосування міжнародних норм митних
процедур у суднобудування України, дає підстави для інтегрування
міжнародного й національного митного права. Система міжнародного
митного права самостійна, але завжди взаємопов’язана з національним
законодавством держав-учасниць ВМО.
10. На підставі проведеного дослідження слід назвати певні особливості
регулювання митних процедур у суднобудуванні:
- по-перше, у цій сфері широко використовуються міжнародні
договори, оскільки специфіка даного виду діяльності у просторі Світової
торгівлі вимагає цього;
- по-друге, у цій галузі частіше використовуються звичаєві норми, що
не властиво іншим підгалузям митної справи;
-

по-третє, діяльність суднобудування пов’язана з переміщенням

одразу великої маси вантажів, що потрібно брати до уваги при розробці й
застосуванні відповідних митних нормативних актів.
11. Дослідженням зазначено, у разі коли судно побудовано або
відремонтовано для іноземного замовника за контрактом на митної території
і певну комплектацію визначав і здійснював виконавець, тоді до ввезених
товарів для будівництва можливо застосовувати митний режим тимчасового
ввезення, а для деяких матеріалів або комплектуючих виробів, що були
піддані значній переробці, застосовувати митний режим переробки на митній
території України.
12. Важливим чинником є багатовекторні властивості карнета – А.Т.А.,
а саме: а) можливість одночасно мати заповнену митну декларацію на товари
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для суднобудівної галузі, що переміщуються на митну територію України; б)
дозвіл ідентифікувати тимчасово ввезені товари;

в) наявність діючої у

міжнародному обігу фінансової гарантії сплати митних податків і платежів;
г) встановлення країни походження товару. Застосування цього документу
суттєво спрощує і скорочує термін та перелік митних формальностей, митних
процедур.
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РОЗДІЛ 4
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ У СУДНОБУДУВАННІ
4.1. Адміністративно-правове регулювання митного оформлення
переміщення товарів суднобудівної галузі: практика застосування
Правове регулювання це система соціально-правових елементів та
юридично значущих заходів (засобів, прийомів), які впливають на
формування та реалізацію права. Така система, ґрунтується на наступних
елементах: норми права та його принципи, втіленні в законах, підзаконних
нормативних та інших правових актах; правові відносини; акти застосування
норм права; акти реалізації прав та обов'язків; державно-правові інститути,
організаційні структури; організаційно-правові заходи, засоби, прийоми,
форми та інші елементи юридичного опосередкування соціально значущих
явищ, процесів та відносин. Хоча більшість авторів розуміють під терміном
«правове забезпечення» сукупність юридичних норм, призначених для
регламентування окремої діяльності галузі [251].
Елементами правового регулювання переміщення товарів через митний
кордон України слід визнати: 1) правотворчість, тобто діяльність державних
органів, яка спрямована на вдосконалення законодавства з питань митної
справи, шляхом прийняття нових нормативно-правових актів, зміни або
відмінну застарілих; 2) правове виховання, як комплекс заходів спрямованих
на формування у персоналу митних органів правової свідомості та правової
культури, яка дозволить належним чином розуміти та виконувати відповідні
правові приписи норм права; 3) ефективне правозастосування, яке передбачає
здійснення функції правового регулювання суспільних відносин та функції
забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб у галузі митних
відносин, зокрема під час переміщення товарів через митний кордон; 4)
контрольна діяльність суб'єктів митного контролю яка спрямована на
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перевірку, вивчення та аналіз дотримання норм права з боку учасників
правовідносин [238].
До початку 90-х років XX ст. митне оформлення, як правове явище
існувало в Україні в «зародковому» стані. Митний кодекс СРСР 1964 р.
взагалі не передбачав поняття «митне оформлення», а в навчальній літературі
воно розглядалася тільки в рамках правовідносин з митного контролю.
Лібералізація ЗЕД змінила науковий і практичний підходи до процедурних
основ переміщення товарів через митний кордон України. Вперше поняття
«митне оформлення» з'явилося в науковій літературі, а потім у Митному
кодексі і в даний час його необхідно розглядати як багатоаспектне правове
явище, тісно пов'язане з іншими інститутами митного права [266].
Зростаючий зовнішньоекономічний товарообіг у суднобудуванні
вимагає вдосконалення технологій переміщення товарів через митний
кордон, що зумовлює необхідність активного впровадження інформаційних
механізмів митного оформлення, заснованих на електронних засобах обробки
відомостей. Електронне декларування - перспективний напрям розвитку
митного законодавства, яке може забезпечити єдність митного оформлення
на всій території України. Ефективність митної політики багато в чому
визначається оперативним забезпеченням митних органів необхідними
відомостями про переміщувані товари тому, що правове регулювання є
державним механізмом імперативно-нормативного впорядкування оптимізації митного оформлення [10].
Порівняльно-правовий аналіз механізму митного оформлення у
суднобудівній галузі в період становлення ринкової економіки в Україні до
цього часу ніхто не проводив. Тим часом, за рамками наукового дослідження
залишилися особливості комплексного характеру правовідносин з митного
оформлення, їх тісну взаємодію з відносинами, врегульованими нормами
адміністративного, цивільного, інформаційного та інших галузей права, а
також безпосередньо з іншими інститутами права. Дані обставини вимагають
більш глибокого наукового дослідження внутрішньої юридичної природи
митного оформлення. Розвиток митного оформлення, в т. ч. у суднобуду284

ванні, обов'язково супроводжується вдосконаленням понятійного апарату.
Застосовувані законодавцем юридичні терміни, в тому числі міжгалузевого
характеру, повинні бути зрозумілі учасникам митних правовідносин і
враховувати специфіку відносин з митного оформлення. Відсутність
законодавчих понять митного оформлення і митного декларування негативно
відбивається

на

адміністративно-правовому

регулюванні

суспільних

відносин у суднобудівній галузі і митній діяльності в цілому [127].
Внаслідок недостатності дослідження повної наукової сутності митного
оформлення у суднобудуванні в системі митного права, неможливо усунути
недоліки в технології процесу митного оформлення, а також усунути
виникаючі проблеми при захисті прав фізичних та юридичних осіб. Таким
чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації
наукових знань і вдосконалення законодавства України в частині правового
регулювання

суспільних

відносин

у

суднобудуванні

щодо

митного

оформлення. Вузьке розуміння обмежує знання про митне оформлення
рамками звичайних формальностей, які являють собою встановлений
нормами митного законодавства порядок здійснення митних операцій при
переміщенні товарів через митний кордон України. Митні формальності за
такого можна вважати, як митні операції, що здійснюються при митному
оформленні. Застосування в митному законодавстві поняття «митна
операція» необґрунтовано звужено до рівня митного оформлення, внаслідок
чого необхідно його розширити до рівня галузевого поняття. Доцільно
запропонувати розуміти під митними операціями всі дії, об'єднані за своїм
функціональним призначенням у самостійні групи в залежності від
виконання того чи іншого завдання митної справи [267].
Зовнішня торгівля товарами у суднобудуванні займає важливе місце в
економіці України, що викликає необхідність адміністративно-правового
регулювання, тобто відповідного впливу держави на процес переміщення
товарів через митний кордон, включення таких товарів у господарський
оборот на території країни. Такий вплив держави зумовлено не тільки
економічними

інтересами,

пов'язаними
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зі

сплатою

митних

платежів, податків,
навколишнього

а

й

забезпеченням

середовища,

державної

виконанням

безпеки,

міжнародних

охорони

зобов'язань

і

ін. Наявність зазначених обставин робить необхідним встановлення певного
порядку, відповідно до якого товари, що переміщуються через митний
кордон, перебувають у господарському обороті. Переміщення товарів через
митний кордон пов'язується з необхідністю здійснення ряду дій з боку
зацікавлених осіб та митних органів ДФСУ при ввозі на митну територію
або вивозі з неї товарів. Обов'язок виконання таких дій зумовлено особливим
правовим статусом товарів, які переміщуються через митний кордон, що
зобов’язує дотримання заборон і обмежень на ввіз і вивіз, визначення мети
переміщення товарів, сплату митних платежів, податків і т. д. Порядок виконання таких дій регулюється нормами інституту митного оформлення [9].
Митне оформлення відповідно до ч. 23 п.1 ст.4 МКУ визначено, як
виконання митним органом формальностей, необхідних для випуску товарів
комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон
України. У той же час митне оформлення можна розглядати, як обов'язок
осіб, що переміщують товари пройти певну процедуру: послідовні дії митних
органів щодо легалізації переміщення товарів через митний кордон. Воно
розглядається, як врегульована законом митна процедура. Тобто, митне
оформлення

являє собою

дії

посадових

осіб

митних

органів,

які

здійснюються у встановленій послідовності і спрямовані на забезпечення
дотримання законодавства і порядку переміщення товарів через митний
кордон. Визначити митне оформлення можливо, як сукупність дій,
пов'язаних із переміщенням в Україну або за її межі товарів [33].
Широке значення митного оформлення відображає його внутрішній
зміст, як самостійного сегменту митного права, який володіє всіма ознаками
правового інституту і складає систему норм, об'єктивно сформовану в
митному праві, регулює суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням
дотримання

спеціальними

суб'єктами

митних

правовідносин

у

суднобудуванні та уповноваженими посадовими особами митних органів
митного законодавства, шляхом виконання необхідних формальностей при
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переміщенні товарів

через митний кордон України. Таким чином,

формується наукове уявлення про митне оформлення в митній справі.
Правове регулювання митного оформлення складають суспільні
відносини, що виникають у процесі суднобудування при митному оформлені
товарів, що переміщуються через кордон України. Існує тісний взаємозв'язок
відносин з митного оформлення і митного контролю, що виконуються
паралельно в часі. Послідовність здійснення операцій митного оформлення
знаходиться в прямій залежності від дій посадових осіб митних органів щодо
здійснення функцій митного контролю. Разом узяті митне оформлення та
митний контроль забезпечують дотримання завдань ЗЕД держави, а їх
сукупний результат є основою для нарахування митних платежів та
досягнення інших митних цілей [58].
Початком

митного

оформлення

у

суднобудуванні

визнається

юридичний факт подачі зацікавленими особами відповідних документів до
митного органу. На думку дисертанта, юридичний факт подачі документів
впливає на юридичні наслідки митного оформлення, а саме, служить
підставою для обчислення строку прийняття декларації, а рішення, що
приймаються посадовими особами митних органів з питань митного
оформлення, безсумнівно, мають істотне значення, але як юридичні факти,
що підтверджують виникнення, зміну або припинення правовідносин з
митного оформлення.
Незважаючи на те, що у Митному кодексі відсутня окрема глава,
присвячена попереднім операціям, але вони все ж таки існують, що дає
підставу для виділення самостійного етапу митного оформлення

-

попереднього, який в окремих підзаконних нормативних актах іменується
етапом попереднього інформування. На етапі попереднього оформлення
товарів у суднобудуванні здійснюється комплекс операцій, які одночасно
служать умовами прийняття митними органами необхідних документів.
Недотримання встановлених умов забороняє переміщення товарів та
завершує митне оформлення на даній стадії [66].
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Митний кодекс згадує про основний етап митного оформлення, а

на

етап завершення митного оформлення, який супроводжується вчиненням
необхідних митних операцій лише вказує. Даний етап слід іменувати
основною стадією митного оформлення, на якій відбуваються головні
операції з декларування товарів.
Етап завершення митного оформлення не так чітко виражений, як
попередній і основний етапи. Закінчення основного етапу може означати
також завершення митного оформлення в цілому, яке відбувається і на більш
ранніх етапах, наприклад, при подачі попередньої декларації. Завершення
митного оформлення є в тому випадку, коли необхідно доставити товари з
місця їх декларування в місце розміщення під певний митний режим або при
виявленні товарів, обмежених чи заборонених до ввозу і вивозу [267].
У митному праві поширена думка про те, що процедури декларування,
тимчасового зберігання та внутрішнього митного транзиту є самостійними
етапами митного оформлення. У рідкісних випадках етапами митного
оформлення є вчинення посадовими особами митних органів дій митного
контролю. Але, слід розрізняти поняття «етапи митного оформлення» і
«система відносин з митного оформлення». Останнє поняття впливає на зміст
етапів

митного

оформлення

у

суднобудівній

галузі.

Відносини

з

декларування товарів, тимчасового зберігання, внутрішнього митного
транзиту можуть передувати один одному, змінювати один одного, або
існувати одночасно в часі. За основу слід прийняти процедуру декларування,
яка визначає весь процес митного оформлення. В залежності від того, коли
здійснюються операції тимчасового зберігання та внутрішнього митного
транзиту (до, під час або після декларування), їх можна відносити до
попереднього, основного або завершального етапу митного оформлення [63].
Маючи особливий характер порядку правового регулювання у системі
відносин з митного оформлення, процедура внутрішнього митного транзиту
перебуває в тісному взаємозв'язку з іншими процедурами митного
оформлення
відносинами

(декларування
з

митного

та

тимчасового

контролю.
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зберігання),

Комплексність

а

також

з

правовідносин

внутрішнього митного транзиту у суднобудівній галузі пояснюється
застосуванням в даній сфері норм різних галузей права, в першу чергу,
митного та цивільного, що відбивається на правовому статусі відповідних
суб'єктів (в першу чергу, митних перевізників та експедиторів). Основне
завдання

внутрішнього

митного

транзиту,

здійснення

допоміжних

організаційно-технічних операцій з перевезення та доставки товарів

у

незмінному стані до місця призначення [60].
Вивчення змісту та структури товару має велике значення, крім того,
дозволить з'ясувати місце товарів суднобудівної галузі в структурі товарів,
які переміщуються через митний кордон України. При цьому доцільно
визначити митний статус товарів, а саме належність його до національного
чи іноземного походження [203] (рис. 4.1.1.).

Рисунок 4.1.1. Визначення митного статусу товарів [33]
Взагалі під митно-правовим регулюванням переміщення товарів через
митний кордон в широкому сенсі необхідно розуміти - оптимальне
поєднання правотворчості та правозастосування яке дозволяє стабільно
здійснювати правове регулювання даними суспільними відносинами [248].
Оформлення документів переміщення товарів через митний кордон
України для суднобудування та судноремонту здійснюється заздалегідь
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згідно з графіком, будівництва або ремонту судна, так як порушення термінів
поставки може привести до зриву строків здавання судна Замовнику і, як
правило, до нарахувань штрафних санкцій. Переміщення товарів, як і інші
дії митних органів має свої умови, регламент та організаційні процедури
(рис.4.1.2.).

Рисунок 4.1.2. Етапи оформлення переміщення товарів через митний кордон
За такого є актуальним провести наукове дослідження з цього приводу,
тому, даний підрозділ присвячено аналізу переміщення товарів для
суднобудування через митний кордон, з'ясуванню принципів, ознак та
співвідношення із категорією митний контроль. Окремі питання пов'язані із
переміщенням товарів через митний кордон розглядали Є. В. Додін, С. Ю.
Дьоміна, Б. А. Кормич, С. В. Ківалов, А. В. Мазур, О. С. Іванченко, В. В.
Прокопенко, О. М. Тропіна, М. Г. Шульга, О. П. Федотов та інші [189].
Деякі автори досліджень виділяють наступні елементи митноправового регулювання всієї системи державного управління та процесу
функціонування окремих її галузей (рис. 4.1.3.):
а) видання правових актів з урахуванням потреб ЗЕД;
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б) вивчення правових актів при вступі на посаду та в процесі
діяльності;
в) правове виховання як засіб підвищення правової культури та
професійної кваліфікації працівників;
г) правильне застосування юридичних норм для оптимального
вирішення завдань управління та господарювання;
д) аналіз практики застосування законодавства, правових актів;
е) контроль за дотриманням законності, запобігання та усунення її
порушень, застосування заохочувальних або каральних заходів впливу до
громадян, посадових осіб;
ж) вдосконалення нормативно-правових актів, зміна та відмінна
застарілих [250].

Рисунок 4.1.3. Правове забезпечення державного управління
В більш вузькому сенсі, митно-правове регулювання переміщення
товарів для суднобудування через митний кордон, необхідно розуміти як
сукупність міжнародних та національних правових актів України, якими
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регулюються суспільні відносини пов'язані із здійсненням дій з ввезення та
вивезення з митної території товарів. До національних нормативно-правових
актів можна віднести наступні: Конституція України, Митний кодекс
України, Закони України «Про транзит вантажів», «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті», «Про режим іноземного інвестування»,
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», «Про
гуманітарну допомогу», «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного використання»,
«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», «Про
регулювання

товарообмінних

(бартерних)

операцій

у

галузі

зовнішньоекономічної діяльності» та інші нормативно-правові акти якими
регулюється порядок переміщення окремих груп товарів для суднобудівної
галузі через митний кордон України [268].
В літературі є розповсюдженим визначення «переміщення» через
митний кордон, як сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну
територію України, вивезення із цієї території або транзитом через територію
України товарів у будь-який спосіб, будь-якими засобами та видами
транспорту, включаючи використання з цією метою трубопровідного
транспорту та ліній електропередач. Існує пропозиція, під переміщенням
товарів через митний кордон розуміти, як «здійснення дій з ввезення на
митну територію України, вивезення з митної території товарів будь-яким
шляхом та транзит товарів через митну територію України» [248]. Інші
дослідники вважають, що порядок переміщення товарів через митний кордон
України - це визначені законодавством України митні процедури, яким
підлягають товари, що переміщуються через митний кордон України, а також
передбачені законодавством України дії юридичних та фізичних осіб з
ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території
України чи транзиту через митну територію України у будь-який
передбачений законодавством України спосіб товарів [250].
Митний кодекс України не надає визначення переміщення товарів у
суднобудуванні через митний кордон. Замість цього надаються окремі
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визначення переміщення товарів певними способами - переміщення товарів у
вантажних відправленнях, у міжнародних поштових відправленнях, у
міжнародних експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, у ручній
поклажі, у супроводжуваному багажі. Визначення переміщення товарів через
митний кордон України окремими способами наведенні в Митному кодексі є
формальними, в них звертається увага лише на характеристику способу яким
таке переміщення здійснюється. Такі визначення не відображають головних
характеристик терміну переміщення [33].
Існує думка про те, що під переміщенням необхідно розуміти:
- при ввезенні - фактичний перетин товарами митного кордону
України, всі попередні та наступні визначені Митним кодексом України дії з
цими товарами, до моменту завершення заявленого митного режиму;
- при вивезенні - подача митної декларації та виконання дій, які
безпосередньо спрямовані на вивезення товарів з митної території України
до фактичного перетину ними митного кордону або завершення заявленого
митного режиму. До зазначених вище дій належать безпосередньо
спрямовані на фактичний перетин митного кордону товарами поза
визначеними законодавством України місцями [250];
- при транзиті - фактичний перетин товарами

митного кордону

України з метою їх транспортування митною територією України та всі
наступні визначені Митним Кодексом України дії з цими товарами, до
моменту їх фактичного перетину митного кордону з метою їх вибуття з
митної території України, або транспортування товарів під митним
контролем між двома митними органами, або в межах зони діяльності одного
митного органу, без будь-якого використання таких товарів на митній
території України. В побутовому значенні перемістити означає - помістити,
перевести до іншого приміщення [269].
Враховуючи

вищевикладене,

можна

дати

наступне

визначення

переміщення товарів у суднобудуванні і судноремонті через митний кордон
України - це врегульована нормами діючого законодавства діяльність
уповноважених державних органів з одного боку та фізичних і юридичних
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осіб, з іншого боку, спрямована на ввезення на митну територію, вивезення з
митної території або транзит через митну територію товарів, яка
здійснюється визначеними в законодавстві методами у певному митному
режимі [196].
Ознаки поняття переміщення товарів через митний кордон:
- це сукупність юридичних дій, які можуть здійснювати уповноважені
державні органи, які реалізують свої повноваження із здійснення функцій
митної політики держави; так і фізичні та юридичні особи, які мають на це
право: судновласники, суднобудівне підприємство, митний брокер, які
здійснюють переміщення товарів через митний кордон України на власний
розсуд;
- дії державних органів, фізичних та юридичних осіб при переміщення
товарів через митний кордон спрямовані на досягнення кінцевої мети фактичний перетин товарами митного кордону України;
- це сукупність дій, які детально врегульовано нормами різних галузей
права;
- переміщення супроводжується обов'язковим проведенням ряду
митних процедур: декларування, огляд товарів, експертиза та інші;
- при перетині митного кордону можна здійснити переміщення тільки
тих товарів, пропуск яких дозволено через кордон [248];
- переміщення може здійснюватися певними засобами та способами.
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами
авіаційного,

водного,

автомобільного,

залізничного,

трубопровідного

транспорту, а також лініями електропередачі. Залежно від наявності
перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення,
товари переміщуються у: вантажних відправленнях; супроводжуваному
багажі; ручній поклажі; міжнародних поштових відправленнях; міжнародних
експрес-відправленнях;
- переміщення товарів може здійснюватися тільки в одному із
визначених Митним кодексом України режимів: імпорт; реімпорт; експорт;
реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад;
294

вільна митна зона; переробка на митній території України; переробка за
межами митної території України; знищення або руйнування; відмова на
користь держави [268].
Під принципами переміщення через митний кордон товарів для
суднобудівної галузі розуміють основні положення, якими зобов'язані
керуватися всі учасники відносин ввезення та вивезення із території товарів,
в тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [250].
Відповідно до норм українського законодавства, виділяють наступні
принципи переміщення товарів для суднобудування через митний кордон:
свобода переміщення товарів; контрольованість переміщення; здійснення
переміщення в чітко визначених місцях; право вільного обрання та зміни
митного режиму [238].
Принцип свободи переміщення товарів полягає в тому, що фізичні та
юридичні особи які перетинають митний кордон України мають право
безперешкодно переміщувати через митний кордон будь-які товари, на які
законодавством не встановлено обмеження. Даний принцип витікає із ряду
норм міжнародного права, зокрема Загальної декларації прав людини,
Міжнародного пакту про громадські й політичні права. Разом із тим, частина
2 ст. 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. З даної норми випливає, що посадові особи митних
органів, не мають права, безпідставно, на власний розсуд забороняти
переміщення через митний кордон товарів, щодо яких не існує ніяких
заборон, та обмежень [252].
У випадках передбачених законом, на окремі товари для суднобудівної
галузі можуть запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через
митний кордон України. В такому випадку пропуск таких товарів через
митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених
органів державної влади, що виконують відповідні контрольні функції.
Принцип контрольованості переміщення, полягає в тому, що митному
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контролю підлягають усі товари, що переміщуються через митний кордон
України. Митний контроль передбачає проведення митними органами
мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та
порядок їх застосування визначаються відповідно до Митного кодексу
України, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів
України, укладених в установленому законом порядку [270].
В той же час, законодавством закріплено принцип вибірковості
митного контролю, який полягає в тому, що під час проведення митного
контролю у суднобудуванні митні органи самостійно визначають форму та
обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства
України з питань митної

справи

та

міжнародних

договорів

України,

укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких
покладено на митні органи [271].
Митний контроль закінчується: у разі ввезення на митну територію
України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України; у разі вивезення за межі
митної території України - після здійснення у повному обсязі митного
оформлення товарів та перетинання ними митного кордону України, за
винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним
контролем протягом усього часу дії митного режиму. У разі відмови у
митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів
митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове
повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням
вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та
пропуску цих товарів через митний кордон України [254].
Принцип митного оформлення товарів, полягає в тому, що всі товари
для суднобудування та судноремонту, які переміщуються через митний
кордон України, підлягають обов'язковому митному контролю та митному
оформленню. За такого метою митного оформлення є також: засвідчення
відомостей одержаних під час митного контролю товарів, що переміщуються
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через митний кордон України; оформлення результатів такого контролю;
ведення статистичного обліку ввезення на митну територію товарів та інше.
Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу [109].
При цьому, у виборі форм та обсягів контролю, митні органи повинні
керуватися такими основними принципами:
- митний контроль повинен забезпечувати виконання основних завдань
здійснення митної справи;
- у ході митного контролю не повинні порушуватися основні права та
свободи людини.
Принцип обов'язковості декларування певних товарів передбачає, що
безпосередньо особою, яка є власником товарів, що переміщуються через
митний кордон або уповноваженою ними особою, чи митним брокером
повинні бути представленні всі необхідні відомості щодо товарів, які
необхідні для розрахунку податків та платежів, визначення обсягу та виду
товарів які переміщуються через митний кордон для суднобудівної галузі.
Декларування здійснюється шляхом повідомлення за встановленою формою
точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон
України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного
контролю та митного оформлення. Перелік відомостей, які необхідно
оголошувати визначається Міністерством фінансів України: наказ № 651 від
30.05.2012р. «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на
бланку єдиного адміністративного документу» [107].
Принцип здійснення переміщення передбачає, що переміщення товарів
для суднобудівної галузі через митний кордон України здійснюється через
пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України (постанова № 435 від 21.05.2012р.) відповідно
до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України
може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному
кордоні України їх перелік також визначено на законодавчому рівні.
Відповідно до Митного кодексу України, порядок переміщення через митний
297

кордон України товарів для суднобудівної галузі є однією із складових
митної справи. Пунктом пропуску через державний кордон України
визнається спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних
станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з
комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються
прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний
кордон товарів, вантажів та іншого майна [268].
Принцип вільного обрання та зміни митного режиму передбачає, що
декларант самостійно визначає митний режим товарів для суднобудування,
які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх
переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу
ДФСУ для здійснення митного контролю та митного оформлення. Зміна
митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур
щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства з тарифних і
нетарифних заходів регулювання та подання митному органу ДФСУ для
здійснення

митного

контролю

та

митного

оформлення

відповідних

документів, що підтверджують заявлений режим [272].
Відмінною рисою суспільних відносин у галузі митного права слід
визнати комплексний характер їхнього правового регулювання, який
передбачає, що норми митного права взаємодіють та знаходяться під
взаємним впливом інститутів та норм різної галузевої належності які при
цьому регулюють відносини у галузі митної справи. Такий стан речей
проявляється, зокрема, в тісної взаємодії митного та податкового права.
Митні правовідносини, наприклад, реалізуються при тісному взаємозв'язку із
податковими правовідносинами при справлянні податків і платежів під час
переміщення товарів через митний кордон України. Такі правовідносини
врегульовано як Митним кодексом так і Податковим кодексом [201].
Як зазначає Є. В. Додін, щодо функцій митних органів, відокремлення
митної системи у окрему гілку державної виконавчої влади обумовлено не
стільки специфічністю виконуваних нею завдань - митного контролю та
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митного оформлення товарів переміщуваних через митний кордон тим
обсягом і змістом функцій, які необхідні системі для реалізації завдань [254].
За такого, прослідковується виділення специфіки щодо митного
оформлення в суднобудівній галузі товарів для ремонту та будування
суден.Номенклатура такого товару, як

вбачається зі статистичних даних

Миколаївської митниці, де протягом трьох років з метою ремонту ввезено 42
судна: морські суховантажні судна –23, моторні яхти - 9, танкери - 5, плав
крани – 3, баржа -1, корпус морського суховантажного судна – 1, а термін
ремонту від 1 місяця до 1 року, складає (табл.4.1.1.) [189]:
Таблиця 4.1.1.
Товари, які ввозяться та застосовуються під час ремонту суден
Назва

Товарна
позиція
за УКТ
ЗЕД

Фарби суднові

3208
3210

Органічні розчинники та розріджувачі

3814

Пластикові двері

3925

Гумові прокладки, ущільнювачі, кранці судові

4016

Мінеральна вата для теплової, протипожежної та звукової
ізоляції внутрішніх приміщень

6806

Прокладки паронітові

6812

Металоконструкції та деталі металоконструкцій корпусу
(ілюмінатори, люки, тамбури сходів, ребра жорсткості, тощо)

7308

Металеві троси

7312

Вироби з чорних металів (ізоляційні шпильки, шайби,якірна
смичка,корінна смичка, кінцева скоба, сполучна ланка Кентера,
ланцюги плоскокільцеві з розпірками)

7315

299

Литі вироби з чорних металів( втулки, ущільнювачі)

7325

Вироби з чорних металів не ковані (задрайки, клини)

7326

Вироби з міді (латунь), з різьбою (гайки-заглушки)

7415

Вироби з алюмінію не литі (головки)

7616

Ключ гайковий

8204

Ручні насоси паливні, насоси поршневі осушуючі, насоси
канальні відцентрові, насос фекальні ежектор водоструйні

8413

Обладнання для фільтрування або очищення води, палива,
обладнання для фільтрування рідин при навантажуванні

8421

Кран стаціонарний, стріловий, вантажний

8426

Судова рульова система

8479

Клапани редукційні для регулювання тиску, клапани дросельні,
зворотні, запобіжні, запірні з чавуну та сталі, вентилі прохідні,
кульові та частини до них

8481

Підшипники кулькові, роликові

8482

Підшипники ковзання

8483

Ущільнювачі з листового металу

8484

Електрогенераторні установки з поршневим двигуном
внутрішнього згоряння

8502

Човни з водометними рушіями

8903

Прилади для вимірювання або контролю за витратою або рівнем
рідин

9026

Прилади для автоматичного регулювання або керування,
гідравлічні

9032

Переміщення товарів через митний кордон України обов'язково
поєднується із митним контролем. Предметом митного контролю є не лише
усі товари, що переміщуються через митний кордон України, але й
виконання установлених міжнародних правил і стандартів, законність дій,
аналіз доцільності та ефективності управлінських рішень, правопорушення та
300

інші явища, що їх зумовлюють, а об'єктом захисту - суспільні відносини, на
які вони посягають [273].
В той же час існує пропозиція розмежовувати поняття «контроль у
сфері митної справи» і «митний контроль». У контрольній діяльності,
пов'язаної із здійсненням митної політики, відокремлюють два напрями:
а) контроль за діяльністю органу державної влади, у процесі якого
митні органи ДФСУ стають об'єктом контролю у сфері управління митною
справою;
б) контроль, виконуваний органом державної виконавчої влади, у
процесі якого митні органи виступають суб'єктом спеціалізованого митного
контролю [270].
Дисертантом узагальнено і констатовано, що «фільтруючі» (тобто
суцільні) митне регулювання, переміщення товарів суднобудування через
кордон та митний контроль є дієвими засобами виявлення не тільки
порушень митних правил, а й способом для виконання інших митних
функцій - фіскальної, митної статистики тощо.
На підставі даного дослідження можна вважати, що останніми роками
Україна

досягла

значних

успіхів

у

справі

правового

забезпечення

переміщення товарів суднобудівної галузі через митний кордон України. Але
поряд з цим у митній сфері залишилось ще багато недоліків, тому, метою
покращення рівня захисту товарів, які переміщуються через кордон,
необхідно провести аналіз чинного законодавства, міжнародного досвіду
щодо розширення компетенції митних органів ДФСУ в цьому питанні.
Аналізуючи категорії митний контроль та митне регулювання
переміщення товарів через митний кордон України, необхідно зробити
висновок про те, що сукупність дій, які здійснюються при переміщенні
товарів є елементами механізму митного контролю та їхньою кінцевою
метою є забезпечення додержання норм митного законодавства з боку усіх
учасників митних правовідносин.
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4.2. Створення та використання вільних митних зон сервісного типу на
суднобудівних підприємствах

З часу підписання в 1973р. Кіотської конвенції визначено вільну
економічну зону, як своєрідний зовнішньоторговельний анклав, де товари
вважаються такими, що знаходяться за межами митної території. ВЕЗ
отримали широке поширення в багатьох країнах і міжнародні корпорації
розглядають їх, як сприятливі території, де можна отримати надприбуток
(норма прибутку в ВЕЗ в середньому становить 30-35 %, а в азіатських зонах
- більше 40%) . Терміни окупності капіталовкладень у ВЕЗ скорочуються в 23 рази.
Вільною економічною зоною називають територію країни, на якій
діють

більш

ліберальні,

ніж

на решті

території

закони, надаючи

підприємствам певні податкові, митні, фінансові або адміністративні пільги.
Під цією загальною назвою мається на увазі досить велика кількість різних
функціональних типів: зони вільної торгівлі, що знаходяться за межами
державної митної території (у країнах Західної Європи історично існує
велика кількість таких зон - наприклад Гамбург у Німеччині, відома зона
Шеннон в Ірландії і т. д.); виробничі зони, в яких пільги надаються
компаніям, зайнятим у певному секторі економіки (наприклад, зона Гавкотом
Чабанг в Таїланді, яка спеціалізується на важкій промисловості і
нафтохімічній);

технологічні

парки,

в

яких

створюються

найбільш

сприятливі умови для реалізації інноваційних проектів (прикладом є
технопарки Малайзії та Сінгапуру); вільні порти (вдалим прикладом є порти
в Китаї) і ін. [274].
Класифікацію ВЕЗ здійснюють за 4 критеріями, що зазначено на рис.
4.2.1.:
За характером діяльності виділяють:
1. Зони вільної торгівлі, що являють собою обмежені ділянки території,
в межах яких встановлено пільговий режим господарської, у т.ч.
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зовнішньоекономічної діяльності. Виникли ще в XVII - XVIII ст. і функції їх
зводяться до ввезення, зберігання, сортування, пакування і перевалці товарів.
Іноді допускається незначна обробка іноземних товарів з метою їх
подальшого реекспорту [275].
2. Експортно-виробничі або промислово-виробничі зони. Їх відносять
до зон 2-го покоління, виникли в результаті еволюції торговельних зон, коли
в них стали ввозити не тільки товари, але й капітал, займатися не тільки
торгівлею, а й виробничою діяльністю. Промислово-виробничі зони
створюються на території зі спеціальним митним режимом, де виробляється
експортна чи імпортозаміщуюча продукція. Ці зони користуються істотними
податковими та фінансовими пільгами.

Класифікація ВЕЗ

За характером
діяльності

За характером
власності

За ступенем
інтегрованості
у світову і
національну
економіку

За галузевою
ознакою

Рисунок 4.2.1. Класифікація вільних економічних зон
3. Науково-промислові парки або техніко-впроваджувальні зони.
Відносяться до зон 3-го покоління (70-80 рр. ХХ ст.). У них концентруються
національні та зарубіжні дослідні, проектні, науково - виробничі фірми, що
користуються єдиною системою податкових і фінансових пільг. Найбільше
303

число таких зон функціонує в США (технопарки), Японії (технополіси),
Китаї (зони розвитку нової і високої технології). У них організовується
розробка і випуск конкурентоспроможної наукомісткої продукції [273].
4. Сервісні економічні зони (СЕЗ) являють собою території з пільговим
режимом підприємницької діяльності для фірм, що надають різні фінансовоекономічні, страхові та інші послуги [240].
За ступенем інтегрованості у світову і національну економіку ВЕЗ
розрізняють:
1. ВЕЗ екстравертивного типу (орієнтовані на зовнішній ринок, експорт
складає від 75 до 90% усієї виробленої продукції).
2. ВЕЗ інтровертивного типу (інтегровані в національну економіку).
За характером власності виділяють вільні економні зони: державні,
приватні, змішані [275].
Таким чином, СЕЗ утворилися із ВЕЗ згідно класифікації першого
критерію, а саме за характером діяльності, тобто історія СЕЗ почалася з
пошуків

інституційних

спеціальних

фінансових

інструментів
режимів)

(організаційно-правових

вирішення

проблеми

форм

і

забезпечення

відкритості національних економік для вільної міжнародної торгівлі, що
підготували передумови для розвитку більш високих фаз процесу світової
економічної інтеграції [276].
У середині 90х років, слідуючи успішним прикладам інших країн, які
розвиваються, в Україні почали створювати вільні митні зони, що надавали
податкові та митні пільги розташованим в них підприємствам. Основною
метою їх створення було залучення прямих інвестицій і розвиток регіонів
шляхом створення привабливого інвестиційного клімату.
До того ж, ВМЗ сприймається, як складно організована комплексна
відтворювальна

економічна

система,

що

включає

територіально-

організаційну структуру, адміністративний апарат, систему податкових
преференцій, сукупність підприємств-резидентів, що функціонують в ній.
Умови існування ВМЗ дозволяють створювати нові або відновлювати
існуючі зв’язки між економічними суб’єктами на основі узгодження їх
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економічних інтересів, утворювати конкурентоспроможні чинники, брати
участь у перерозподілі ресурсів світової економіки та міждержавній
виробничої кооперації, згладжувати відставання у розвитку суміжних галузей
економіки, та створювати наявність для товарів що знаходяться у різних
митних режимах (рис. 4.2.2.) [277].
Особливим типом ВМЗ є сервісні. У них концентрується здійснення
експортно-імпортних операцій [274].

Рисунок 4.2.2. Особливості митного режиму: вільна митна зона [33]
Створення нової виробничої інфраструктури в ВМЗ неминуче вносить
в конкретну національну економіку невластиві їй способи виробництва,
передусім пов'язані з формами підприємництва. У ВМЗ по-іншому, ніж на
решті території країни, здійснюються фінансування та виробничо-збутова
діяльність, економічні відносини у зв'язку з виробництвом і розподілом
доданої вартості, створеної у ВМЗ. Ці відносини пов'язані з системою
економічних стимулів (податкових, валютних, митних, грошово-кредитних
та інших), які можуть бути визначені, як видозмінені в порівнянні з
провідними в країні [278].
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Важлива особливість сучасних процесів іноземного інвестування у
суднобудівній галузі полягає в тому, що вони не нав'язуються тим чи іншим
країнам. Навпаки, відбувається жорстка конкурентна боротьба за його
залучення. Саме за допомогою використання пільгового економічного
режиму на певній невеликій території зі спеціальним законодавством зростає
можливість отримати порівняльні переваги у цій боротьбі [279].
Вільні

митні

зовнішньоекономічній

зони

сервісного

діяльності

типу

могли

суднобудування

б

відігравати

велику

роль,

у
як

ефективний чинник підвищення конкурентоспроможності галузі. Основне їх
призначення та властивості наведенні на рис. 4.2.3. та рис. 4.2.4. [33].

Рисунок 4.2.3. Мета створення ВМЗ сервісного типу
При створенні ВМЗ СТ на суднобудівних підприємствах можуть бути
використані два концептуальних підходи: територіальний і функціональний.
Відповідно до першого підходу пільговим режимом користуються
підприємства й організації, розташовані на певній, спеціально обумовленій
території.
У другому випадку пільги встановлюються для певних видів
підприємницької діяльності незалежно від місця розміщення фірм і
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підприємств, що займаються цією діяльністю. Вибір одного з цих двох
підходів залежить від конкретних завдань, які держава хоче вирішити при
утворенні вільної економічної зони.
Територіальний підхід дозволяє більшою мірою вирішити проблему
розвитку якого-небудь регіону, а функціональний - проблему розвитку
певних галузей. На практиці переважає територіальний підхід до утворення
ВМЗ СТ [280].

Рисунок 4.2.4. Напрями використання ВМЗ сервісного типу
Аналіз досліджень щодо діяльності науково-промислових та техніковпроваджувальних зон, котрі існують у США, Японії і Китаї доводить про
ефективний

чинник

підвищення

конкурентоспроможності.

Однією

з

найпривабливіших є вільна митна зона сервісного типу, яка спроможна
відіграти у зовнішньоекономічній діяльності суднобудівної галузі велику
роль. Основними її властивостями є забезпечення вільної діяльності
підприємств галузі з будівництва, ремонту і модернізації суден. Відкриття і
експлуатація ВМЗ

СТ регламентується главою 62 МКУ. Вони являють

собою території з пільговим режимом господарської діяльності, до яких
відноситься перебування товарів в митному режимі ВМЗ на території ВМЗ
СТ протягом усього часу її функціонування [189].
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Особливо такі заходи, які вище наведені, відіграють важливу роль у
суднобудуванні і судноремонті, коли виникає необхідність придбати за
кордоном комплектуючі вироби і запасні частини, які не виготовляють в
Україні. Вибір митного режиму для застосування до таких товарів, як
з'ясовано вище, регламентує формування собівартості суден і, як наслідок, їх
конкурентоспроможність на ринку. При цьому не можна не відзначити, що
спроби змін митного регулювання при введенні нових митних режимів були
не

просто

виразом

практичної

реалізації

окремих

реформаторських

концепцій, а диктувалися об'єктивною необхідністю активізації митного
регулювання

у суднобудівній

галузі

і усвідомленим витребуванням

економічного потенціалу, закладеного в нових режимах, що пізніше цілком
обгрунтовано отримали визначення «економічних».
Для відкриття ВМЗ СТ необхідно облаштувати певну територію або
склад, що призначенні для зберігання товару під митним контролем. Вимоги
для їх облаштування установлюються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
Порядок отримання дозволу наведений на рис. 4.2.5.; 4.2.6.[280].

Рисунок 4.2.5. Порядок отримання дозволу на відкриття ВМЗ СТ
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Створення ВМЗ СТ у суднобудуванні може переслідувати різні цілі.
Насамперед,

залучення

іноземних

інвестицій

використовуються

для

розширення виробництва товарів на експорт або імпортозамінних товарів.
Такі виробництва розвиваються, як правило, на основі новітніх технологій. І
в першому, і в другому випадку створення ВМЗ СТ сприяє прискореному
розвитку економіки, створення сучасної інфраструктури, підвищенню
кваліфікації місцевих працівників

і, в кінцевому підсумку, збільшенню

припливу валютних засобів в країну [274].

Рисунок 4.2.6. Порядок отримання дозволу на відкриття ВМЗ СТ
Таким чином, з’ясовується необхідність створення вільних митних зон
для товарів, що знаходяться у різних митних режимах завдяки встановленим
митним правовідносинам. З метою подальшого розвитку економічних
інтересів суб’єктів митних правовідносин, на основі узгоджень і отримання
відповідного дозволу на базі ВМЗ створюються ВМЗ сервісного типу.
Однак, для залучення іноземних інвесторів недостатньо тільки
проголошення певних пільг. Дослідження показує, що створення ВМЗ СТ у
суднобудуванні буде ефективним з економічної точки зору тільки тоді, коли
є такі умови:
309

1. Сприятливі географічні умови, тобто близькість до державного
кордону, до основних міжнародних транспортних магістралей.
2.

Наявність

на

території

зони

сучасної

інфраструктури

(електропостачання, водопостачання, телекомунікації і т. п.).
3.

Наявність

сприятливої

соціальної

інфраструктури

(житла,

відповідного необхідним стандартам, дитячих садів, шкіл, лікарень тощо).
4. Наявність відносно дешевої, але кваліфікованої робочої сили .
5. Досить високий рівень забезпечення фінансовими послугами, зв'язок
з міжнародними фінансовими ринками.
6. Ясність у законодавстві, широкі повноваження місцевої влади у
сфері управління ВМЗ СТ.
7. Загальна політична стабільність [275].
Однак, прихильники ВЕЗ вважають, що подібні зони, будучи
тимчасовими проектами, можуть використовуватися для апробації реформ в
області регуляторної політики, оподаткування і полегшення ведення бізнесу
в

цілому.

Для

того

щоб

оцінити

ефективність

таких

реформ

у

суднобудуванні, набагато простіше і менш ризиковано проводити їх на
невеликій території, ніж чим змінювати законодавство всієї країни. Як
приклад можна навести деякі китайські вільні порти та ВЕЗ в Тайвані, де
були введені спеціальні фіскальні та регуляторні умови, які потім
планувалося поширити на всю країну. Крім того, інші країни, що
розвиваються вже давно використовують ВЕЗ, як інструмент для залучення
прямих іноземних інвестицій. Для того щоб не програти в цій гонці, Україні
також можливо доведеться пропонувати інвесторам спеціальні умови. Щоб
залучити в Україну конкретного стратегічного інвестора, потрібно створити
ВЕЗ спеціально під нього, як це робилося в Мексиці. Держава може
стимулювати розвиток суднобудування, надаючи пільги компаніям, зайнятим
у такій області [240].
Противники критикують ВЕЗ з кількох причин. У першу чергу, як
показала

практика

в

Україні,

податкові

та

митні

преференції

використовувалися багатьма компаніями незаконно. Державі було завдано
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збитків через відхід компаній від сплати податків та контрабанди товарів, які
не виробляються на території держави. Унаслідок високого рівня корупції та
недосконалого законодавства існувала велика кількість можливостей для
ведення такого роду незаконної діяльності.
Таким чином, при створенні ВЕЗ існує велика ймовірність, що це не
тільки не принесе позитивних результатів, а й зменшить податкові та митні
надходження, через можливі незаконні махінації. Так само, як стверджують
противники ВЕЗ, в країні із зонами вільної торгівлі є висока небезпека
порушення конкуренції та механізмів ціноутворення. Через те, що певним
компаніям, для розвитку експортно - орієнтованої промисловості, надають
пільги, собівартість їхньої продукції знижується. Враховуючи той факт, що в
Україні дуже важко обмежити доступ цієї продукції на внутрішній ринок,
виробники, які знаходяться поза ВЕЗ, потрапляють під дискримінацію. Це
може нашкодити, як вітчизняним виробникам, так і

міжнародним,

викликаючи негативну реакцію інвесторів і завдаючи шкоди окремим
галузям і економіці країни в цілому [276].
Отже, у кожному конкретному випадку особливі умови спеціального
митного режиму на території ВЕЗ повинні встановлюватися Верховною
Радою, з урахуванням вимог Закону України «Про загальні засади створення
і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992р. №
2673-ХІІ [277].
У суб'єктів, що входять в цей перелік при здійсненні господарської
діяльності завжди будуть товари й устаткування, для яких не буде
застосовуватися такий режим оподатковування операцій по перетину
митного кордону України і продажу товарів по міжзаводській кооперації. Це
стосується товарів, що необхідні для господарської діяльності, тобто все те,
що не буде безпосередньо зазначатися в договорах на будівництво і ремонт
суден, але буде обов’язково використовуватися у разі здійснення такого виду
діяльності. Тобто, такі товари потребують окремого податкового і
бухгалтерського обліку. Для всіх інших суб'єктів такий режим зберігається
лише протягом 5 років після початку реалізації інвестиційного проекту. При
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чому правовий режим включає лише пільгу по сплаті ввізного мита за
матеріалами, сировиною, устаткуванням, оснащенням і комплектуючими
виробами до них для потреб власного виробництва [281].
Тому, правовий режим митного оформлення розрізняється по наданих
пільгах в залежності від напрямку перетину митного кордону. Так, для
підприємств суднобудівної промисловості надані пільги по сплаті податків і
платежів застосовуються, як при здійсненні вивозу товарів, так і випадку
ввозу. Що ж стосується всіх інших суб'єктів – то вони звільняються на
обмежений термін (5 років) тільки від ввізного мита на устаткування
зазначене в інвестиційних проектах [272].
На рис. 4.2.7. наведено порівняння Митного кодексу 2002р. і 2012р.
щодо поміщення запасних частин у митний режим тимчасового ввезення на
митну територію України. Виникає значна проблема для суб'єктів СЕЗ при
здійсненні на практиці такої господарської операції. Виходить ситуація, при
якій підприємство суднобудівної промисловості може на пільгових умовах
здійснювати лише експорт виробленої і переробленої продукції, а постачання
із СЕЗ на внутрішній ринок вважаються імпортом [33].

Рисунок 4.2.7. Поміщення запасних частин, призначених для ремонту суден в
митний режим тимчасового ввезення
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Крім того, правовий режим митного оформлення товарів у ВМЗ СТ не
враховує

специфічних

умов

здійснення

діяльності

підприємствами

суднобудівної промисловості, які, як вже зазначалося, не обмежуються лише
виробництвом і ремонтом суден. Це комплексні підприємства, які крім суден
можуть виготовляти, наприклад, товари, що комплектують автомобілі, меблі
тощо, що дозволяє їм технологія будівництва й оснащення суден. І для
збільшення доходів і прибутку підприємства суднобудівної промисловості
можуть здійснювати попутно і вищевказані види діяльності, продаж же
готових виробів, як правило, здійснюється на митній території України, а для
цього необхідно сплатити ввізне мито і податок на додану вартість. При
цьому, режим спеціальної митної зони може застосовуватися лише після
введення в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури. Порядок введення в
експлуатацію об'єктів митної інфраструктури встановлений Державною
фіскальною службою [280].
Автор дисертаційного дослідження акцентує увагу щодо нормального
функціонування,

запобігання

несанкціонованому

і

неконтрольованому

проникненню на територію ВМЗ СТ, а також для запобігання порушень
спеціального правового режиму митного оподатковування, величезне
значення митними органами приділяється створенню й ефективному
функціонуванню митної інфраструктури в таких спеціальних митних зонах.
Режим ВМЗ СТ на території суднобудівного підприємства вводиться з дня
затвердження Державною фіскальною службою України акту прийомупередачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури. Організація робіт з
облаштування митної інфраструктури й огородження зон, а також їх
фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління
зони.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновки:
1) Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою
забезпечення вільної діяльності підприємств суднобудівної галузі
залучення

–

іноземних інвесторів спрощенням митних формальностей.
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Відкриття вільних митних зон сервісного типу здійснюються у відповідності
з розділом XV главою 62 Митного кодексу України.
2) Пріоритетними напрямками діяльності ВМЗ СТ у суднобудівній
галузі

є

будівництво,

ремонт

і

модернізація

суден

різноманітного

призначення.
3) Тому, пропонується підготувати і оформити необхідні документи
для відкриття ВМЗ СТ на одному із чотирьох суднобудівних заводів м.
Миколаєва.

4.3. Складові регламенту митного оформлення у суднобудуванні:
тенденції удосконалення

Україна – історично морська країна, яка має всі шанси увійти до числа
провідних світових експортерів суден. При цьому морегосподарське лобі
постійно наголошує, що українські суднобудівники за відповідної підтримки
держави здатні забезпечити повнокомплектне будівництво суден, а експорт
суднобудівної продукції може приносити Україні понад мільярди доларів
щороку. Тому, розвиток суднобудівної галузі має регулятивне значення для
економіки нашої країни і повинен бути пріоритетним завданням уряду. При
цьому, гармонізація митних формальностей при забезпеченні суднобудівної
галузі

імпортними товарами

відіграє одну із основних функцій при їх

переміщенні через митний кордон [5].
Предметом дослідження даного підрозділу є митне оформлення

у

суднобудуванні, що регламентує переміщення товарів через митний кордон
України. Поняття митне оформлення співвідноситься із поняттям системи та
організації переміщення товарів, тобто виконанням митних формальностей
(рис.4.3.1.).
Хоча єдиної точки зору на співвідношення даних понять немає, як
правило, у якості найбільш ширшого з них розглядають розуміння системи,
яке характеризує все різноманіття проявів товарів чи його споріднених груп,
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що використовується для будівництва та ремонту суден (його елементи,
будова, зв'язки, функції тощо). Регламентація висловлює лише те, що
залишається сталим, відносно незмінним при різних перетвореннях системи,
організація процесу суднобудування включає до себе, як структурні, так і
динамічні

характеристики

системи,

що

забезпечують

її

спрямоване

функціонування при митній справі [189].

Рисунок 4.3.1. Особливості митного оформлення товарів [33]
Поняття «регламентація» визначається, як внутрішня форма системи,
що являє собою спосіб взаємозв'язку, взаємодії утворюючих її компонентів
[282]. В деякій мірі, юридичним визначенням статусу товарів, які для
забезпечення суднобудування переміщуються через митний кордон України,
є УКТЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України.
Прийняття, даної класифікації пов'язане із тим, що функціонування
економіки будь-якої країни, нерозривно пов'язано із експортом та імпортом
товарів. Для належного впорядкування переміщення через кордон товарів
виникає необхідність розпізнати ті чи інші товари, що практично не можливо
без відповідного переліку. В той же час, виникає необхідність в тому, щоб
такий перелік товарів відповідав загальноприйнятому у світі. УКТЗЕД
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складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та
має регулятивне значення при здійсненні митних формальностей [206].
При цьому, перш за все, потрібно звернути увагу на Міжнародну
конвенцію «Про спрощення та гармонізацію митних процедур» (Кіотську
конвенцію 1973 р.), до якої Україна у встановленому порядку приєдналась і,
яка містить визначення понять, а саме «митне оформлення» та «митні
формальності»

[196].

Митне

оформлення

–

це

здійснення

митних

формальностей, необхідних для випуску товарів у вільний обіг, з метою
внутрішнього споживання, експорту чи переведення під інші митні режими.
Під митними формальностями розуміють сукупність дій, що підлягають
виконанню відповідними особами і митними органами з метою дотримання
вимог митного законодавства [109].
Таким чином, розробники цієї Конвенції вкладають у зміст поняття
«митне оформлення» поняття «митні формальності», тобто практично
ототожнюючи їх. Назва розділу 3 загального додатку Конвенції, як раз про це
і свідчить – «Митне оформлення та інші митні формальності» [196]. Зміст
норм цього розділу дозволяє зрозуміти, які ж саме дії виконуються, як
відповідними особами, так і митними органами при митному оформленні
переміщуваних товарів, у нашому випадку для суднобудівної галузі. Поперше, перед подачею декларації на товари суднобудування і судноремонту
декларанту дозволяється здійснювати огляд товарів та брати зразки (проби).
По-друге, безпосередньо сама подача, реєстрація та перевірка декларації на
товари суднобудівної галузі. По-третє, перевірка товарів, тобто проведення
операції по фактичній перевірці товарів силами митних органів з метою
встановлення відповідності характеру, походження, стану, кількості та
вартості товарів даним, наведеним у декларації на товари [283].
В даному випадку мова йде про митне оформлення, яке стосується
виключно реалізації владних повноважень митними органами щодо ввезення
та доставки товарів в місце призначення – вільну економічну зону сервісного
типу, тобто на територію суднобудівного заводу [280].
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У стандартному правилі 8 розділу 1 Конвенції зазначається, що «у
випадках, коли митний орган вимагає документи в зв’язку з представленням
товарів, інформація, що міститься у цих документах, обмежується лише
даними, необхідними для ідентифікації товарів» [196]. Інакше кажучи, митні
органи можуть застосовувати перевірку документів (товаросупровідних,
товаротранспортних), яку необхідно розглядати, як митну формальність
[283]. У Митному кодексі п. 29 ст.4 під

митними формальностями

розуміється сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами
і митними органами з метою дотримання вимог законодавства України з
питань державної митної справи, тобто визначається регламент митної
справи для товарів в т. ч. і суднобудівної галузі [33].
В Конвенції «Про тимчасове ввезення» від 26 червня 1990р.
(Стамбульська конвенція), до якої Україна приєдналась 24 березня 2004р.,
також використовується поняття «митні формальності». Наприклад, в ст. 13
Конвенції зазначено: «режим тимчасового ввезення може бути припинений
оформленням товарів для внутрішнього використання, якщо обставини це
виправдовують і якщо це дозволяє національне законодавство, за умови
відповідності правилам і формальностям, які застосовуються у таких
випадках» [284].
Дефініція «митні формальності» доволі часто застосовується в
двосторонніх міжнародних договорах міждержавного та міжурядового
характеру між Україною та іншими державами у сфері митної діяльності
[253]. Наприклад, в Угоді між Україною та Словацькою Республікою «Про
співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної справи», яка ратифікована
Законом України від 12 липня 1996 р., зазначається, що договірні сторони
вживають усіх необхідних заходів, щоб завдяки тісному співробітництву їх
митних органів було полегшено виконання митного оформлення у
міжнародному сполученні між двома країнами [282].
В глосарії міжнародних митних термінів, опублікованому Всесвітньою
митною організацією, під митними формальностями розуміють – всі
операції, які повинні здійснюватися особами, яких це стосується і митними
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органами з метою дотримання митного законодавства [252]. Необхідно
звернути увагу на можливість широкого тлумачення цього терміну, тобто
розробники документу, крім заходів, пов’язаних з митним оформленням,
митним контролем, оподаткуванням переміщуваного через кордони держав
товару для суднобудування та судноремонту допускають включення до цих
формальностей здійснення заходів щодо норм відносно ліцензування.
Зазначимо, що в деяких країнах світу саме на митні органи покладається
здійснення гармонізації щодо дотримання вищенаведених норм [285].
Регламентація митного оформлення у суднобудуванні та судноремонті
здійснюється не тільки на підставі міжнародних конвенцій, ще й на основі
принципів ст.8 МКУ, що мають регулятивне значення для галузі, а саме:
1) виключної юрисдикції України на її митній території;
2) виключних повноважень митних органів щодо здійснення державної
митної справи;
3) законності та презумпції не винуватості;
4) єдиного порядку переміщення товарів через митний кордон України;
5) спрощення законної торгівлі;
6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності;
7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;
8) заохочення доброчесності;
9) гласності та прозорості;
10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим
кодексом [33].
Станом на теперішній час порядок здійснення митного контролю та
митного оформлення певної категорії товарів для суднобудівної галузі
визначений чинним законодавством з питань державної митної справи,
зокрема:
1. Міжнародною конвенцією про гармонізацію та спрощення митних
процедур (м. Кіото, 1973);
2. Митним кодексом України;
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3. Типовими технологічними схемами: пропуску через державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, та здійснення
митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р.
№ 451;
4. Порядком виконання митних формальностей на морському та
річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 10 березня 2015 року № 308, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 30 квітня 2015 р. за № 486/26931;
5. Порядком митного оформлення та контролю за переміщенням
припасів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
30.05.2012 № 626, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня
2012 р. за № 999/21311 [286].
Відповідно до ст. 187 МКУ транспортні засоби комерційного
призначення, якими переміщуються пасажири або товари через митний
кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.
Митні формальності, що здійснюються під час митного контролю та митного
оформлення

транспортних

засобів комерційного

призначення,

якими

переміщуються пасажири або товари через митний кордон України, мають
уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб,
або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними
договорами України, укладеними відповідно до закону, та відповідними
міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі
з окремими країнами.
Згідно із вимогами ст. 257 МКУ декларування здійснюється шляхом
заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення
дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний
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кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного
контролю та митного оформлення.
З метою застосування відповідного митного режиму імпортуємим
матеріалам,

комплектуючим

виробам,

запасним

частинам

для

суднобудування, ст. 335 МКУ визначений перелік документів та відомостей,
які під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України, декларант, уповноважена ним
особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється
перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або електронній
формі, зокрема при перевезенні водним транспортом:
- декларація про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про
найменування портів відправки, портів заходу судна, завантаження та
вивантаження товарів, першого порту відправки товарів, порту вивантаження
товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів або інших
документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського
(річкового) перевезення, кількість вантажних місць товару, опис та вид
упаковки товарів, які підлягають вивантаженню у даному порту;
- декларація про припаси (суднові припаси), яка містить, зокрема,
відомості про найменування суднових припасів, що є в наявності на судні, та
їх кількість [33].
Тобто, у випадку переміщення товарів у т.ч. для суднобудівної галузі
водними транспортними засобами комерційного призначення перевізник на
вищезазначену категорію товарів в залежності від мети переміщення надає
митному органу або декларацію про вантаж, або декларацію про припаси.
Порядок виконання митних формальностей щодо припасів визначений
Розділом 4 Спеціального додатку J Конвенції, главою 34 МКУ та Порядком
митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 626, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 р. за № 999/21311 [287].
Водночас слід зазначити, що судно, яке переміщується на митну
територію України з метою ремонту, з моменту декларування у відповідний
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митний

режим

має

статус

не

транспортного

засобу

комерційного

призначення, а товару. Тому, й використання матеріалів, комплектуючих
виробів, устаткування та запасних частин, що переміщуються на борту таких
суден закордонного плавання, може бути віднесено як до використання
припасів, так і товарів у відповідному митному режимі. На практиці, це
неоднозначне питання вирішується під час здійснення митного контролю за
припасами під час перебування судна на ремонті (наприклад, під час надання
дозволу на використання припасів, забезпечення їх схоронності) [288].
З моменту набуття чинності МКУ ремонт товарів (суден), у тому числі
модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування, згідно із ст. 150
МКУ віднесений до операцій з переробки товарів, тобто митного режиму,
відповідно

до

якого

іноземні

товари

піддаються

у

встановленому

законодавством порядку переробці без застосування до них заходів
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови
подальшого реекспорту продуктів переробки [188].
Також у ст. 4 МКУ надано визначення терміну ремонт - це операції, що
здійснюються для усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан,
відновлення ресурсу або характеристик та не призводять до зміни коду цих
товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності [33].
Основні обмеження застосування цього митного режиму:
- обов’язкова умова – попереднє отримання дозволу митного органу
на розміщення товару у режим;
- максимальний строк переробки – один рік, продовження цього
терміну виключно за спеціальним законом;
- реекспорт продуктів переробки та завершення всіх операцій до
закінчення строку переробки, в тому числі видалення або розміщення у
відповідному режимі залишків та відходів [272].
За такого, регламентація митного оформлення й регламентні документи
у суднобудуванні - це сукупність норм, правил, стандартів і процедур, що
обмежують і визначають форми діяльності державних органів та суб’єктів
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господарської діяльності з розвиненим поділом праці. До регламентації
відносяться не тільки юридичні норми й правила, тобто звід державних
законів, підзаконних актів, але й різноманітні внутрішньогалузеві інструкції,
положення, керівництва, регламенти підприємств і організацій, промислові
стандарти (ДСТУ, СНІП і т. д.).
Отже, регламентація – це спосіб організації правового регулювання
суспільних відносин за допомогою наділення їх учасників суб'єктивними
юридичними правами й обов'язками [283].
Багато регламентів застарівають і стають неактуальними, а якісь
процеси

зайво

регламентовані

і

затримують

необхідні

зміни,

які

відбуваються на сьогодні у суднобудівній галузі та митній справі [289]. Якщо
формалізувати робочі-процеси й закріпити границі відповідальності за
виконання процесу постачання та переміщення товарів через створення
регламенту процесу, то ефективність забезпечення комплектуючими та
запчастинами суднобудівну галузь може бути підвищена.
Для суднобудування необхідно аналізувати, що й коли потрібно
регламентувати, як впроваджувати митні регламентуючі документи і як
вибрати найбільш просту й у той час достатню структуру регламентуючих
документів, так як важливим етапом створення регламентів митних
формальностей є використання засобів опису робочих процесів, процедур
для формування регламентів [290].
Головним регламентуючим документом при здійсненні митного
оформлення у суднобудуванні є положення про область діяльності або
інструкція,

що

встановлює

загальний

порядок

виконання

робіт

у

суднобудівній галузі. У положенні про область діяльності, тобто про
суднобудування встановлюються цілі, які потрібно досягти при здійсненні
митних формальностей в даній області діяльності, принципи організації
робіт, границі робочих процесів, процедур реалізовані в рамках області
діяльності, суб'єкти, що приймають участь у реалізації робочих процесів,
процедур і принципи розмежування відповідальності між ними [257].
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Методичні матеріали, які розкривають структуру, етапи, види митних
формальностей у суднобудуванні це також інструкції, у яких описуються
рекомендації, як виконати роботи в рамках діяльності суднобудівної області,
робочого процесу, процедури. Однак, методичні матеріали носять рекомендаційний характер, викладаються в оповідальній формі й можуть ще містити
опис прикладів правильного виконання формальностей [258].
Основними видами регламентації митних формальностей є наступні
документи:
1. Положення про підрозділ (регламент підрозділу), який здійснює
формальності. Основним регламентом з погляду визначення й розподілу
повноважень між підрозділами - є положення про підрозділ [255].
2. Регламент робочого процесу це механізм певних дій, який містить
умови переміщення товарів через митний кордон для суднобудівної галузі,
тобто – це один зі способів закріплення процесів роботи, що іменується, як
регламентація [289].
3. Посадові інструкції (посадовий регламент) це закріплення посадових
обов'язків співробітників, що провадиться у формі посадових інструкцій, це
безпосередній документ, яким керується митний службовець при виконанні
роботи і на сьогодні у державній службі прийнята назва - посадовий
регламент [291].
4. Інші види регламентних документів при здійсненні митних
формальностей це найбільш

використовувані типи регламентуючих

документів, а саме: розпорядчі документи (накази, розпорядження, службові
записки, рішення, протоколи й т. п.) [292].
У той же час митні органи

відіграють регулятивне значення для

суднобудівної галузі при здійсненні митних формальностей під час
переміщення товарів через митний кордон, так як застосовують низку
характерних для товарів суднобудівної галузі процедур. Діяльність митних
органів та регламентація здійснення ними митних формальностей детально
урегульована Митним кодексом України та іншими нормативними актами і
забезпечується спеціально підготовленими державними службовцями. Митна
323

система України є загальнодержавною системою, яка складається з митних
органів та спеціалізованих митних установ і організацій, що забезпечують
процеси переміщення товарів господарських підприємств через митний
кордон [293].
Ефективне здійснення функцій митних органів та покладених на них
завдань багато в чому залежить від взаємодії між Державною фіскальною
службою та Міністерством економіки, Міністерством інфраструктури,
Міністерством закордонних справ, Службою безпеки України, Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України, Міністерством
внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та
природних ресурсів, іншими державними органами, що уповноважені на
здійснення відповідних контрольних функцій [294].
Митні органи України є невід'ємним елементом системи центральних
державних органів виконавчої влади і здійснюють функції в галузі митної
справи відповідно до Конституції України, законодавства про митну справу,
зовнішньоекономічну

діяльність

та

інших

нормативних

актів,

що

застосовуються у їх діяльності [283] (рис. 4.3.2.)

Рисунок 4.3.2. Посадові особи митних органів та їх правове становище [33]
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Завдяки застосуванню гармонізації митного оформлення митна справа
має, дійсно, велике регулятивне значення для суднобудівної галузі при
здійсненні регламентації митних формальностей щодо переміщення товарів
цієї галузі через митний кордон, так як будівництво суден потребує
комплектуючих та запчастин іноземного виробництва, а швидке їх
постачання скорочує строки будівництва [189].
Важливим індикатором того, що МКУ працює не на повну силу,
служить те, що не відбулося повноцінного перенесення акценту з
"прикордонного" контролю на постаудит. Такий стан справ митники
пояснюють тим, що передбачена кодексом лібералізація митних процедур
розширила можливості для зловживань недобросовісних платників податків.
А тому, переходити до нових форматів потрібно виважено [295].
Постаудит досить поширений. Стверджувати, що він повноцінно не
запрацював, не цілком коректно. Можна очікувати певного прогресу в цьому
питанні у зв'язку з об'єднанням податкових і митних органів. Крім того,
можливості для "сірого імпорту" звужуються. Певна лібералізація митних
процедур у тій частині, що вже реалізована на практиці, не створює значних
загроз для наповнення держбюджету. І хоча ми не можемо виключити
певних спроб суднобудівних підприємств - суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності

скористатися

новими

механізмами

для

ухилення

від

оподаткування, вони не є масштабними та не створюють значних ризиків для
держави при здійсненні митних формальностей при переміщенні товарів
через митний кордон [296].
Прикладом зволікання з прийняттям підзаконних актів може служити
положення

про

уповноважених

економічних

операторів

-

суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності, які, завдяки прозорості роботи та
добросовісності в сплаті податків, мали б одержати ряд спрощень у митних
процедурах при здійсненні митних формальностей. Відповідний документ
дотепер не прийнятий через протиріччя між митницею та Мінфіном щодо
критеріїв відбору підприємств - претендентів на спецстатус. Якщо митники
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виступають за жорсткий відбір та обмежений доступ до преференцій із боку
підприємців, то мінфінівці - за більш ліберальний варіант. Причому слід
уточнити, що митники обґрунтовують свою позицію прагненням домогтися
визнання статусу українського уповноваженого економічного оператора в
інших країнах [297].
На підставі викладеного, дисертантом визначено, що без міжнародного
визнання

вітчизняних

уповноважених

впроваджувати цей інститут немає сенсу.
звичайно,

впровадження

неадекватної

економічних

операторів

Основним ризиком тут є,

системи

оцінки,

що

може

перешкоджати розвитку підприємств суднобудівної галузі. Нівелювати такі
ризики можна, лише прийнявши порядок надання такого статусу в процесі
зваженого аналізу та діалогу держорганів і підприємств суднобудування з
міжнародними

установами

при

застосуванні

гармонізації

митного

оформлення.
З наведеного можна виокремити, що розвиток суднобудівної галузі є
суттєвим елементом економіки нашої країни. Сталий розвиток галузі
можливо підтримувати удосконаленням існуючих і впровадженням нових
засобів митного оформлення матеріалів, комплектуючих виробів, запасних
частин, устаткування для суднобудування. У свою чергу таке становлення
субєктів

митних

правовідносин,

безпосередньої участі держави,

при

здійсненні

ЗЕД,

можливо

за

а саме: забезпечення відповідних умов

митно-правового регламенту.

4.4. Засоби і методологія лібералізації (програма лояльності) митного
оформлення у суднобудуванні та судноремонті
Міжнародна відкритість ринків суднобудування, як одна із базових
характеристик ліберальної моделі економічного розвитку, здебільшого може
означати вигоду або втрату. З метою запобігання ризиків та негативних
наслідків необхідно, щоб у ході лібералізації економіки балансувались
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інтереси країни, насамперед у сфері міжнародної торгівлі. Таку функцію,
використовуючи, як новітні ліберальні, так і традиційні протекціоністські
заходи, має виконувати міжнародна торговельна політика та її найважливіша
підсистема - митна політика при здійсненні заходів з митного оформлення.
У сучасних умовах функціонування глобальної торговельної системи
перетворюється на ефективний механізм сприяння розвитку не тільки
торгово-економічних відносин, а й національних економік загалом [298].
Торговельна політика України і зокрема митна, у більшості своїх конкретних
заходів в галузі суднобудування ще не цілком відповідає викликам торговоекономічної глобалізації, оскільки належним чином не захищає національні
економічні інтереси у межах домовленостей Світової організації торгівлі.
Лібералізація, як глобальний процес засновується на консенсусній
парадигмі

розв’язання

суперечностей,

що

постійно

виникають

у

міжнародних економічних відносинах, зокрема, у міжнародній торгівлі.
Вплив лібералізації на економіку і торгівлю країн неоднаковий і визначається
через характер суспільно-політичних, економічних і соціально-культурних
відносин, які історично склалися і у т. ч. суднобудівній галузі [48].
Заходи лібералізації сприяли розробці Митного кодексу України у
якому уточнена мета, зазначено

пріоритетне завдання та шляхи удоско-

налення діючого законодавства з питань митної справи (рис. 4.4.1) [188].

Рисунок 4.4.1. Мета та пріоритети розробки нового МКУ
327

Вплив лібералізації

митних процедур на міжнародну торгівлю

неоднозначний:
- з одного боку, позитивний: відкриття ринків і збільшення частки у
світовій торгівлі країн, що розвиваються; посилення конкуренції на світових
ринках та якісна зміна структури світової торгівлі; зменшення питомих
трансакційних витрат у міжнародній торгівлі завдяки спрощенню митних
режимів; поява нових потужних економік (Китай, Бразилія, Індія);
- з другого, негативний, а саме: посилення регіонального протекціонізму
і

торгово-економічного

регіоналізму;

поглиблення

рівня

торгово-

економічного протистояння між країнами, що розвиваються, а також між
розвинутими країнами: США і ЄС - Китай, Індія, Бразилія; посилення
конкурентного тиску на внутрішні ринки країн, що розвиваються, тощо [299].
Специфіка трансформації митної політики різних рівнів полягає в її
лібералізації у формі зменшення рівня митних ставок і впливу нетарифних
обмежень через механізм переговорних процесів, як сучасний засіб
досягнення оптимальних рішень щодо митних відносин між країнами, їхніми
регіональними економічними і торговельними угрупованнями [297].

Рисунок 4.4.2. Завдання нового митного кодексу України
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За формальними ознаками (рівнем тарифів і заходами нетарифного
регулювання) національна митна політика є ліберальною, але щодо реалізації
митних і прикордонних процедур - непрозорою й корумпованою, тому має
низький рівень ефективності [300]. Завдання підвищення ефективності
національної митної політики і митного оформлення у суднобудівній галузі,
загалом необхідно вирішувати комплексно, системно визначивши пріоритети
митної політики і відповідно до них напрями реформування, що потрібно
вкладати в основу завдань Митного кодексу України (рис.4.4.2.).
Пріоритетами

трансформації

митної

політики

мають

стати:

збалансована у межах зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі
політика регулювання імпорту, яка має передбачати активне впровадження
всіх легітимних методів захисту внутрішнього ринку і селективного
стимулювання

імпорту;

детінізація

зовнішньоторговельної

діяльності;

ефективна взаємодія митних органів з суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності суднобудівної галузі; активне застосування інформаційних
технологій, зокрема, проекту «Електронна митниця»; формування митної
логістики;

інтенсифікація

міжнародної

співпраці;

інституціональна

модернізація митної системи шляхом закріплення за парламентом функції
встановлення граничної ставки мита, а за Кабінетом Міністрів України оперативного регулювання рівня тарифу; надання митним органам права на
ведення оперативно-розшукової роботи [301].

Рисунок 4.4.3. Митні платежі при переміщенні товарів через митний кордон
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Стосовно процедури справляння передбачених законом мита і податків
з

товарів,

які

переміщуються

через

митний

кордон

України

для

суднобудівної галузі, митні платежі можна поділити на такі групи
(рис.4.4.3.):
– мито становить собою податок на товари, що переміщуються через
митний кордон України, воно регулюється Законом України “Про митний
тариф” від 19.09.2013р. №584-VІІ [33];
– акцизний податок – це непрямий податок на окремі товари, визначені
законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів, він
регулюється Податковим кодексом України;
– податок на додану вартість, що регулюється Податковим кодексом
України [300].
За такого, правові засади митно-тарифного регулювання закріплено в
МК України та конкретизовано у Законі України «Про митний тариф
України» та інших правових актах підзаконного характеру. Він являє собою
економічно-тарифний

метод

державного

регулювання

зовнішньо-

економічної діяльності, який засновано на використанні цінового фактору
впливу на зовнішньо-торговельний обіг [301].
Його сутність полягає у стягненні мита з імпортованого товару і
періодично змінюється і доповнюється, відповідно до змін ринкової
кон'юнктури. У світі митно-тарифне регулювання поступово здійснюється на
основі одних і тих самих принципів і підходів, що відображено у
двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угодах. У міжнародній
практиці існує два механізми стягування мита, які грунтуються на таких
принципах:
-

принцип призначення, коли товари оподатковуються митом за

місцем їх споживання, тобто в країні імпортері;
-

принцип походження, коли мито стягується з товарів у місці їх

виробництва, тобто обкладання митом відбувається при його експорті, але
при цьому повинні бути усунені подвійні обкладання митом, що вирішується
330

двосторонніми та багатосторонніми угодами спільно працюючих країн.
Україна дотримується принципу призначення у системі застосування
внутрішньо-державних

податків. Оскільки вітчизняні суднобудівники

експортують судна з наявністю великої кількості комплектуючих виробів,
запасних частин, устаткування, обладнання та ін. імпортованих товарів з
іноземних країн, треба досконаліше розібратися у механізмі митного
оформлення товарів, що переміщуються через кордон та підлягають
експертизі [300].
До того ж, застосування спеціальних тарифних та не тарифних
заходів до матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин для
суднобудівної галузі, вирішальне значення відіграє визначення країни
походження товарів. Щодо значення країни походження для застосування
спеціальних тарифних і не тарифних заходів регулювання ЗЕД, то згідно
Закону України «Про митний тариф в Україні» № 584-VII від 19.09.2013 р.,
ввізне мито є диференційованим і містить перелік ставок загальнодержавного
податку, складеного на основі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів. Таке ставлення до товарів для суднобудування та судноремонту, що
походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або
утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого
спеціального преференційного митного режиму, згідно з Міжнародними
договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки
ввізного мита, передбачені законодавством України, у тому числі, для
іноземних суден, які заходять на ремонт під прапором своєї чи іншої держави
і мають на борту визначену кількість запасних частин, приладів,
устаткування з походженням різних країн [59].
Як наведено вище (п.2.4) будівництво торгівельних суден та
військових кораблів складається з декількох етапів, основними з яких є:
1) Складання плану підготовки виробництва і виконання робіт:
- розробка

та

затвердження

графіка підготовки виробництва

побудови судна;
- складання переліку контрагентських робіт;
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- виконання ремонтно-профілактичних робіт обладнання і споруд, що
забезпечують будівництво судна.
2) Корпусні роботи:
- закладка днищевих секцій;
- закріплення бортових секцій;
- установка шпангоутів, бімсів, стрингерів, переборок.
3) Механіко-монтажні роботи:
- встановлення головного і допоміжних двигунів;
- закріплення керуюче-контролюючого обладнання;
- монтаж допоміжного устаткування.
4) Трубо-монтажні роботи:
- встановлення магістральних – паливних, водних, вентиляційних
трубопроводів;
-

розводка

трубопроводів,

забезпечення

двигунів,

допоміжного

підйомно-транспортного обладнання;
- закріплення кабельно-трубних ліній забезпечення енергоносіями,
життєдіяльності і пожежної безпеки екіпажу.
5) Контрагентські роботи:
- виконання спеціальних видів робіт за договорами про кооперацію або
у складі кластеру;
- виробництво спеціального обладнання, приладів, устаткування;
- монтаж виробленої продукції за основним графіком будівництва
судна. Постачання комплектуючих виробів, матеріалів та ін. здійснюється
Замовником виробництва.
6) Добудовчі роботи:
- закінчення незавершених робіт з усіх напрямків будівництва;
- виправлення помилок, згідно проектної документації.
7) Випробування, ревізія, контрольний вихід:
- виправлення виявлених недоліків;
- заміна облаштувань, що не витримали випробувань;
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опрацювання

-

відповідних

документів

по

будівництву

судна

Класифікаційним Товариством.
8) Складання і підписання приймального акту судна між Виробником і
Замовником [22].
Таким чином, стає очевидно, що будівництво торговельних суден та
військових кораблів є складний і тривалий процес виробництва. Важливим
чинником є своєчасне забезпечення будівництва суден усім необхідним, аби
не порушити графік і етапи їх будівництва. За такого, доцільно, ще раз
звернути увагу на те, що більшість матеріалів, комплектуючих виробів,
устаткування,

запасних

частин

і

ін.

товарів

для

суднобудування

закуповуються і постачаються із-за кордону. Однак, існуючі сьогодні митні
правила, що враховують митні режими, відповідно до заявленої мети
переміщення цих товарів через митний кордон України, не містять в собі
особливості технологічної послідовності будівництва судна, термін якого,
разом з випробуванням, триває 2-3 роки. Крім того, у МКУ відсутні варіанти
щодо корегування встановлення митного статусу товару у суднобудуванні в
процесі виробництва, а також зміни митних режимів до імпортованих
товарів,

що

суттєво

ускладнює

виробництво,

збільшує

собівартість

виробленої продукції і, як наслідок, знижує її конкурентоспроможність.
Тобто, висвітлилася загальна потреба привести у відповідність митне
законодавство до технічних регламентів побудови торговельних суден та
військових кораблів [302].
Виходячи з обраної методології, доцільно акцентувати увагу на те,
що запровадження митних режимів обумовлене необхідністю надання
переміщуваним товарам певного статусу, з метою забезпечення можливості
здійснення митного контролю. Крім цього, застосування різних митних
режимів дає можливість, залежно від мети, терміну ввезення чи вивезення
товарів або інших обставин, застосувати до них різні заходи митно-правового
регулювання. Важливим чинником встановлення митного статусу товару у
суднобудівній галузі, а саме: комплектуючих товарів, запасних частин для
суднобудування, залежно від характеру та мети його переміщення через
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митний кордон, є послідовність технологічного циклу побудови або ремонту
суден. Якщо потрібно ввести вироби, що встановлюються до початку
будівництва, наприклад секції днища і головного двигуна з приладами
керування, знаючи термін побудови – 2 роки – це буде один митний режим, а
якщо це прилади, обладнання палубного розташування або радарні і
локаторні пристрої до палубної настройки судна – це буде інший митний
режим [272].
Проте, доцільно навести унікальну технологічну класифікацію
застосування митних режимів у специфічній галузі промисловості –
суднобудуванні, що є дуже актуальним, цінним і заслуговує на увагу.
Поступово разом з цим, простим, «природно» обумовленим рівнем
зовнішньо-торговельних зв'язків та митно-правовими статусами товарів в
механізмі митного регулювання стали застосовуватися спеціальні митні
призначення

економічного

характеру,

покликані

забезпечити

деякі

послаблення жорсткої спрямованості митної системи на протекціонізм і
фіскальні цілі. Спеціальний, особливий, характер даних митних призначень
визначається у суднобудуванні тим, що їх застосування, безумовно, виходить
за

рамки

традиційного

сприйняття

митниці,

її

протекціоністського

призначення і спочатку розглядається, як виняток в сталій системі митноправового регулювання. Такий характер «винятковості» нових митних
режимів у суднобудуванні, що поступово вводився б, обумовлюється
регламентацією їх використання і можливістю не застосовувати протягом
встановлених термінів побудови судна, при дотриманні деяких умов до
окремих товарів, переміщуваних через митний кордон, з певною метою.
Зазвичай, для цього використовуються загальні засоби митного регулювання,
перш за все митний тариф, а також зрівняльні податки, адміністративні
обмеження і т.д.[303].
Використання нових, лібералізованих митних призначень (режимів),
продиктоване потребою забезпечення тимчасового «пільгового» допуску на
національну митну територію України іноземних товарів, які спочатку
обмежувалися вельми вузьким переліком товарів і операцій, котрі відповідно
334

допускалися до поміщення під нові режими і могли проводитися в їх рамках,
наприклад: достатньо вузький перелік дозволених способів митного
складування, обмежені види переробки на митній території. Основна
проблема полягала в створенні легітимної основи такого «пільгового»
переміщення товарів для суднобудування через митний кордон і її
гармонійної інтеграції в загальний правовий, для митниці, механізм
протекціонізму. Тому, на перших етапах свого розвитку прообрази сучасних
економічних режимів у суднобудуванні розглядалися, як екстраординарна
міра, що допускає звільнення від митних платежів і умов торгової політики
деяких товарів до випуску у вільне звернення на внутрішньому ринку. Це
багато в чому пояснює, що нові режими економічного характеру і офіційної
термінології митного законодавства стали визначатися сьогодні, як «режими
відстрочення» або «звільнення» [301].
Розвиток інституту митних режимів у митному праві і законодавстві
щодо суднобудівної галузі може розглядатися, як певний результат еволюції
функцій митних органів, підвищення їх ролі в системі державного
регулювання економіки. Розширення сфери застосування митних режимів
відображає результати процесу постійного пошуку оптимального поєднання,
з одного боку, вирішення митницею завдань протекціоністського і
фіскального характеру, які впродовж всієї попередньої її історії вважали
найбільш важливим, а з іншої – широкої участі митної системи в активізації
сприяння

зовнішньоторговельної

діяльності

суднобудівної

галузі

і

економічної активності держави в цілому [304].
За такого, більшої уваги, у цьому напрямку заслуговує митний режим
тимчасового ввезення (вивезення) у суднобудівній галузі, що встановлює
вимоги, дотримання яких допускає тимчасове користування іноземними
товарами на митній території України, а українськими – за її межами, із
повним або частковим звільненням від сплати податків під час переміщення
в зазначеному митному режимі без обмеження заходами нетарифного
регулювання ЗЕД [194].
Умовами застосування режиму тимчасового ввезення (вивезення) є:
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- товари, що належать до переліку, зазначеного в ст. 189 МКУ та
ввозяться з передбаченою цією статтею метою;
- забезпечена можливість ідентифікації товарів (ст. 104 МКУ);
- обгрунтування підстав для тимчасового ввезення товарів та надання
гарантій їх повернення (ст. 104-106 МКУ);
- відсутність інших перешкод для поміщення товарів у митний режим
тимчасового ввезення (вивезення) [33].
Режим

тимчасового

ввезення

застосовується

до

товарів

у

суднобудуванні, що ввозяться на митну територію України (крім товарів, що
попередньо вивезені за межі митної території України у митному режимі
тимчасового вивезення або переробки за межами митної території України,
митного складу, транзиту за умови виконання всіх належних процедур і
вимог законодавства щодо поміщення товарів у режим тимчасового ввезення
на визначені терміни. Відносно до товарів, що є виключенням, доцільно
застосовувати особливий (спеціальний) митний режим на підставі своєчасно
затверджених правил, лібералізації митних формальностей або спеціально
створеної «програми лояльності», відносно окремого переліку товарів,
виключно для суднобудування та судноремонту [97].
Також, важливу роль відіграє, у цьому напрямку, співпраця України
на Міжнародному рівні в рамках міждержавних угод про вільну торгівлю. За
такого, можливе звільнення від сплати мита при імпорті вказаного в
коментарі до Постанови товару. Таке звільнення здійснюється при
дотриманні наступних умов: а) наявність у товару сертифікату походження;
б) виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі. На
сьогодні

в

Україні

існують

багато

міждержавних

двосторонніх

і

багатосторонніх угод із країнами СНД і Європейським союзом та іншими
окремими державами [297].
Проте, до 1 січня 2016 р., відповідно до підпункту 6 пункту 4 розд.
ХХІ

Прикінцевих

та

Перехідних

положень

МКУ,

звільнялися

від

оподаткування ввізним митом устаткування, обладнання та комплектуючі
вироби, що не вироблялися в Україні та ввозяться підприємствами
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суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) для
використання у власній господарській діяльності, згідно з Постановою КМУ
№ 466 від 28.05.2012 р. Тобто, є нагальна необхідність продовжити дію цього
положення, за умови підготовки і подання до кабінету міністрів відповідного
звернення [295].
Рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення)
товарів приймається митницею за заявою особи, що надала зобов’язання про
зворотне вивезення (ввезення), поданою до закінчення цього строку. Разом із
заявою подаються оригінали або завірені в установленому порядку копії
документів, що обґрунтовують потребу такого продовження; копія акта про
проведення митного огляду тимчасово ввезених товарів, складеного не
раніше ніж за 15 календарних днів до дня подання заяви (якщо товари
перебувають у зоні діяльності іншого митного органу). Рішення про
продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів або відмову в
продовженні строку приймається митницею не пізніше 15 календарних днів з
дня надходження заяви [296].
На теперішній час сумісними зусиллями і діями представників
Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром», Миколаївської обласної
адміністрації, Національного університету кораблебудування, Національного
університету «Одеська юридична академія», ДП суднобудівний завод «ім. 61
Комунара», ООО «Океан», ПАО «ЧСЗ» готується проект постанови КМУ
щодо продовження терміну дії вище наведеного положення [189].
Завдяки зрушенням у митній справі, суднобудівна галузь починає
збільшувати виробництво продукції відповідно прийнятому 6 вересня 2012
року Закону України «Про проведення економічного експерименту щодо
державної підтримки суднобудівної промисловості». Закон привертає увагу
тим, що закріплює низку пільг для суднобудівних підприємств. При цьому
термін дії цих пільг 10 років. Перехідними положеннями встановлений строк
дії даного Закону з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. [89].
Загальний термін режиму тимчасового ввезення (вивезення), згідно ст.
108 Митного кодексу, складає 3 роки з дня поміщення товару у митний
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режим тимчасового ввезення. Це означає, що відлік часу знаходження
товарів в режимі починається практично після перетину митного кордону
України. Різниця в часі між днем перетину товарами митного кордону і днем
їх митного оформлення може складати 10–28 днів, залежно від виду
транспорту, яким товар доставляється від митного кордону до митниці.
Точна дата завершення знаходження товарів в режимі тимчасового ввезення
(вивезення) дуже важлива, оскільки прострочення повернення товарів
загрожує значним штрафом або навіть їх конфіскацією. Строк тимчасового
ввезення (вивезення) товарів для суднобудування та судноремонту, що
поміщені під митний режим тимчасового ввезення (вивезення), може бути
продовжений з урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів, а також
інших обставин [33].
З метою справедливого справляння митних платежів при переміщенні
товарів через митний кордон України необхідно чітко визначити митний
режим (рис.4.4.4.).

Рисунок 4.4.4. Види митних режимів
Строк зворотного вивезення (ввезення) товарів встановлюється митним
органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення
(вивезення) товарів з урахуванням часу, потрібного для монтажу, демонтажу,
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транспортування тимчасово ввезених (вивезених) товарів. Інформація про
продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів заноситься
посадовою особою митного органу до Єдиної автоматизованої інформаційної
системи у строк, що не перевищує 24-х годин після прийняття відповідного
рішення. Продовження встановленого терміну знаходження товарів в режимі
тимчасового ввезення (визначення) можливо, якщо заява власника товарів
подана до закінчення терміну разом з документами, що обґрунтовують таку
необхідність [178].
В законодавстві відсутні норми про часткове оподаткування товарів
для суднобудування, що тимчасово ввозяться та не увійшли у перелік
звільнених від оподаткування товарів (рис. 4.4.5.) [88]. Це робить непривабливими лізингові та інші комерційні операції, так як товари за такими
операціями законодавчо не дозволено розміщувати у режим тимчасового
ввезення, такі товари розміщують у режим імпорту із оплатою імпортного
мита, податку на додану вартість та інших обов’язкових платежів [296].

Рисунок 4.4.5. Митний режим тимчасового ввезення
Наявність, стан товарів, що перебувають у режимі тимчасового
ввезення, а також їх цільове використання контролюються митними
органами шляхом проведення оглядів територій та інших місць, де
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знаходяться або можуть знаходитися такі товари. Періодичність таких
оглядів визначається керівником митного органу з урахуванням характеру
товарів, мети і строку їх тимчасового ввезення, умов цільового використання
товарів на митній території України [305] .
Наведений вище механізм здійснення одної із багатьох митних
процедур відноситься до базових засад процесів торговельної лібералізації,
яка останнім часом, інтенсивно поширюється у світовому масштабі з метою
досягнення економічних переваг на ринках суднобудівної галузі, а саме:
подальше підвищення конкурентоспроможності своєї продукції – суден та
інших плавзасобів. Останнім часом однією з найбільш чітко виражених
тенденцій розвитку міжнародної торгівлі у суднобудівній галузі стала
тенденція торгової взаємодії країн у рамках інтеграційних об'єднань.
Економічне об'єднання країн зумовлено тим, що зростаючі обсяги
багатономенклатурного виробництва багатьох країн стають завеликими для
їх внутрішніх ринків, тому створення ширшого єдиного економічного
простору

є

сприятливим

чинником

розвитку

та

підвищення

їх

конкурентоспроможності. На території країн, що входять до інтеграційного
об'єднання, ліквідуються внутрішні бар'єри для переміщення товарів,
здійснюється єдина для всіх країн митна політика, координується податковобюджетна, грошово-кредитна політика, спільно вирішуються проблеми
обслуговування товарних потоків і ін [298].
Аналізуючи процеси, які протікають у міжнародній торгівлі, варто
підкреслити, що лібералізація є її основною тенденцією, що полягає в
розширенні свободи економічних дій і зняття обмежень на діяльність у сфері
міжнародної торгівлі для національних господарюючих суб'єктів та
спрощення доступу на внутрішній ринок для зарубіжних суб'єктів [306].
Звісно,

що

в

сучасних

міжнародних

економічних

відносинах

лібералізація відіграє подвійну роль. З одного боку, вона важлива як процес,
що супроводжує глобалізацію, розчищаючи їй дорогу від зайвих перешкод. З
іншого – лібералізація є основою економічної інтеграції, принаймні, деяких її
форм. Водночас інтеграція й лібералізація – якісно різні явища [307].
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Звісно, лібералізація – це відкриття національного ринку шляхом
зниження або усунення тарифних і нетарифних торговельних перешкод,
стандартизації

митних

процедур,

вдосконалення

торговельної

інфраструктури. Інтеграція ж пов’язана з міжнародним поділом праці,
формуванням

єдиного

міжнаціонального

господарського

середовища,

появою спільних узгоджених механізмів економічного регулювання. Вона не
завжди спирається на зняття перешкод на шляху товарів та послуг [304].
За такого, лібералізація торгівлі – це процес інтернаціоналізації
національних економік. До типів лібералізації відносяться: двостороння,
багатостороння та глобальна. Двостороння лібералізація відбувається - при
наданні країнами одна одній торгових преференцій, що знижують кількість,
рівень обмежень на здійснення експортно-імпортних операцій у т.ч. в
суднобудуванні. Багатостороння лібералізація міжнародної торгівлі –
укладання багатосторонньої угоди зони вільної торгівлі, вступом у митний
союз або інше інтеграційне угруповання, що передбачають більшу
інтеграцію та мають свої особливості [297].
Якщо вписати ці два явища в історичний контекст, то можна побачити,
що економічна інтеграція – феномен відносно молодий. Він чітко заявив про
себе лише в роки двох світових війн, тоді як лібералізація бере початок у
часи завершення епохи первісного нагромадження капіталу, тобто у другій
половині XVIII – початку XIX століття. Звідси й низка відмінностей між
ними. Перш за все, лібералізація знаходить свій прояв і в економіці, і в
ідеології, і в політиці, а сучасна інтеграція – це економічне явище, що
спирається на ліберальну політику та ідеологію. По-друге, лібералізація має
під собою дуже розвинену та гнучку теоретичну основу [307].
Теорія міжнародної інтеграції, крім того, спирається на традиційні
концепції міжнародної торгівлі, має уривчастий, емпіричний характер. Вона
представлена головним чином:
- схемою своїх етапів, яка уміщується на одній сторінці;
- теорією митних союзів американця, що датується 1950р.;
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- аналізом певних ефектів інтеграції (розширення та відхилення
торгівлі);
- констатацією необхідності дослідження феномена реінтеграції;
- маловивченими неторговельними аспектами міжнародної інтеграції.
Водночас інтеграція активно набирає обертів, тоді як лібералізм себе в
історичному масштабі вичерпує [299]. Звідси випливає, що у міжнародної
інтеграції на сьогодні потенціал значно вищий. Лібералізація охопила як
регіональний, так і глобальний рівні, а інтеграція сьогодні регіональна і вона
має перспективу вийти і на міжрегіональний, і на світовий рівень [298].
Точніше, інтеграція – регіональний феномен, тому що здійснюється на
відповідному рівні, але вже з глобальним охопленням, оскільки цей процес
спостерігається у всіх куточках земної кулі. Можна сказати, що лібералізація
згоряє, швидко злетівши у глобальну епоху на глобальну ж точку відліку.
З’являються нові форми "відкритого регіонального протекціонізму", які
ігнорують традиційну ліберальну риторику, оскільки розраховані на різке
закриття

у

випадку

настання

гострих

кризових

ситуацій.

Отже,

простежується своєрідна конкуренція як між лібералізацією та інтеграцією,
так і між глобальним та регіональним рівнями розвитку цих процесів [307].
На регіональному рівні зменшення торговельних перешкод у суднобудівній галузі досягається у рамках двосторонніх преференційних угод та
інтеграційних об’єднань, а в світовому масштабі завдяки діяльності системи
ГАТТ/СОТ. Обидва ці інститути виникли та почали розвиватись у 1940-і
роки. Їх пріоритетність неоднакова, вона з плином часу змінювалась.
В середині ХХ століття країни вирішували найширше коло питань
міжнародної торгівлі у формі двосторонніх угод. Регіональні економічні
об’єднання тоді вже діяли, але їх було дуже мало. Генеральна угода з тарифів
і торгівлі , укладена у 1947 р., була юридичною основою вирішення торговельних завдань у багатосторонньому масштабі капіталістичного світу [306].
Системі ГАТТ належав пріоритет за ступенем реального впливу на
політику окремих країн. Він досягався за рахунок того, що система ГАТТ
розвивалась поступово, починалась із незначних зобов’язань у невеликій
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кількості сфер торгівлі. Тому, виконання цих правил не було обтяжливим
для національних урядів. Прогрес у лібералізації торгівлі досягався на
раундах переговорів, де нові домовленості закріплювались винятково
консенсусом, а тому були прийнятними для всіх. Крім того,
Європи,

ще

не

було

великої

потреби

у

розвитку

у країнах

регіонального

співробітництва [308].
Якщо окреслена тенденція збережеться, то ще за десять років
регіональні угоди з лібералізації торгівлі отримають абсолютний пріоритет, а
двосторонні домовленості стосуватимуться вузьких та специфічних проблем.
Обґрунтування цих тенденцій потребує, як уважнішого аналізу сучасного
правового поля функціонування двох- та багатосторонніх торговельних
домовленостей, так і порівняння принципів діяльності Світової організації
торгівлі та інтеграційних об’єднань щодо торговельної лібералізації [301].
У своїй діяльності ГАТТ/СОТ керується принципом недискримінації.
Він полягає в тому, що однакові торговельні правила застосовуються до всіх
без винятку членів СОТ. Цей принцип реалізується шляхом застосування
режиму найбільшого сприяння та національного режиму. Режим найбільшого
сприяння

у торгівлі товарами сформульований у

ст. 1 ГАТТ, гарантує

застосування країною однакових зовнішньоторговельних правил щодо всіх
інших країн. Національний режим, закріплений у ст. 3 ГАТТ, забезпечує
надання імпортованим товарам умов, що є не гіршими за ті, що надаються
товарам, виробленим усередині країни [299].
Однак, в Угодах щодо суднобудування та судноремонту закріплено
цілу низку винятків з режиму найбільшого сприяння. До них належать
преференційні угоди, укладені ще до створення ГАТТ, а також зони вільної
торгівлі та митні союзи.
Загальною рисою преференційних угод була наявність особливих
торговельних правил щодо одного або кількох партнерів преференційної
угоди. Такі угоди існували, наприклад, між США та Кубою, Чилі та
Аргентиною, Бельгією, Нідерландами

та Люксембургом. Теоретично

застосування більш м’яких правил до однієї або кількох країн є прямим
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порушенням принципу недискримінації в частині режиму найбільшого
сприяння. Однак, насправді їх дія була дозволена, тобто в даному випадку
використання преференційних угод діяло, як програма лояльності [309].
При цьому,

типовим прикладом програми лояльності

у суднобу-

дуванні, є спрощення митних процедур, тобто при подальших переміщеннях
через кордон товарів можуть надаватися знижки, преференції в тому числі за
накопичувальною системою, також можуть існувати системи бонусів. Крім
того, при отриманні

таких пільг,

суднобудівні підприємства мають

можливість на сповіщення про нові послуги та пільги.
Таким чином, програму лояльності можна визначити, як комплекс
маркетингових заходів для розвитку послуг існуючим суб’єктам ЗЕД в
майбутньому, продажу чи наданню

їм додаткових послуг, просування

корпоративних ідей і цінностей [310].
Для

автоматизованого

аналізу

поведінки

суб’єктів

зовнішньо-

економічної діяльності у суднобудуванні та управлінні, використовуються
CRM-системи. При глибинному аналізі даних, скоєних ними, можливе
виявлення товарів і послуг, в яких потенційно зацікавлені суднобудівні
підприємства. Тобто, програми лояльності сприяють об'єднанню партнерів з
декількох сфер галузі [311]. Участь у такій програмі істотно знижує витрати
на її підтримку і при цьому вважається, що збільшує її привабливість в очах
Замовника. Такий вид програми стимулювання
дозволяє враховувати

суднобудівної активності

переваги в різних аспектах суднобудівного

виробництва і тим самим створити його цілісний комплекс. Додатковий
ефект

від

програми

лояльності

-

залучення

нових

суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності, обмін базою з іншими суднобудівними
підприємствами – партнерами, щодо запровадження програми лояльності
митних процедур [312].
Для визначення формату застосування пропозицій дисертанта у даному
напрямку, після проведення особистого аналізу митного оформлення
комплектуючих виробів, матеріалів, запасних частин і ін., автором наведено
декілька наглядних прикладів:
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1. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» отримав із-за кордону
у 2010р. на комплектацію оборонного замовлення по програмі «Корвет», а
саме: металоконструкції спецпризначення, обладнання, комплекси технічних
засобів дистанційного управління, у митному режимі переробки. Але, термін
перебування на митній території України у такому режимі обмежується 360
календарними днями. На теперішній час вартість імпортованого товару
збільшилася у 7-9 разів із-за нарахувань штрафів за порушення умов митного
законодавства при імпорті товарів на митну територію України у режимі
переробки.
2. Подібна подія відбулася на ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»
при серійному будівництві самохідних барж. Іноземним Замовником суден
для виконання підприємством контракту було поставлено якірні механізми,
швартові лебідки, комплекти гідравлічного обладнання для приводу люкових
закриттів, кермових механізми та запасні частини. Нарахований податок на
додану вартість при ввезенні на митну територію України товарів для
суднобудування значно підвищило собівартість готової продукції і призвела
до додаткових витрат з відволіканням на певний термін обігових коштів.
3. Державне підприємство «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара»,
також закупив за кордоном дороге обладнання для будівництва траулерів, а
саме: сепаратори палива і мастил, пожежні насоси, паливно-перекачуючі
насоси, палубні вантажні крани, рятувальні шлюпки зі скидальним
пристроєм. Термін будівництва судна з урахуванням часу на проектування,
будівництво,

внесення

змін

у

конструкцію

Замовником

в

процесі

будівництва, швартовні та ходові випробування складає не менш 14-18
місяців, тобто теж більш 360 днів дозволених на термін режиму переробки.
Лише митні збори і платежі склали більш ніж 30% вартості імпортованого
товару, а штрафні санкції додатково додали ще 18%.
4. Державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» придбало за кордоном певну кількість
жароміцних сплавів твердосплавних заготовок, жаростійких металевих
конструкцій і мастильних речовин. Незабаром, тимчасово скоротилося
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виробництво

продукції

з

використанням

наведених

матеріалів,

але

дозвільний термін перебування товару на митній території України також
обмежений 360 календарними днями у митному режимі переробки.
Нараховані податок на додану вартість при ввезенні імпортованого товару,
митні платежі, а також штрафні санкції зробили не конкурентоспроможними
багато деталей і вузлів газотурбінних агрегатів.
На думку дисертанта, основною проблемою на сьогодні є не розмір
митних платежів, податків, що підлягають сплаті на митній території
України, а порядок їх адміністрування та правозастосовна практика, не
дружня бізнесу. За такого, треба забезпечити однозначне тлумачення
мотиваційних сплат, забезпечити ефективну систему видачі роз’яснень та
митних консультацій суб′єктам митних правовідносин при виконанні митних
процедур щодо товарів для суднобудування.
Підводячи підсумки щодо умов та механізмів реалізації інтересів
українського суднобудування у світовій торгівлі в умовах прискорення
лібералізації глобального торговельного середовища, можна виділити таке:
1) сучасний етап розвитку глобальної торговельної системи засвідчує
загострення суперечностей між основними товаровиробниками, викликаних
асиметричністю результатів глобалізації для різних учасників суднобудівної
промисловості;
2)

залучення

національної

економіки

до

системи

ГАТТ/СОТ,

безумовно, сприяє лібералізації системи їх взаємин із зовнішнім світом;
3) провідні суб’єкти суднобудівної галузі у міжнародній торгівлі
намагаються в основу митної політики покласти виважене співвідношення
між лібералізацією та протекціонізмом, яке має глибший ліберальний зміст і
виявляється не так у рівні митних тарифів, як у заходах нетарифного і
валютного регулювання;
4) у випадках відсутності відповідної норми митного оформлення слід
застосовувати «програму лояльності» з метою своєчасного забезпечення
запасними частинами і комплектуючими виробами судно, що будується,
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оформленими в митному режимі «тимчасового ввозу» без справляння
митних платежів;
5) пропозиція застосування «програми лояльності» до імпортованих
товарів для суднобудування та судноремонту наведена у

(табл. 4.4.1.) з

врахуванням того, що лібералізація в митній справі це процес зменшення
державного регулювання митних правовідносин учасників ЗЕД, що замінили
зовнішньоекономічний

протекціонізм,

як

головний

напрямок

у

зовнішньоекономічній політиці 50-60 років ХХ сторіччя. Тому, необхідно на
сьогодні переглянути

середньозважений

рівень тарифних

ставок

на

імпортовані товари для суднобудівної галузі, які в Україні вищі, ніж у всієї
групи

розвинених

країни

на

15-20%.

Це

суттєво

зменшує

конкурентоспроможність готової продукції суднобудівних підприємств –
суден, із-за значного підвищення собівартості.
Таблиця 4.4.1.
Проблемні питання переміщення товарів через кордон для суднобудівної
галузі та шляхи їх вирішення: «програма лояльності»
№
п/п
I.

II.

Зміст
проблемного питання
Режим тимчасового ввезення
комплектуючого обладнання,
яке постачається для виконання підприємством суднобудівних та судноремонтних
контрактів у новому Митному
кодексі відсутній. Термін
перебування комплектуючого
обладнання, яке постачається
для виконання підприємством
робіт за контрактом
обмежується 360 календарними днями без права на
подовження термінів, при
ввезенні у режимі переробки.

Обґрунтування
причин необхідності
вирішення
Термін будівництва
головного середнього
судна, з урахуванням
часу на проектування,
будівництво, внесення
Замовником змін у
конструкцію в процесі
будівництва, швартовні
та ходові випробування
скла-дає не менше, ніж
14 -18 календарних
місяців.

Нараховується ПДВ при вве- Додаткові витрати у
зенні на митну територію Ук- підприємства, (у разі
раїни під митним режимом
кредитування) які
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Заходи
вирішення
Повернути норму у
митному кодексі,
дозволяючу здійснювати оформлення ввізу
обладнання, яке постачається іноземними
Замовниками суден
для виконання
підприємством
суднобудівних та
судноре монтних
контрактів у режимі
тимчасового ввезення
з правом подовження
термінів.
У розділі XX Податкового кодексу: підрозділ
2 доповнити пунктом

імпорту (реімпорту) товарів,
котрі ввозяться підприємствами суднобудівної промисловості для будівництва,
ремонту, модернізації
морських, річкових суден та
ін. плавучих засобів.

включаються до
собівартості суден, а
також відволікання на
певний термін обігових
коштів підприємства.
Виникає проблема у
подальшому поверненні
ПДВ при експорті.

26 такого змісту:
«Тимчасово до1січня
2020 р. звільняються
від оподаткування
податком на додану
вартість операції з:
ввезення на митну
територію України під
митним режимом
імпорту (реімпорту)
товарів, котрі ввозяться підприємствами
суднобудівної промисловості для будівництва, ремонту,
модернізації морських,
річкових суден та ін.
плавучих засобів.

III.

Нараховується ПДВ при ввезенні на митну територію України товарів, котрі ввозяться
підприємствами суднобудівної
промисловості для будівництва, ремонту, модернізації
кораблів для ВМФ України.

Значно збільшує собівартість будівництва та
ремонту військово-морського флоту України.

У Податковому
кодексі застосувати
норму, що зазначена
вище, змінивши
відповідно
формулювання.

IV.

На теперішній час відсутні відомчі нормативно-правові
акти щодо митно-правового
регулювання призначення
митного режиму товарів для
суднобудування, при ввезенні
на митну територію України у
відповідності до етапів
будівництва та ремонту суден.

V.

Ввезення виробів, що
встановлюються на
початку будівництва
судна, наприклад секції
днища і головного
двигуна з приладами
керування, знаючи
термін побудови – 2 роки
– це буде один митний
режим, а якщо це
прилади, обладнання
палубного розташування
або радарні і локаторні
пристрої до палубної
настройки судна – це
буде інший митний
режим. Така пропозиція
є вагомою при
здійсненні митного
оформлення щодо
поміщення у певний
митний режим.
Має місце часте прострочення З метою упередження,
часу зберігання тимчасово
уникнення заздалегідь
ввезенних товарів для
проблемних питань щодо
суднобудування із-за
встановлення митного
відсутності погодження часу
режиму, потрібно
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Внести доповнення у
МКУ гл. 13 розділ V
щодо можливості змін
митного режиму
ввезення матеріалів,
комплектуючих
виробів, запасних
частини у залежності
від терміну етапів
будівництва, модернізації та ремонту суден.

Внести доповнення у
МКУ гл. 17-19, 21, 23
розділ V щодо
спрощення митних
процедур шляхом

їх ввезення і етапів
будівництва, модернізації або
ремонту суден.

VI.

Має місце виникнення не
порозумінь та не
узгодженоcтей визначення
складових елементів митних
формальностей при
переміщенні товарів для
суднобудування на митну
територію України.

VII.

Не приділяється особлива увага державному контролю за
переміщенням товарів
військового призначення та
подвійного використання,
згідно Закону України №
406-VII від 04.07.2013 р.

створювати ВМЗ СТ на
суднобудівних заводах
для своєчасного
забезпечення матеріалами, комплектуючими
виробами, запасними
частинами будування,
ремонт та модернізацію
суден.
У випадках виникнення
невизначеності, сумніву
або необізнаності, не
свідомості застосовувативувати лібералізаційні засоби митного
оформлення з використанням «програми»
лояльності до суб’єктів
митних правовідносин.
Таке ставлення може
призвести до
порушення Україною
ратифікованих
Конвенцій та ін.
Міжнародних
нормативно-правових
актів і накладення
санкцій з боку
міжнародної спільноти.
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створе-ння ВМЗ СТ на
суднобудівних
підприємствах.

Видати наказ ДФС
України щодо
застосування лібералізації митного оформлення при виникненні
не визначеності та
суперечності при
з'ясуванні митних
формальностей.
Оформити розпорядження ДФС України,
у якому запропонувати
відокремлений режим
для встановлення
статусу товару військового призначення та
подвійного
використання у суднобудівній галузі, наприклад: комплектуючих
виробів, запасних
частин для суднобудування, залежно від
характеру та мети його
переміщення через
митний кордон і
послідовності технологічного циклу
побудови або ремонту
військових кораблів.

4.5. Інноваційно-правове супроводження митного оформлення товарів
суднобудування як механізм підвищення конкурентоспроможності
галузі

Правовий режим митного супроводження пов'язує воєдино цілісний
комплекс правових засобів у відповідності зі складовими правового
регулювання: дозволом, забороною і зобов'язанням; його типами загальнодозвільним
імперативним,

та

дозвільним,

диспозитивним,

методами

використанням

-

централізованим,

публічно-правових

або

приватно-правових заходів регулювання поведінки [136]. Як правило, різні
сфери суспільних відносин вимагають різного поєднання засобів, методів,
типів правового регулювання [313].
У нашому випадку особливої уваги заслуговують безпосередні
чинники, тобто – правові [314]. Стан митного супроводження, як політикоправового явища обумовлений самим правом та системою законодавства.
Чинне

законодавство

повинно

бути

достатньо

повним,

стабільним,

забезпечуватися високим рівнем юридичної бази [315]. Важливе значення
для реалізації права: здійснення митного супроводження у суднобудуванні
мають правові чинники, що використовуються законодавцем. Тому, митне
законодавство, що відстає від динамічного розвитку суспільних відносин,
негативно впливає на рівень суднобудування.
Митне супроводження – це міра щодо забезпечення дотримання
законодавства у митній справі при переміщенні товарів через державний
кордон, складення і розповсюдження відповідних документів за рішенням
митного органу ДФС України. На відміну від звичайного експедирування,
митне супроводження необхідне у випадку, коли йдеться про міжнародні
вантажоперевезення і перетини державних кордонів [136].
Ключовим напрямом трансформації митної політики України має стати
створення передумов для ефективної діяльності у межах багатосторонньої
торговельної системи – СОТ. Для цього першочерговим завданням є
розвиток балансуючої функції митної політики: підготовка кваліфікованих
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кадрів для міжнародних переговорних процесів; посилення аналітичного
забезпечення під час переговорів; створення механізму обґрунтування
переговорних позицій та удосконалення законодавства митної справи в т. ч. у
напрямку суднобудування [244] (рис. 4.5.1.).
Слід

відмітити,

що

надзвичайно

важливе

значення

митного

супроводження, що визначається законами, підзаконними, нормативними
актами в суднобудуванні є: його відповідність реальним потребам
суднобудівної галузі; вірність визначення потреби в правовому регулюванні;
ясність, чіткість, доступність правових норм, їх систематизація та ін. [316].
А для того, щоб досягти цього, необхідно мати належним чином
організований

нормотворчий

суднобудування.

Тобто,

процес

налагодження

митного
такого

процесу

супроводження
є

одним

з

визначальних правових чинників митного супроводження, що позитивно
впливають на рівень конкурентоспроможності суднобудівної галузі [317].

Рисунок 4.5.1.Шляхи удосконалення митного законодавства
Сучасний стан митного супроводження суднобудування залежить від
розвитку економіки України, який

характеризується сьогодні її не

конкурентоспроможністю, яка стала особливо очевидною в умовах світової
фінансово-економічної кризи [318]. Позитивна цінова кон'юнктура на
світовому ринку сприяла тому, що в економіці України практично жодних
структурних змін не відбувалося, а заходи по її модернізації, навіть в
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експортних галузях, проводилися вкрай неефективно. Про це свідчить
відсутність у більшості суднобудівників інноваційної стратегії розвитку [98].
Суднобудівні підприємства інвестували недостатні фінансові кошти в
забезпечення високого рівня інноваційного оновлення і диверсифікації свого
виробництва,

що

затримувало

підвищення

конкурентоспроможності

продукції суднобудування і знижувало запас її міцності, особливо в умовах
цінової нестабільності [319].
При цьому, в наданні конкурентоспроможного характеру, особливу
роль повинна зіграти інноваційна політика держави, яка буде заснована на
інтеграції можливостей застосування високих технологій і використання
кваліфікованого трудового потенціалу у суднобудівних підприємствах [320].
Як свідчить міжнародний досвід інноваційного розвитку, основним
конкурентоздатним напрямом інноваційного нарощування може стати
концентрація капіталовкладень [321].
Тому, проблема інноваційного забезпечення митного супроводження
суднобудування зростає в Україні та перебуває в площині рамок формування
і проведення, як бізнесом, так і державою інноваційної політики, спрямованої
на структурну модернізацію і диверсифікацію суднобудівної галузі країни з
метою підвищення її конкурентоспроможності (рис. 4.5.2) [322].

Рисунок 4.5.2. Життєвий цикл інноваційного процесу суднобудування
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Світовий

досвід

свідчить,

що

в

умовах

глобалізації

така

високотехнологічна галузь, як суднобудівна промисловість, найуспішніше
розвивається на основі регіональних інноваційно-промислових кластерів. За
останнє десятиріччя у багатьох країнах на зміну традиційній галузевій формі
організації бізнесу прийшли кластери – неформальні об’єднання великих
лідируючих компаній з необмеженим числом малих і середніх підприємств,
технологічних

центрів,

проектно-конструкторських

фірм,

споріднених

ринкових інститутів і споживачів, розташованих на порівняно невеликій
відстані один від одного в одному регіоні, що взаємодіють один з одним в
межах єдиного ланцюжка створення вартості. Ці об’єднання здійснюють
спільну діяльність в процесі виробництва, постачання і експлуатації
продукції певного типу та виконання послуг. Кластеризація дозволяє
сформувати комплексний підхід до державної політики розвитку країни та її
регіонів з урахуванням потенціалу економічних суб’єктів територіальних
громад [323].
У підсумку за перші десять років південно-корейське суднобудування
перетворилось у наймогутнішу високотехнологічну галузь, яка почала
витісняти з світового ринку інші суднобудівельні держави. Суднобудування
на основі кластерів також допомогло Китаю у зростанні національної
економіки. Частка суднобудування у валовому внутрішньому продукті
Китаю за 2007 р. склала 10,1%, досягнувши 346,2 млрд. дол. США, яка з
кожним роком зростає. Зайнятість населення в цій сфері країни досягає
більше 32 млн. чол. [324].
На відміну від азіатського досвіду в Європі не спромоглись до кінця ХХ
сторіччя створити повноцінну підтримку суднобудівників, не надавши їм
податкової

і

фінансової

підтримки,

кластерна

модель

виробництва

впроваджувалась у суднобудування європейських країн в обмежених обсягах
[325]. Згадаємо, що в радянські часи Україна будувала до 70% усього флоту
СРСР [326].
Сучасна економічна ситуація в Україні стримує розвиток галузі, що
проявляється, як у відсутності чітко сформульованої стратегії розвитку
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українського суднобудування, так і у відсутності фінансового капіталу
(рис.4.5.3.) [318].
В умовах жорсткої конкуренції на світових ринках українським
суднобудівельним підприємствам треба терміново впроваджувати інновації,
вдосконалювати митне супроводження, технологію виробництва суден,
знайти можливості оптимізації цінової політики. Одним, з найважливіших
напрямів модернізації промисловості є її розвиток на основі кластеризації
[327].

Головна відмінна риса кластера - інноваційна орієнтованість.

Інновація - родзинка кластеру [328].
У свою чергу, успіхи такого оточення роблять позитивний вплив на
подальше

зростання

конкурентоспроможності

всіх

учасників

цього

угруповання компанії. Такі утворення і є кластери. Причому, така сукупність,
поєднуючи властивості окремих її елементів у процесі їх взаємодії, набуває
нових якостей, які особливо яскраво і різнобічно проявляються у кластерах,
утворених суб'єктами економічної діяльності [329].

Рисунок 4.5.3. Показники фінансових прибутків суднобудування [5]
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У сучасній економіці роль інновацій значно зростає. Вони все більш
стають

основоположними

чинниками,

як

економічного

зростання

суднобудівної галузі, так і митного супроводження. Зростаюча роль
інновацій обумовлена: по-перше, самою природою ринкових відносин; подруге, необхідністю глибоких якісних перетворень в економіці України з
метою подолання кризи і виходу на траєкторію сталого зростання
виробництва суднобудівної продукції за допомогою митного супроводження
комплектуючих виробів, запасних частин і матеріалів [317].
Формування гнучкої системи державної підтримки інноваційного
розвитку

суднобудування можливе, зокрема, за рахунок утворення

технологічних парків з метою створення та впровадження у виробництво
новітніх технологій. Але ця діяльність, безумовно, потребує підтримки з боку
держави, тому було б доцільним створити на базі функціонуючих науководослідних інститутів відповідний технологічний парк або парки [330]. Так,
згідно з Законом України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків” від 16.07.1999р. № 991-ХІV, технологічний парк
(технопарк) - це юридична особа або група юридичних осіб, що діють
відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної
особи та без об’єднання вкладів з метою створення організаційних засад
виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження
наукоємних розробок, високих технологій і забезпечення промислового
випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. В якості
інновацій можливо використовути також промислові кластери [331].
Відповідно до ст. 3 цього Закону, з метою залучення інвестиційних
коштів до інноваційного процесу у технологічних парках вводиться
спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності на 15 років.
Спеціальний режим такої діяльності - це режим, який передбачає податкові,
митні, фінансові пільги для суб’єктів, що реалізують інвестиційні й
інноваційні проекти в умовах технологічних парків, які створені та
функціонують відповідно до законодавства України про технопарки [325].
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У свій час створення вільних економічних зон дозволило значно
поліпшити стан підприємств на території їх розташування, що надало
поштовх інноваційним процесам [332]. Запасні частини та комплектуюче
суднове обладнання виробляються за кордоном, тому питання звільнення від
сплати ввізного мита та сплата податку на додану вартість за ставкою 0 %
набувають особливої актуальності. Зазначені пільги дозволяють знизити
собівартість судна, що будується, а також виконання робіт із ремонту судна,
тим самим підвищити конкурентоспроможність продукції, що виробляється.
Оскільки

більшість

суднобудівних

і

судноремонтних

підприємств

розташовано на територіях економічних зон пріоритетного розвитку (Одеса,
Херсон, Миколаїв), то скасування вільних економічних зон є недоцільним з
точки зору галузевої політики й економічної безпеки [333].
На інноваційні процеси митного супроводження суднобудування в
Україні негативно впливає кризовий стан. Якщо в розвинутих країнах на
митну справу витрачається 2-5 % валового внутрішнього продукту, то в
Україні при узаконеному фінансуванні на рівні 1 % валового внутрішнього
продукту, обсяги фінансування в останні роки становили 0,4-0,5 % [318].
Одним з найголовніших пріоритетів митного супроводження і
суднобудівного розвитку України на сьогодні є розроблення моделі
національної економіки, адекватної, як українським традиціям, так і
сучасним світовим тенденціям. Невід'ємною складовою частиною такої
моделі є науково-інноваційна сфера, завдяки якій країни - світові лідери у
суднобудуванні можуть створити свої сучасні динамічні соціальноекономічні системи. Україна повинна реалізувати власний науковотехнологічний потенціал, тому що нагромадження інвестиційних ресурсів і
відповідні

структурні

зміни

в

економіці

становлять

тепер

основу

інноваційного розвитку сучасного суднобудування. Існуюча науковотехнологічна база України може стати однією з головних конкурентних
переваг у боротьбі за місце в світовому економічному просторі. Державне
регулювання інноваційної діяльності у суднобудівній галузі не тільки
доцільно, але і вкрай необхідно. У перехідний період держава виконує
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функції регулятора і стимулятора інноваційної діяльності, що досягається за
допомогою прямих і непрямих чинників митного супроводження. Таке
регулювання властиве не тільки країнам, що розвиваються, але і розвинутим
індустріальним країнам [189].
Інноваційна активність суднобудівних підприємств багато в чому
визначає інвестиційний потенціал країни. Реалізація інноваційних проектів у
сукупності з упорядкуванням правових відносин митного супроводження
забезпечить формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні,
дасть можливість значно збільшити як зовнішні, так і внутрішні інвестиції та
збільшити випуск продукції. Не менш важливим є і те, що, крім суто
фінансового ефекту, участь України у світових глобальних проектах
стимулює розвиток усіх супутніх галузей у найбільш перспективних
напрямках, наприклад транспортних мереж, інформаційних технологій,
систем зв'язку і управління, сприяє розвитку нових форм організації науки і
виробництва, якими в сучасних умовах є національні технопарки. Виходячи
із світового досвіду зарубіжних аналогів, зрозуміло, що в Україні, як у сфері
економіки, так і у сфері науково-дослідної діяльності формуються умови для
впровадження нової організаційно-правової форми розвитку економіки
регіонів – технопарків, як

найбільш розвиненої

форми об'єднання

академічної науки та науки вищих навчальних закладів

з промисловим

виробництвом [329].
Відомо, що сучасне судно – дуже складна інженерна споруда, яка
містить понад 3 мільйони деталей, вузлів, машин і механізмів. Нажаль, у
теперішній час основну частину комплектуючих виробів суднобудівники
змушенні купувати
(комплектуючі

за кордоном [302]. Але, якщо є імпортований товар

вироби, матеріали, устаткування, обладнання, запасні

частини) необхідно визначитися з правовою регламентацією митного
оформлення, починаючи з митного режиму і далі за нормативними актами
Митного кодексу. Оскільки особи, які розробляли і давали назву предметам
імпорту не знайомі з класифікаторами товарів і кодів, розроблених іншими
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особами, слід очікувати багато чисельні неспівпадання

і як, наслідки

помилки, непорозуміння, похибки, неузгодженості та судові спори [333].
В переважній кількості комплектуючі вироби, що імпортуються не
виробляються у нашій країні, тому підпадають під пільговий режим по
оподаткуванню операцій імпорту. Безумовно, це сприяє затримці збільшення
витратної частини при будівництві чи ремонті судна в умовах постійного
дефіциту ресурсів на розвиток, що впливають на рівень і якість керівних
рішень, що приймаються, але не приводить до скорочення часу митного
оформлення для передачі виробів на монтажну дільницю виробництва [318].
Однак, бувають ситуативні моменти, коли є оборотні кошти і Виконавець
заказу має можливість придбати відразу декілька одиниць комплектуючих
виробів поза межами погодженого з генеральним Постачальником графіком
постачання. При цьому необхідно буде внести зміни в попередні
комплектаційні чи ремонтні відомості у відповідності з митним режимом
тимчасового ввозу і в відповідні документи митного оформлення та в
документи про ввіз у встановлений строк чи проведення декларування у
вільне користування на території України до цього строку. Крім того, при
ремонті судна власник чи уповноважена ним особа, зобов’язана надати
гарантійний лист про відповідне оформлення: передачі в дохід держави, вивіз
на борту судна, митне оформлення у режимі випуску у вільний оббіг
суднових металоконструкцій машин і механізмів демонтованих в процесі
ремонту. Наведений наочний приклад є одним із сотні виникаючих при
будівництві чи ремонті судна, що показує складну організаційно – правову і
адміністративно – керівну задачу, від своєчасного і правильного рішення
якої, залежить кінцева вартість і строки поставки судна Замовнику. Слід
відмітити, що в цьому прикладі не врахована митна вартість виробу по якій
нараховується митні платежі та податки [317].
Застосування митних режимів дозволяє митним органам однозначно
визначити статус комплектуючих (товарів) для суднобудівної галузі, що
переміщуються через митний кордон України і контролювати виконання
суб’єктами ЗЕД відповідних норм. Але слід пам’ятати, що суб’єкт ЗЕД має
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право в будь – який час обрати митний режим або змінити його на інший,
незалежно від характеру, кількості, країни походження чи призначення
комплектуючих

виробів,

при

цьому

важливу

роль

відіграє

статус

комплектуючих виробів визначений митним органом. Стає очевидно, що в
таких випадках вкрай необхідне порозуміння Сторін правовідносин діючих у
правовому полі і прагнучих максимально сприяти виконанню договірних
умов на користь один одному, а в кінцевому результаті державі та людству.
На думку дисертанта, є вкрай необхідним залучення до застосування
державного регулювання в напрямку суднобудування норм Закону України
«Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності», так як державна регуляторна
рської діяльності спрямована
цих відносин, а також

політика у

сфері

господа-

на вдосконалення правового регулювання

адміністративних відносин між регуляторними

органами та іншими органами державної влади

і

суб'єктами

господарювання щодо недопущення прийняття економічно недоцільних
та

неефективних регуляторних актів, з метою усунення перешкод для

розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та
у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України [334].
Таким чином, сьогодні Україна не має у своєму розпорядженні власних
інвестиційних ресурсів, достатніх для форсованого проведення курсу
інноваційно-конкурентного розвитку суднобудівної галузі. З огляду на це для
конкурентоспроможного розвитку суднобудування було б доцільно створити
діючу законодавчу базу, яка б забезпечувала стабільне митне супроводження
та державну і приватну інвестиційну діяльність всіх бізнес-структур в
інноваційній модернізації суднобудування і судноремонту та нові робочі
місця. Враховуючи вищенаведене доцільно запропонувати певні заходи, які
мають на меті сприяти інноваційно-правовому забезпеченню, підвищенню
конкурентоспроможності суднобудування:
1. Формування гнучкої системи державної підтримки інноваційного
розвитку, зокрема, за рахунок утворення технологічних парків з створенням
та впровадженням у виробництво новітніх технологій.
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2. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного судноремонту на
світовому ринку, шляхом стимулювання впровадження новітніх технологій з
активним використанням ліцензування.
3. Впровадження механізмів лізингу для стимулювання інноваційної
діяльності - реалізації продукції та послуг підприємств суднобудівної
промисловості у системі господарських відносин суднобудування та
судноремонту.
4. Інноваційне забезпечення митного супроводження для досягнення, за
допомогою удосконалення і розвитку господарсько-правових відносин,
взаємодії учасників формування комплексного підходу до суднобудівного
виробництва – кластеризації і утворення технологічних парків.
Висновки до четвертого розділу:
На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. Україна досягла значних успіхів у справі правового забезпечення
переміщення товарів суднобудівної галузі через митний кордон України. Але
поряд з цим у митній сфері залишилось ще багато недоліків.
2. Вільні митні зони сервісного типу сприяють забезпеченню вільної
діяльності підприємств суднобудівної галузі та залученню іноземних
інвесторів спрощенням митних формальностей.
3. Створення ВМЗ СТ на території суднобудівного заводу надасть
нові шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції суднобудівної
галузі. Існування ВМЗ СТ на суднобудівних заводах України сприятиме
поширенню масштабів інтеграції суміжних галузей промисловості.
4. Регламентація митної діяльності й регламентні документи у
суднобудуванні є сукупність норм, правил, стандартів і процедур, що
регулюють, визначають формати діяльності митних органів та суб’єктів ЗЕД.
5. Регламентація митних формальностей при переміщенні товарів
через митний кордон України для суднобудування і судноремонту має
регулятивне значення для суднобудівної галузі, оскільки без визначених
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регламентів не може існувати процесів здійснення митних операцій між
митними органами та суб’єктами ЗЕД суднобудівної галузі.
6.
повинна

Дійсна лібералізація митного оформлення у суднобудуванні
засновуватися

на

консенсусній

засаді

суб′єктів

митних

правовідносин, що сприяє взаємовигідному співробітництву сторін.
7.

У випадках відсутності відповідної норми митного оформлення

слід застосовувати «програму лояльності» з метою своєчасного забезпечення
запасними частинами і комплектуючими виробами судно, що будується,
оформленими в митному режимі «тимчасового ввезення» без справляння
митних платежів.

361

ВИСНОВКИ
У висновках сформульовано найбільш суттєві результати дослідження,
наведено теоретично-практичні узагальнення та авторські пропозиції щодо
митного оформлення комплектуючих виробів, устаткування, матеріалів,
запасних частин для суднобудівної галузі для забезпечення торговельного та
військового суднобудування України, а також реалізація виготовленої
продукції і надання послуг іноземним замовникам при переміщенні через
митний кордон.
1. Запропоновано авторське визначення поняття суднобудування – це
особлива, комплексна галузь машинобудування, результатом діяльності якої,
є побудовані, модернізовані, відремонтовані судна і інші плавучі засоби, а
також реалізована виготовлена продукція та наданні послуги, у т. ч.
іноземним замовникам, за межами митної території країни, яка обумовлює
особливе митне оформлення товарів і послуг, що переміщуються через
митний кордон для забезпечення виробництва, реалізації виготовленої
продукції та надання послуг і підлягають митному оформленню у визначених
митних режимах, з врахуванням певних митних категорії, у відповідності
мети їх переміщення, країни походження,

митного статусу і яке

здійснюється під впливом, як вітчизняних Українських митних правил, так і
міжнародних. За такого, специфіка митного регулювання у суднобудуванні
залежить від суб’єктивного ставлення держави до цього регулювання.
За сукупністю норм права, що використовуються суб’єктами митних
правовідносин у галузевій діяльності, суднобудування обумовлює створення
особливої групи митних норм щодо регулювання цієї галузі виробництва та
надання послуг, які регламентуються самостійним інститутом митного права.
2. З’ясовано, що митні правовідносини у суднобудуванні уперше
з’явилися з появою торговельних відносин, а першими джерелами
фінансування були сплата данини, плата за судочинство, штрафи та мито,
після набрали системного характеру митно-тарифні відносини. Справляння
передбачених законом митних податків і зборів, а також митні формальності,
362

при здійсненні ЗЕД у суднобудуванні, являє собою невід’ємну частину
митної справи.
3. Визначено, певна специфіка адміністративно-правової регламентації
митного оформлення у суднобудуванні:
- по-перше, у цій сфері широко використовуються міжнародні
договори, оскільки специфіка даного виду діяльності вимагає цього;
- по-друге, у цій галузі частіше використовуються звичаєві норми, що
не властиво митній справі;
-

по-третє, діяльність суднобудування пов’язана з переміщенням

одразу великої кількості вантажів, що потрібно брати до уваги при розробці й
застосуванні відповідних митних процедур.
4. З’ясовано елементний склад і послідовність етапів будівництва суден
і військових кораблів, регламентація й регламентні документи для організації
послідовного митного супроводження у суднобудуванні. До митно-правової
регламентації відносяться не тільки митні норми й правила,
державних

законів,

підзаконних

актів

та

ін.,

але

й

зводи

різноманітні

внутрішньогалузеві інструкції, положення, регламенти побудови суден,
промислові стандарти (ДСТУ, СНІП і т.д.), методичні вказівки та інше.
5. Важливим чинником встановлення митного режиму та статусу
товару,

наприклад:

комплектуючих

виробів,

запасних

частин

для

суднобудування, залежно від характеру та мети його переміщення через
митний кордон, є послідовність технологічного циклу побудови або ремонту
суден. Якщо потрібно ввести комплектуючі вироби, що встановлюються до
початку будівництва, наприклад секції днища і головного двигуна з
приладами керування, знаючи термін побудови - 2 роки – це буде один
митний режим, а якщо це прилади, обладнання палубного розташування або
радарні і локаторні пристрої до палубної настройки судна – це буде інший
митний режим.
6. Визначено, що судно, яке переміщується на митну територію
України з метою ремонту, з моменту декларування у відповідний митний
режим, набуває статусу не транспортного засобу комерційного призначення,
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а товару. Тому й використання матеріалів, комплектуючих виробів,
устаткування та запчастин, що переміщуються на борту таких суден
закордонного плавання, може бути віднесено, як до використання припасів,
так і товарів у відповідному митному режимі.
За такого з’являється можливість застосування участі фізичних осіб членів екіпажу у забезпеченні відокремленого постачання малоцінними
запасними частинами, матеріалами, комплектуючими виробами для ремонту
окремого обладнання та устаткування. В залежності від транспорту
переміщення через митний кордон, вони мають право ввозити товар вартістю
від 300 до 500 Євро без митного оформлення.
7. Здійснений аналіз з’ясування господарської та митно-правової
спорідненості суднобудівної та судноремонтної діяльності показав, що на
сьогодні

більшість

судноремонтні.

суднобудівних

Беручи

до

підприємств

уваги

перекваліфіковано

економічну

у

перспективність

судноремонтного виробництва доцільно визнати державою судноремонтну
діяльність пріоритетною сферою промисловості і поширити на неї
спеціальний режим господарювання, передбачений Законом України «Про
заходи державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» та
митно-правового супроводження.
8. Забезпечення ремонту на митній території України такого виду
товарів – суден, у т. ч. модернізація, відновлення, регулювання та
калібрування, згідно зі ст. 150 МКУ, необхідно віднести до операцій з
переробки товарів, тобто митного режиму, відповідно до якого, іноземні
товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без
застосування до них заходів нетарифного регулювання ЗЕД, за умови
подальшого реекспорту товарів переробки.
9. Визначено, вибір належним чином митного режиму щодо застосування до товарів суднобудування, регламентує формування собівартості
суден і, як наслідок, їх конкурентоспроможність на ринку. При цьому не
можна не відзначити, що спроби змін митного регулювання при введенні
нових митних режимів були не просто виразом практичної реалізації окремих
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реформаторських концепцій автора, а диктувалися об'єктивною необхідністю
активізації митного регулювання у суднобудівній галузі і усвідомленим
витребуванням економічного потенціалу, закладеного в нових режимах, щоб
пізніше вони цілком обґрунтовано отримали визначення «економічно
доцільних».
10. Зазначено, у разі коли судно побудовано або відремонтовано для
іноземного замовника за контрактом на митній території України і певну
комплектацію визначав і здійснював виконавець, тоді до ввезених товарів
для будівництва можливо застосовувати митний режим тимчасового
ввезення, а для матеріалів або комплектуючих виробів, що були піддані
значній переробці, застосовувати митний режим переробки на митній
території України. Таке ставлення також знижує собівартість виробництва
суден та підвищує їх конкурентоспроможність на ринку.
11. Визначено, що судно яке виготовлялося на території України із
імпортованих товарів, які зазнали в період будівництва судна значної
переробки, являється товаром, власником якого є наша держава, якщо товари
не піддавались значній переробці то для судна встановлюється країна
походження товару з якої ввезено найбільшу останню партію імпортованих
товарів, тому нарахування платежів тут залежить від визначеної країни. При
цьому, згідно ст. 281 МКУ,

встановлюється можливість застосовувати

механізм визначення країни походження до товарів, які поставляються у
розібраному чи незібраному вигляді, як до єдиного товару, а не до кожної
частини товару, що поставляється окремою партією. Це також спрощує митні
процедури.
12. Визначено, для імпортованих комплектуючих виробів, запасних
частин і матеріалів, з метою переробки у суднобудуванні, має бути
передбачена можливість зміни їх митного режиму на інший за аналогом.
Встановлено механізм визначення їх митної вартості, у разі необхідності
сплати імпортного мита за умовами нового митного режиму.
13. Зазначено, що режим тимчасового ввезення комплектуючих
виробів, які постачаються іноземними замовниками суден для виконання
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суднобудівними

та

судноремонтними

підприємствами

міжнародних

контрактів становить, за виробничою необхідністю, не менше ніж 14…18
місяців. Але, термін тимчасового перебування цих комплектуючих виробів
сьогодні обмежується 365 календарними днями без права на подовження
термінів, при ввезенні у режимі переробки, що потребує удосконалення
митно-правових актів і внесення змін до Митного кодексу України.
14. Зазначено,

що

адміністративно-правовою

регламентацією

передбачено термін будівництва повнокомплектного судна, з урахуванням
часу на проектування, будівництво, внесення замовником змін у конструкцію
в процесі будівництва, швартові та ходові випробування до 3-х років. Отже,
доцільно застосувати таку норму митних-правовідносин у Митний кодекс,
що дозволить здійснювати оформлення ввозу комплектуючих виробів та
запасних частин, які постачаються іноземними замовниками суден, для
виконання суднобудівним підприємством контрактів, у режимі тимчасового
ввозу без переробки, з правом продовження термінів до закінчення
будівництва судна та передачі замовнику за митною територією України.
15. Акцентована увага на спроби Всесвітньої митної організації
вдосконалити процедуру тимчасового ввезення товарів для суднобудівної
галузі шляхом розробки міжнародних норм застосування митного режиму,
який буде всебічно регулювати операції тимчасового ввезення. Доцільність
такого митного режиму для суднобудування України обумовлена тим, що
він, поряд з режимом «транзит» буде найбільш врегульований нормами
міжнародного митного права і національним митним законодавством.
Значення

тимчасового

ввезення,

як

самостійного

митного

режиму

обумовлюється потребами розвитку торгових та інших форм міжнародного
співробітництва.
16. Встановленні
приймання/передачі

особливості

товарів

контролю

військового

правового

призначення

та

регулювання
подвійного

використання. Для такого контролю характерними є: а) особливий об’єкт та
предмет контролю; б) склад суб’єктів контрольних повноважень за
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
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використання, який відрізняється від інших видів державного контролю; в)
експортний контроль здійснюється за допомогою особливих форм; г)
експортний контроль займає особливе місце та значення в політичних
процесах держави; д) експортний контроль переслідує певну мету, яка
полягає у захисті національних інтересів та гарантуванні національної
безпеки.
17. Встановлено,

наявність

певної

кількості

зразків

складових

військового корабля потребує злагодженої внутрішньої і міжнародної
кооперації, як з їх постачання, шляхом переміщення на митну територію
України з дотриманням митних правил, так і подальшого митно-правового
супроводження. І весь цей складний механізм повинен бути постійно
готовим до виконання покладених на нього бойових завдань.

Яскравий

приклад такої кооперації – багатоцільовий корабель класу “Корвет” проекту
58250. Так у створенні 29 вітчизняних зразків комплектуючого обладнання,
озброєння та технічних засобів для нього, приймають участь близько 200
підприємств різного рівня кооперації. Також, постачальниками є 14
компаній, з них 8 провідних країн світу.
18. Акцентовано

увагу,

що

створення

нової

промислової

інфраструктури вільної митної зони сервісного типу, неминуче вносить у
національну економіку інші прогресивні засади виробництва, передусім
пов'язані з формами підприємництва і змінами митних правовідносин
суб’єктів ЗЕД та митних органів у суднобудівної галузі. Крім того, вільну
митну

зону

сервісного

зовнішньоекономічний

типу

анклав,

визначають,

де

товари

як

вважаються

своєрідний
такими,

що

знаходяться за межами митної території. Зазначено, що створення вільних
митних зон сервісного типу дозволило б значно поліпшити стан
суднобудівних підприємств на території їх розташування. Основною метою
їх створення є залучення прямих інвестицій і розвиток регіонів, шляхом
створення привабливого інвестиційного клімату для суднобудування.
19. Зазначено, що при створенні вільної митної зони сервісного типу на
суднобудівних підприємствах можуть бути використані два концептуальних
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підходи: територіальний і функціональний. Відповідно до першого підходу
пільговим режимом користуються підприємства й організації, розташовані на
певній, спеціально обумовленій території. У другому випадку пільги
встановлюються
суднобудуванні

для

певних

незалежно

від

видів

підприємницької

місця

розміщення

діяльності

підприємств,

у
що

займаються цією діяльністю. Вибір одного з цих двох підходів залежить від
конкретних митно-правових завдань, виробництва та погоджується з
митними органами ДФСУ, при утворенні вільної митної зони сервісного
типу.
20. Визначено, вільні митні зони сервісного типу створюються з метою
забезпечення вільної діяльності підприємств суднобудівної галузі
залучення

іноземних

інвесторів

спрощенням

митних

–

процедур.

Пріоритетними напрямками діяльності вільних митних зон сервісного типу у
суднобудівній

галузі

є

будівництво,

ремонт

і

модернізація

суден

різноманітного призначення. Вільні митні зони сервісного типу можуть
створюватися на території суднобудівного заводу і надавати нові шляхи
забезпечення конкурентоспроможності продукції суднобудівної галузі.
Існування ВМЗ СТ на суднобудівних заводах України сприяє поширенню
масштабів інтеграції суміжних галузей промисловості, що приймають участь
у розробці, будівництві і експлуатації суден.
21. Проведене дослідження напрямків гармонізації митних правовідносин у глобальному просторі суднобудівної галузі визначило, що для
уникнення суперечностей при взаємодії країн у митній сфері в напрямку
суднобудування у контексті регулювання торговельних потоків необхідними
є впровадження єдиних стандартів, правил для переміщення товарів
суднобудування через митний кордон,

з використанням сертифікату

походження товару, а також гармонізація напрямків і механізмів діяльності
митних органів. Основною метою гармонізації у суднобудуванні в митній
сфері має бути уникнення та зменшення ризиків при реалізації митної
політики.
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22. Визначено, дійсна лібералізація митного оформлення у суднобудуванні повинна засновуватися на консенсусних засадах учасників митних
правовідносин і сприяти
випадках

відсутності

взаємовигідному співробітництву сторін. У

відповідної

норми

митного

оформлення

слід

застосовувати «програму лояльності» з метою своєчасного забезпечення
комплектуючими виробами і запасними частинами судно, що будується,
оформленням

митного режиму «тимчасового ввезення», без справляння

митних платежів. Проте, перехід до нових принципів регулювання ЗЕД у
суднобудівній галузі: тарифне регулювання, ліцензування, квотування,
відповідно до світової практики, потребує змін організації митного контролю
та митного оформлення комплектуючих виробів і запасних частин, що
знаходяться у вантажному обігу.
23. Встановлено, інноваційно-правове забезпечення митного супроводження для підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі, може
бути досягнуто шляхом: а)

зменшення передбачених законом митних

податків, платежів; б) застосуванням гнучких форм зміни митного режиму і
поглиблення лібералізації; в) розробки і впровадження в Митний кодекс
України

«Програми

лояльності»,

як

елементу

державної

підтримки

вітчизняного суднобудування.
24. Визначено, країна походження товару відіграє важливу роль у
спрощенні його митного оформлення і є однією з трьох основних, поряд з
кодом товару та його митною вартістю, характеристик, на яких базується
застосування

заходів

преференційного

тарифного

та

нетарифного

регулювання ЗЕД у суднобудівній галузі.
25. Встановлено,

при

визначенні

країни

походження

товарів

суднобудівної галузі, що ввозяться на митну територію України з країн, з
якими укладено в установленому законом порядку міжнародний договір
України, в якому встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Митним
кодексом України, дозволяється застосовувати правила міжнародного
договору щодо спрощення митних процедур.
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26. Визначено, правові підстави спрощення митних процедур при
оформленні товарів для суднобудування, які не виробляються в Україні. Такі
заходи можливі при ввезенні матеріалів, устаткування, комплектуючих
виробів і запасних частин для власного використання у господарській
діяльності

платника

податку

–

суднобудівного

підприємства,

із

застосуванням сертифікату походження товару.
27. Установлено, доцільність впровадження карнета – А.Т.А., який має
багатовекторні властивості, а саме:
а) можливість одночасно мати заповнену митну декларацію на товари
для суднобудівної галузі, що переміщуються на митну територію України;
б) дозвіл ідентифікувати тимчасово ввезені товари;
в) наявність діючої у міжнародному обігу фінансової гарантії сплати
митних податків і платежів;
г) встановлення країни походження товару.
Застосування цього документу суттєво спрощує і скорочує термін та
перелік митних формальностей, митних процедур у суднобудуванні та
судноремонті.
28. Визначено,

що

суднобудівна

галузь

потребує

спеціального

правового регулювання нормами міжнародного права, національного
митного та цивільного права, а також нормами, які містяться у підзаконних
та локальних актах служб та установ, звичаях портів, технологічних схемах
та регламентах суднобудівних та судноремонтних підприємств, що в
сукупності формують самостійний інститут та відокремлюють категорію
митної справи – гранично загальне, апріорне поняття окремої її складової, що
відображає найбільш суттєві ознаки її предметної сутності, явища або
основні специфічні елементи суднобудування та судноремонту.
29. Надзвичайно важливим значенням митного забезпечення, що
регламентується законами, підзаконними нормативно-правовими актами у
суднобудуванні є:
а) його відповідність реальним потребам суднобудівної галузі;
б) вірність визначення потреби в правовому регулюванні;
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в)

ясність,

чіткість,

доступність

митно-правових

норм,

їх

систематизація та ін.
Для досягнення цього, необхідно мати належним чином організований
нормотворчий

процес

митного

супроводження

суднобудування

та

обізнаність ним співробітників митних органів ДФСУ.
30. Проведений аналіз митних

процедур у суднобудівній галузі

дозволяє зробити висновок, що митне законодавство України не враховує
особливості адміністративно-правової регламентації поетапного будування
суден та шляхи оподаткування, в залежності від призначеного митного
режиму. У напрямку суднобудування та судноремонту воно відрізняється «не
системністю», що не дає змоги суб'єктам підприємницької діяльності
суднобудівної

галузі,

користуватися

перевагами,

які

передбаченні

законодавчими актами.
31. Зазначено, з метою приведення у відповідність законодавства
України до законодавства ЄС у суднобудуванні і митній справі є необхідним
внесення змін до Митного кодексу України, а саме: поєднання регулювання
передбаченого

для

операцій

з

давальницькою

сировиною

для

суднобудування із митними режимами переробки на митній території
України під митним контролем.
32. Визначено, що удосконалення і розвиток митного оформлення,
забезпечення правосвідомості митних органів у суднобудівної галузі повинні
супроводжуватися

удосконаленням

понятійного

апарату.

Застосовані

законодавцем юридичні терміни, у т.ч. міжгалузевого характеру, повинні
бути зрозумілі суб′єктам митних правовідносин і враховані у специфіці з
митного оформлення у суднобудуванні і

судноремонті. Відсутність

достатньої наукової оцінки системи митного оформлення у суднобудівної
галузі, унеможливлює усунення недоліків у технології процесу митних
процедур і проблем, що виникають при захисті прав фізичних та юридичних
осіб.
33. Зазначено,

що

удосконалення

регламентації митного оформлення, при
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адміністративно-правової
переміщенні товарів для

суднобудування і судноремонту через митний кордон, має важливе значення
для суб′єктів митних правовідносин суднобудівної галузі, оскільки без
визначених регламентів не може існувати процесів здійснення операцій між
митними органами ДФСУ та суб’єктами ЗЕД.
34. Проведене дослідження міжнародних норм митних процедур у
суднобудуванні
вітчизняного

дає

підстави

зробити

інтегрування

права.

Система

міжнародного

митного

міжнародного
митного

й

права

самостійна, але завжди взаємопов’язана з національними законодавствами
держав-учасниць. Митне законодавство України, у напрямку здійснення
митних процедур у суднобудуванні, представлено загальними регулятивними
правовими актами, які потребують імплементації міжнародних норм в
напрямку здійснення тимчасового ввезення із застосуванням верифікованого
сертифікату походження товару.
35. За

результатами

Миколаївської

митниці

дослідження

Державної

розроблено

фіскальної

і

служби

передано

до

концептуальні

пропозиції щодо створення і діяльності у Миколаївській області Вільної
митної зони. За зверненням керівника Миколаївської митниці Державної
фіскальної

служби

доручення

№

Миколаївською

4110/05-60/8-16

від

обласною
18.09.2016р.

адміністрацією
щодо

надано

створення

та

функціонування вільних митних зон сервісного типу в Миколаївській
області, згідно регламенту та утворення робочої групи фахівців для
підготовки і впровадження пілотного проекту.
36. Визначення митного режиму переробки у суднобудуванні на митній
території України вимагає внесення доповнення до МКУ в частині
незастосування імпортного мита до іноземних товарів, які використовуються
в процедурах переробки у разі дотримання умов зазначеного митного
режиму. Доцільним є, також, внесення норми до законодавства у частині
незастосування до експорту готової продукції (тобто продукції переробки)
експортних тарифних і нетарифних заходів, як однієї із основних умов
режиму переробки на митній території України.
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