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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з останньої третини XX ст. приватний

бізнес і держава все активніше вступають у співпрацю в
пошуках економічно ефективних шляхів вирішення зав-
дань розвитку суспільства. Однією з форм взаємодії
влади і бізнесу, що позитивно зарекомендувала себе на
практиці, стало публічно-приватне партнерство (ППП)
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THE INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CUSTOMS

У статті досліджується можливість розширення інституціонального співробітництва держави та при-
ватного сектору в митній справі через процедуру державно-приватного партнерства, що обумовлена на-
явністю спільних цілей та синергетичним ефектом від акумуляції ресурсів і можливостей обох сторін.
Обгрунтовано межі коридору можливостей інституціоналізації партнерських відносин держави і бізне-
су в митній справі: від розвитку інфраструктури місць доставки товарів до передачі приватним партне-
рам виконання публічних послуг та впровадження інформаційних технологій. Запропоновано низку за-
ходів щодо вдосконалення системи інституційного забезпечення та нормативного правового регулюван-
ня державно-приватного партнерства, яка забезпечить усталеність поступальному руху до удоскона-
лення співпраці держави і приватного бізнесу у митній справі.

The article explores the possibility of expanding institutional cooperation between the state and the private
sector in the customs field through the public-private partnership procedure, due to the existence of common
goals and the synergistic effect of the accumulation of resources and capabilities of both parties. The boundaries
of the corridor of institutionalization of state-owned and business partnerships in the customs field are
substantiated: from the development of the infrastructure of places of delivery of goods to the transfer to private
partners of the implementation of public services and the introduction of information technology. A number of
measures have been proposed to improve the system of institutional support and regulatory legal regulation of
public-private partnership, which will ensure steady progress in improving the cooperation of the state and
private business in the customs field.
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або державно-приватне партнерство (ДПП), термін,
який частіше використовується в Україні. Саме його
було закріплено у Законі України "Про державно-при-
ватне партнерство" [1] та Концепції розвитку держав-
но-приватного партнерства в Україні на 2013—2018 роки
[2], хоча, на думку авторитетних фахівців, у галузі роз-
витку ППП, яку підтримують автори, використання тер-
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міну "державно-приватне партнерство" замість "пуб-
лічно-приватне партнерство" звужує сутність цього по-
няття [3]. Адже публічні (суспільні) інтереси і потреби
не обмежуються суто державними (законотворчість,
державне управління, регулювання економіки, справ-
ляння податків, забезпечення прав людини, боротьба з
правопорушеннями), до них відносяться також інтере-
си значної частини суспільства (поліпшення екології), в
т. ч. територіальних громад, соціальних груп (наприк-
лад, пенсіонерів). Але виходячи із проблематики, що
буде розглядатися (митна справа), вважаємо за доціль-
не далі в цій роботі використовувати саме термін "дер-
жавно-приватне партнерство".

Незважаючи на визнання цієї форми співпраці од-
ним з найважливіших інститутів у забезпеченні еконо-
мічної і гуманітарної безпеки держави, його впровад-
ження в українську практику йде вкрай повільно. Не-
вирішеність цілого ряду теоретичних і методологічних
питань переходу до партнерських відносин держави і
бізнесу, а саме, недостатній рівень уваги держави до ре-
алізації політики у сфері ДПП і недосконалість систе-
ми управління розвитком такого партнерства,
відсутність у сфері ДПП дієвих заходів із створення
умов для його розвитку, а також чіткого розмежуван-
ня повноважень між органами державної влади, наяв-
ність галузевих особливостей провадження господарсь-
кої діяльності і складність умов довгострокового та
взаємовигідного співробітництва між державою і при-
ватними партнерами, низький рівень інституціональної
спроможності органів державної влади і приватного
сектору до впровадження ДПП, несприятливий інвес-
тиційний клімат і складність умов провадження підприє-
мницької діяльності під час реалізації проектів ДПП,
наявність проблем у відносинах між органами держав-
ної влади і приватним сектором під час проведення по-
годжувальних процедур, захисту прав власності інвес-
торів, розв'язання господарських спорів, складність
механізму надання державної підтримки для реалізації
довгострокових інвестиційних проектів за участю при-
ватних партнерів, відсутність ефективного механізму
надання державної підтримки у сфері ДПП, неузгод-
женість нормативно-правової бази з питань ДПП, а го-
ловне вкрай низький рівень довіри до органів держав-
ної влади, стримують розвиток цього виду взаємодії
держави з приватними структурами [2].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність питань реалізації державно-приватно-
го партнерства в Україні знайшла своє відображення в
наукових працях таких вітчизняних вчених та науковців,
як Н. Безбах [4], І. Запатріна [3], Є. Васильєв [5], Б. Вин-
ницький, Б. Онищук, П. Сегварі [6], О. Сімсон [7] та ін.
Проте дотепер не вироблено єдиного підходу до вико-
ристання механізмів державно-приватного партнерства.
Отже, залишається безліч питань, які вимагають додат-
кових досліджень. Необхідна розробка комплексного
підходу до застосування державно-приватного парт-
нерства в сучасних українських умовах, що дозволяє
ефективно використовувати його можливості органа-
ми виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну митну політику.

МЕТА CТАТТІ
Мета cтатті — теоретичне обгрунтування можли-

вості удосконалення організації системи митної справи
в Україні за допомогою державно-приватного партнер-
ства.

Закон [1] визначає державно-приватне партнерство
в Україні як співробітництво між державою Україна,
територіальними громадами в особі відповідних держав-
них органів та органів місцевого самоврядування (дер-
жавою) та юридичними або фізичними особами —
підприємцями (приватними партнерами), що здійс-

нюється на основі договору в порядку, встановленому
законом та іншими законодавчими актами, та відпові-
дає ознакам державно-приватного партнерства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

ДПП в Україні є системою відносин між державним
та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси
обох партнерів об'єднуються з відповідним розподілом
ризиків, відповідальності та винагород між ними, для
взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у
створенні нових, модернізації (реконструкції) діючих
об'єктів, які потребують залучення інвестицій, та кори-
стуванні (експлуатації) такими об'єктами. ДПП засно-
вується з метою забезпечити фінансування, плануван-
ня, виконання та експлуатацію об'єктів, виробництв і
надання послуг державного сектора. Його ключовими
особливостями є довгостроковість забезпечення і на-
дання послуг (іноді терміном до 30 років), передача ри-
зиків приватному сектору, різноманіття форм довго-
строкових контрактів, що укладаються юридичними
особами приватного права з державними структурами
[8].

Практичний посібник з питань ефективного управ-
ління в сфері державно-приватного партнерства [8]
відзначає різні типи ДПП, що покривають широке коло
ринкових сегментів і відображають різного роду потре-
би держави в розв'язанні завдань задоволення потреб у
послугах, які традиційно відносяться до сфери відпові-
дальності органів державної влади. Незважаючи на
різноманітність типів ДПП, можна виділити серед них
дві основні категорії: інституціональне ДПП, яке охоп-
лює всі форми спільних підприємств між державними і
приватними учасниками, і контрактне ДПП. До найбільш
часто використовуваних контрактних моделей держав-
но-приватного партнерства відносяться:

— BBO (Buy — Build — Operate) "Придбання — бу-
дівництво — експлуатація": передача державного май-
на приватній структурі на умовах контракту, згідно з
яким майно має бути модернізоване і експлуатуватися
певний період часу, державний контроль здійснюється
протягом дії контракту про передачу майна;

— BOO (Build — Own — Operate) "Будівництво —
володіння — експлуатація": приватний сектор фінансує,
будує, володіє і експлуатує споруду або надає послугу
на основі довічного володіння або оренди. Державні об-
меження встановлюються в спеціальній угоді і за допо-
могою функціонування постійного регулюючого орга-
ну;

— BOOT (Build — Own — Operate — Transfer) "Бу-
дівництво — володіння — експлуатація — передача":
структура приватного сектора отримує франшизу на
фінансування, формування, побудову та експлуатацію
споруди (а також на стягування плати за використан-
ня) на певний період, після закінчення якого право влас-
ності повертається державі;

— BLOT (Build — Lease — Operate — Transfer) "Бу-
дівництво — оренда — експлуатація — передача": ком-
панія приватного сектора отримує франшизу на фінан-
сування, проектування, будівництво та експлуатацію
орендованої споруди (а також і стягування плати зі спо-
живачів послуги) на період оренди, вносячи рентну пла-
ту;

— Право на експлуатацію (Operation License): при-
ватний оператор отримує право (ліцензію) на виробниц-
тво і надання суспільної послуги, як правило, на певний
період. Така модель часто використовується в проек-
тах щодо інформаційних технологій [8].

В Україні Закон "Про державно-приватне партнер-
ство" передбачає реалізацію проектів лише у формі до-
говору, реалізуючи контрактну форму ДПП, тоді як,
наприклад, у ряді європейських країн таке обмеження
відсутнє. Відтак, на відміну від України, партнерські
відносини держави і бізнесу при провадженні госпо-
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дарської діяльності з надання публічних послуг можуть
бути реалізовані шляхом створення спеціальної струк-
тури у формі юридичної особи за участю публічного і
приватного партнера, а у ряді випадків — ще й за учас-
тю фінансових інститутів.

У сучасному розумінні ДПП — це інституціональ-
ний та організаційний альянс між державою і бізнесом
з метою реалізації масштабних і локальних, але завжди
суспільно значущих проектів в широкому спектрі сфер
діяльності. На думку авторів, для розвитку ефективної
взаємодії держави з приватними структурами у формі
ДПП необхідно розмежувати випадки, коли потреби
держави можуть бути забезпечені на конкурентному
ринку, і ситуації, коли підконтрольні державі виконавчі
органи при забезпеченні певної суспільної потреби ке-
руються іншими мотивами аніж прибутковість. У пер-
шому випадку приватні особи будуть діяти в умовах нор-
мального конкурентного ринку, виробляючи та реалі-
зовуючи продукцію на суто комерційній основі з метою,
в першу чергу, отримання прибутку. Надання їм при
цьому в форматі ДПП певних переваг чи взагалі виключ-
них прав порівняно з іншими суб'єктами господарюван-
ня навряд чи є виправданим. Натомість, коли потреби
держави забезпечуються не на конкурентному ринку, а
діяльність підконтрольних державі приватних структур
при забезпеченні певної суспільної потреби не залежить
від економічних ризиків і витрат на неї, — залучення до
співпраці приватних партнерів у форматі ДПП може
виявитися перспективним.

Митний кодекс України щодо взаємовідносин мит-
ниці і суб'єктів господарювання визначає, що органи
доходів і зборів встановлюють та підтримують офіційні
відносини консультативного характеру з суб'єктами
господарювання [9]. Ці відносини включають в себе ук-
ладення меморандумів про взаєморозуміння з метою
розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначе-
них осіб у вдосконаленні митного контролю та оптимі-
зації методів роботи органів доходів і зборів. Серед пріо-
ритетних напрямків, які потребують залучення інвес-
тицій і можуть бути інституціонально оформлені як
механізми державно-приватного партнерства, варто
виділити такі:

— будівництво та експлуатація інфраструктури мит-
ниць,

— передача приватному сектору виконання публіч-
них послуг,

— впровадження інформаційних технологій.
Щодо розвитку інфраструктури митниці — в Україні

склалася досить цікава ситуація у взаємовідносинах
митниці і суб'єктів господарювання, якi є власниками
(розпорядниками) інфраструктури місць доставки то-
варів [10]. Мiсцем доставки може бути визначена мит-
ницею призначення територiя (або її частина) пункту
пропуску (пункту контролю) через державний кордон
України, морського чи рiчкового порту, аеропорту,
залiзничної станцiї, вiльної митної зони, пiдроздiлу
митницi призначення, у якому безпосередньо прово-
диться митне оформлення, пiдприємства з безперерв-
ним циклом виробництва, вантажного митного комплек-
су, територiя, що прилягає до центральної сортуваль-
ної станцiї, регiональної сортувальної станцiї, мiсця
мiжнародного поштового обмiну, складу тимчасового
зберiгання або митного складу. У разi визначення мiсцем
доставки територiї (її частини) вантажного митного
комплексу, територiї, прилеглої до складу тимчасово-
го зберiгання чи митного складу, до облаштування мiсць
доставки застосовуються вимоги, встановленi законо-
давством України до функцiонування вказаних об'єктiв
[11].

Зазначiмо, що відкриття та експлуатація вантажно-
го митного комплексу, складу тимчасового зберiгання,
митного складу належать до видів господарської діяль-
ністі, контроль за провадженням яких здійснюється
митницею, і їх технологічне оснащення та особливості

функціонування регламентовані відповідними норма-
тивними актами [9—13], у т.ч. створення зони митного
контролю з відповідним обладнанням для підтримання
режиму зони митного контролю, наявність твердого
покриття територiї, обладнаної для стоянки транспор-
тних засобiв, цiлодобова охорона складських об'єктiв
або функцiонування на них охоронної сигналiзацiї,
наявнiсть засобiв для зважування товарiв, наявнiсть
рампи, оглядового майданчика, навантажувально-роз-
вантажувальної технiки, наявнiсть i функцiонування
системи вiдеоспостереження, фiксування такого вiдоб-
раження для виявлення несанкцiонованого доступу до
товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд мит-
ним контролем, а також ведення архiву вiдеозаписiв,
функцiонування на в'їздi та виїздi з прилеглої конт-
рольно-пропускної системи, до якої входять шлагбау-
ми, електроннi ваги для зважування транспортних за-
собів, засоби автоматичного зчитування реєстрацiйних
номерних знакiв транспортних засобiв з функцiєю ав-
томатичного внесення iнформацiї про реєстрацiйний
номер транспортного засобу та його загальну вагу до
системи електронного облiку товарiв.

Крім того, власник (розпорядник) такого місця
прибуття повинен забезпечити, маючи у наявності не-
обхідні приміщення для обладнання робочих місць,
посадових осiб митниці згiдно iз встановленими нор-
мативно-правовими актами, санiтарними нормами та
правилами і надати канали i засоби зв'язку для роботи
посадових осiб митниці та iнших державних органiв
контролю.

Зрозуміло, що виконання вимог по облаштуванню
місця доставки товарів навіть при наявності приміщень
і земельної ділянки у суб'єктів господарювання, потре-
бує досить значних сум. Однак тільки територій, при-
леглих до складів тимчасового зберігання відкритого
типу, визначених митницями у якості місць доставки
товарів на митній території України нараховується
більше 50 [10]. На думку авторів, більшість складів тим-
часового зберігання та митних складів відкривається і
експлуатується з метою організації місця доставки то-
варів для надання послуг по обслуговуванню транспор-
тних засобів, якi доставляють товари до митниць при-
значення.

Таким чином, митниця призначення безоплатно отри-
мує інфраструктуру для розміщення власних
підрозділів, канали зв'язку, облаштовану зону митного
контролю та інше. Власник (розпорядник) місця достав-
ки товарів отримує гарантований дохід від обслугову-
вання транспортних засобів та надання інших послуг
(зберігання, декларування, навантажувально-розванта-
жувальні роботи). Фактично існуюче партнерство між
державою та власниками вантажних митних комплексів,
митних складів та складів тимчасового зберігання
відкритого типу за законом не можна віднести до дер-
жавно-приватного партнерства тому, що таке партнер-
ство побудоване не на основі договору та не відповідає
двом ознакам державно-приватного партнерства, а саме
[1]:

— відсутнє надання прав управління об'єктом парт-
нерства або придбання, створення об'єкта державно-
приватного партнерства з подальшим управлінням (ко-
ристуванням, експлуатацією), за умови прийняття та
виконання приватним партнером інвестиційних зобо-
в'язань відповідно до договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, тому що немає ані
об'єкта партнерства, ані відповідного договору;

— не визначені терміни відносин між митницею та
власниками інфраструктури.

Однак має місце передача приватному партнеру ча-
стини ризиків у процесі здійснення співробітництва і
внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти із
джерел, не заборонених законодавством.

При цьому слід розуміти, що така взаємодія трива-
тиме до того часу, коли одна із сторін взаємодії вирі-
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шить призупинити такі стосунки, причому жодна із
сторін не має захисту від дій іншої сторони, оскільки
відсутній порядок такої взаємодії, не визначені обов'яз-
ки сторін, терміни існування інфраструктури місця до-
ставки товарів тощо.

На думку авторів, наразі в митній справі потрібна
інституційна визначеність питань взаємодії держави з
партнерами, обов'язки яких будуть зафіксовані, а парт-
нерство буде мати характер унормованого у форматі
ДПП. Партнер з чітко визначеними обов'язками буде
мати гарантії повернення інвестицій у розвиток інфра-
структури, створення нових робочих місць, а митниця
буде мати гарантії розміщення власних підрозділів, на-
явності каналів зв'язку та облаштованої зони митного
контролю.

Іншим пріоритетним напрямом розвитку механізму
державно-приватного партнерства, як вже було зазна-
чено вище, є передача приватному сектору виконання
публічних послуг, зокрема, контролю за рухом товарів
від моменту їх ввезення на територію України до мо-
менту продажу. При цьому співробітництво держави та
приватного сектору у сфері контролю буде досягатися
шляхом спрощення процедур на кордоні, переміщенням
контролю всередину країни за допомогою механізмів
аудиторського контролю, системи аналізу та управлін-
ня ризиками [14].

Ці системи можуть та повинні базуватися на системі
електронного обігу податкової та митної інформації, її
звірки з інформацією від інших джерел як зовні, так і
всередині країни, що потребує впровадження відповід-
них інформаційних технологій в тому числі і на заса-
дах державно-приватного партнерства. Податки, які на
основі норм законів можуть бути сплачені в митницях
на основі попередньої інформації (яка не завжди відпо-
відає кінцевим документам) повинні (або можуть) бути
сплачені всередині країни. Такий підхід різко зменшує
джерело можливої корупції як на митниці, так і в по-
даткових органах.

Реалізація цієї ідеї може бути досягнута шляхом
приведення систем бухгалтерського обліку товарів
всередині країни та системи обліку товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності до єдиних стандартів зі
значним додатковим розширенням УКТ ЗЕД для
цілей автоматизованої електронної ідентифікації
товарів [15].

Наприклад, можливо внести такі законодавчі зміни:
— абзац перший підпункту 296.1.1. пункту 296.1

статті 296 Податкового кодексу України доповнити
частиною наступного змісту: "а також книгу обліку
витрат на придбання товарів іноземного виробницт-
ва за переліком, визначеним у статті 6 Закону Украї-
ни "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг";

— пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу Ук-
раїни доповнити частиною наступного змісту: "крім про-
дажу товарів іноземного виробництва за переліком, ви-
значеним у статті 6 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг";

— статтю 6 Закону України "Про застосування реє-
страторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, гро-
мадського харчування та послуг" доповнити частиною
такого змісту: "Завірена декларантом копія митного до-
кументу, у відповідності до якого товар було ввезено
на митну територію України у митному режимі імпор-
ту, є обов'язковою для обліку наступних товарів інозем-
ного виробництва": з визначенням таких товарів;

— розширити перелік обов'язкових реквізитів по-
датковій накладній, який визначений статтею 201 По-
даткового Кодексу України в частині внесення інфор-
мації, яка б ідентифікувала імпортні товари та надавала
можливість порівняти її з інформацією, що зазначена в
митних деклараціях тощо.

Такий підхід надає можливість порівняти на елект-
ронному рівні товари, які ввезені, та товари, які продані
всередині країни, що ліквідує основу для їх фальсифі-
кації, дозволить контролювати не тільки їх митну
вартість, як базу нарахування митних податків, але та-
кож бази нарахування внутрішніх податків.

Досягнення цієї мети можливо тільки в умовах вті-
лення в усі сфери суспільства електронних технологій
обліку та аудиту, що потребує законодавчого введен-
ня можливості не тільки самостійного (або за допомо-
гою співпраці у форматі ДПП з приватними структу-
рами) проведення аудиту суб'єктами господарювання,
але і його використання податковими та митними орга-
нами для цілей державного контролю. За аналогією
Уповноважених економічних операторів всередині
країни повинні бути визначені підприємства, яким дер-
жава довіряє та дозволяє спростити різні форми кон-
тролю.

Нормативне втілення такого підходу забезпечить
можливість одночасно зі зміною форм контролю підви-
щити доходну частину бюджету, побудувати прозору
схему руху товарів, надати однакові можливості для усіх
суб'єктів торгівлі, значно зменшити основу та рівень
корупції.

Використання інформації від країни міжнародних
союзів щодо товарів, які оформлені в митному відно-
шенні в країнах цих союзів, та заявлені в режимі імпор-
ту та транзиту в Україні повинна стати дієвою складо-
вою системи митного контролю не тільки при митно-
му оформленні цих товарів, але також при здійсненні
митного аудиторського контролю [16]. Митні та подат-
кові органи України у такому разі повинні також на-
давати країнам вказаних союзів відповідну інформа-
цію.

Така система обміну та використання інформації,
побудована на єдиних розширених класифікаторах то-
варів та системі електронного документообігу, у подаль-
шому може стати складовою всесвітньої мережі конт-
ролю за рухом та ланцюгами поставки товарів, що спри-
ятиме боротьбі з контрабандою та митними правопо-
рушеннями. Прикладом такого розширеного опису то-
варів може бути Класифікатор додаткової інформації,
необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до
електронного інвойсу, який додається до митної дек-
ларації, заповненої на бланку єдиного адміністративно-
го документа, затверджений наказом Мінфіну №998 від
17.09.2012 року.

ВИСНОВКИ
Таким чином, автори вважають, що інституційна

визначеність є найбільш значущим чинником успіху
співпраці між державою та приватними партнерами,
оскільки приватні інвестори прагнуть уникати проектів,
при реалізації яких можуть виникнути непередбачені
ризики. Найважливішим завданням для партнерства
держави та приватного сектору економіки у галузі мит-
ної справи є розвиток інститутів, процедур і процесів
щодо їх ефективного формування, які за визначенням
Д. Норта, є "правилами гри" в суспільстві, або, вислов-
люючись більш формально, створеними обмежувальни-
ми рамками, які організовують взаємовідносини між
людьми. Отже, вони задають структуру спонукальних
мотивів людської взаємодії — в політиці, соціальній
сфері або економіці" [17].

На думку авторів, в Україні один з резервів взаємодії
держави і бізнесу в митній справі лежить в площині кон-
солідації сил для реалізації проектів ДПП. Державно-
приватне партнерство є юридично закріпленою формою
співробітництва між органами державної влади (дер-
жавними партнерами) та юридичними і фізичними
особами (приватними партнерами), щодо об'єктів дер-
жавної власності, а також послуг (функцій), що нада-
ються (виконуються) органами державної влади з ме-
тою реалізації суспільно-значущих проектів в широко-
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му спектрі видів економічної діяльності. ДПП у митній
справі має потенціал для реалізації в наступних напрям-
ках: будівництво та експлуатація інфраструктури мит-
ниць, передача приватному сектору виконання публіч-
них послуг та впровадження інформаційних технологій.
У вітчизняній практиці перехід на новий рівень співпраці
у форматі інституту державно-приватного партнерства
дозволить створити механізм, який буде більш ефектив-
но працювати на забезпечення національних інтересів
та безпеки України.
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