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таким чином, зміст митних правовідносин відіграє важливе зна-
чення як у самій конструкції митного правовідношення, визначаючі міру 
дозволеної поведінки суб’єкта та зобов’язуючи діяти певним чином, так і 
впливаючи на весь механізм правового регулювання, адже саме правовід-
носини є тим елементом механізму правового регулювання, який конкре-
тизує взаємні права та обов’язки конкретних суб’єктів.
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ПраВоВиЙ статУс МіністерстВа ДоХоДіВ і зБоріВ 
УкраЇни як органУ ФінансоВого контролю

реформування  системи органів державного фінансового контролю 
в україні триває вже багато років. вона обумовлена низкою чинників, 
серед яких: велика кількість контролюючих органів, дублювання контр-
ольних повноважень, які перекликаються одні з одними. такий стан речей 
відповідно обумовив потребу визначення нових принципів, засад і меха-
нізмів упорядкування системи та структури системи органів державного 
фінансового контролю в україні, що сприятиме дії системи державного 
фінансового контролю як єдиній системі, відповідності європейським ви-
могам та ін.

так, починаючи з 2010 року президентом україни було прийнято 
низку указів, що спрямованих на оптимізацію чисельності апаратів цен-
тральних органів виконавчої влади або їх регіональних відділень, усунен-
ня міжвідомчих конфліктів і, як результат – підвищення якості публічно-
го управління. одним із ключових серед них є указ «про деякі заходи з 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 груд-
ня 2012 р. № 726/2012, яким було утворено міністерство доходів і збо-
рів україни шляхом реорганізації Державної митної служби україни та 
Державної податкової служби україни, також прийнято нові податковий 
та митний кодекси, що значно вплинули на організаційно-правові засади 
діяльності органів фінансового контролю. 

таким чином, в історії незалежної україни у складі органів фінан-
сового контролю створено відомство, яке забезпечує формування єдиної 
державної податкової, державної митної політики в частині адміністру-
вання податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної 
податкової, державної митної політики, а головне несе відповідальність за 
всю повноту наповнення державного бюджету за рахунок податкових та 
митних платежів. 

після цього постановою кабінету міністрів україни «про реорга-
нізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих 
митних органів та організацій» від 20 березня 2013 р. № 228, постанов-
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лено Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками реор-
ганізувати шляхом приєднання до міністерства доходів і зборів. на цей 
Департамент,в відповідно до положення покладалося здійснення:

контролю за діяльністю митних органів з питань проведення доку-
ментальних перевірок, управління ризиками, аналітичної роботи;

здійснення митного контролю шляхом проведення документальних 
перевірок дотримання вимог законодавства україни з питань державної 
митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нараху-
вання та сплати митних платежів тощо.

таким чином після кардинальних змін у системі митних органів, а 
точніше після підписання указу президента україни від 24 грудня 2012 р. 
№ 726 щодо створення нового органу виконавчої влади з питань адміні-
стрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної держав-
ної податкової, державної митної політики – міністерства доходів і зборів 
україни, а також відповідного центрального апарату міндоходів з питань 
координації здійснення документальних перевірок дотримання вимог 
законодавства україни з питань державної митної справи, в тому числі 
достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, з відпо-
відними повноваженнями, а мова йде про Департамент митного аудиту, 
аналізу та управління ризиками, поки відповідного положення про яке не 
прийнято, говорити ще зарано. 

Зазначимо, що на сьогодні існують як позитивні так і вкрай нега-
тивні відгуки серед фахівців щодо реорганізації двох органів фінансового 
контролю.

До позитивних здобутків слід віднести те, що об’єднання податкових 
та митних органів у єдине міністерство дасть змогу скоротити витрати 
й бюрократичні процедури, усунути дублювання діяльності, а це, відпо-
відно, сприятиме підвищенню ефективності роботи. наприклад, на даний 
час як у податкової, так і в митної служби є власна розгалужена систе-
ма територіальних органів. створення єдиного відомства надасть змогу 
їх реорганізації в територіальні органи єдиного підпорядкування. таким 
чином в подальшому можливо здійснити об’єднання місцевих податкових 
адміністрацій з митницями (зокрема обласних податкових адміністрацій 
з митницями, які розташовані у тих же областях), що дозволить оптимізу-
вати управлінський апарат та зменшити кількість працівників. 

поява міністерства доходів і зборів створює низку правових колізій 
та суперечностей. Згідно чинного законодавства Державна митна служба 
україни є центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, 
діяльність якого спрямовується і координується кабміном україни через 
міністра фінансів україни (указ президента україни «про положення про 
Державну митну службу україни» від 12.05.2011 р. № 582/2011). Державна 
податкова служба україни також є центральним органом виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується та координується кабміном україни 
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через також міністра фінансів (указ президента україни «про положення 
про Державну податкову службу україни» від 12.05.2011 р. № 584/2011). 
а це означає, що вказаний керівник має низку суттєвих повноважень: за-
твердження планів, отримання звітів, кадрових призначень, створення 
та ліквідації підрозділів тощо. крім того, мінфін є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпе-
чення реалізації податкової та митної політики (указ президента украї-
ни «про положення про міністерство фінансів україни» від 8.04.2011 р. 
№ 446/2011), що також відображено у низці положень зазначеного указу та 
інших нормативних актах.

таким чином на сьогоднішній день існує необхідність внесення змін 
до чинного законодавства щодо визначення правового статусу міністер-
ства доходів і зборів україни, забезпечення кадрового потенціалу та на-
лежної кваліфікації службовців. За умови об’єднання податкових і митних 
органів на багатьох посадових осіб покладатиметься виконання двох осно-
вних функцій різного виду, що потребуватиме наявності різних знань та 
навичок.
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історичні та організаціЙні асПекти 
наДання гУМанітарноЇ ДоПоМоги

спеціалісти з міжнародного права не можуть назвати хоча б при-
близно час зародження такого суспільного руху як надання гуманітарної 
допомоги.

історії відомі факти надання гуманітарної допомоги не тільки у се-
редньовіччі, але і в стародавні століття. наприклад, культура стародав-
нього Єгипту була пройнята турботою про людей. сім діянь істинного 
милосердя закликають «нагодувати голодного, напоїти спраглого, одяг-
нути роздягненого, дати притулок мандрівнику, звільнити полоненого, 
вилікувати хворого, поховати мертвого». інший приклад, коли орден лі-
карні св. іоанна в Єрусалимі (хII ст.), відомий у той час як мальтійський 
орден, героїчно намагався полегшити страждання людей, особливо коли 
чорна смерть, як в той час називали бубонну чуму, наводила жах на всю 
Європу. основна ж маса людей залишалася відносно байдужою до страж-
дань інших.

тим не менш, саме з розквітом в Європі і північній америці в XVIII – 
XIX століттях місіонерських (релігійних) товариств і пов’язують виник-
нення цього руху. Дійсно місіонери займалися не тільки зверненням до 
християнства жителів далеких країн, але й надавали їм гуманітарну допо-
могу. саме вони сприяли усвідомленню співвітчизниками гуманітарних 




