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У статті визначено, що для реалізації майна митниць можуть залучатися такі суб’єкти господарю-
вання, як організатор митних аукціонів, товарні біржі або торговельні підприємства (за договором комісії). 
Досліджено процедуру конкурсного відбору організатора митного аукціону. Виявлено, що у разі прийняття 
митницею рішення про недоцільність реалізації товарів на митних аукціонах вони реалізуються через 
товарні біржі або торговельні підприємства, з якими укладено угоди про їх реалізацію. Зазначено, що на по-
чатку кожного року на конкурсній основі визначаються торговельні підприємства, яким надаватиметься 
право реалізації майна, з обов’язковим занесенням їх до єдиного реєстру торговельних підприємств. Ви-
значено, що одним із напрямів, що дасть змогу вдосконалити процедуру відбору суб’єктів господарювання, 
є більш активне використання електронних аукціонів, що може значно пришвидши процедуру реалізації 
майна і тим самим збільшити обсяги надходжень до державного бюджету.

Ключові слова: розпорядження майном, реалізація майна, суб’єкти господарювання, електронний аук-
ціон, митний аукціон, редукціон, реєстр торговельних підприємств, товарна біржа, торговельні підпри-
ємства, договір комісії.

В статье определено, что для реализации имущества таможен могут привлекаться такие субъекты 
хозяйствования, как организатор таможенных аукционов, товарные биржи или торговые предприятия 
(по договору комиссии). Исследована процедура конкурсного отбора организатора таможенного аукцио-
на. Обнаружено, что в случае принятия таможней решения о нецелесообразности реализации товаров 
на таможенных аукционах они реализуются через товарные биржи или торговые предприятия, с кото-
рыми заключены соглашения об их реализации. Указано, что в начале каждого года на конкурсной основе 
определяются торговые предприятия, которым будет предоставляться право реализации имущества, 
с обязательным занесением их в единый реестр торговых предприятий. Определено, что одним из на-
правлений, что позволит усовершенствовать процедуру отбора субъектов хозяйствования, является 
более активное использование электронных аукционов, что может значительно ускорить процедуру ре-
ализации имущества и тем самым увеличить объемы поступлений в государственный бюджет.

Ключевые слова: распоряжение имуществом, реализация имущества, предприятия, электронный 
аукцион, таможенный аукцион, редукцион, реестр торговых предприятий, товарная биржа, торговые 
предприятия, договор комиссии.

Specialized economic entities are involved in customs operations of the State Customs Service to carry out 
transactions with property that is transferred to the state property for violation of customs legislation. The entities 
involved in customs activities for transactions with property transferred to state ownership for violation of customs 
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legislation may be: custodian enterprises, implementing companies, valuation entities, enterprises providing de-
struction services (disposal) and merchandise processing and more. Special attention is paid to the process of 
selection of economic entities that are involved by the customs for the sale of property, since it is the efficiency of 
sales of goods that determines the amount of revenues to the state budget. It is determined that there are still many 
debating questions regarding the mechanism of selection of economic entities involved by customs for the sale of 
property, which necessitates the development of directions for its improvement. Given the urgency of the problem, 
the main purpose of the article is to identify ways to improve the mechanism of selection of business entities that 
are involved in customs for the sale of property. The article determines that for the sale of customs property, such 
business entities as: the organizer of customs auctions, commodity exchanges or trading enterprises (under a com-
mission agreement) can be involved. The procedure of competitive selection of the organizer of the customs auction 
is investigated. It was found that if a decision is made by customs on the inappropriateness of the sale of goods at 
customs auctions, they are sold through commodity exchanges or trading companies with which agreements on 
their sale are concluded. It is indicated that at the beginning of each year, trading enterprises are determined on a 
competitive basis, to whom the right to sell property will be provided, with their mandatory entry in a single register 
of commercial enterprises. It was determined that one of the areas that will improve the selection process for busi-
ness entities is the more active use of electronic auctions, which can significantly accelerate the process of selling 
property and thereby increase the volume of revenues to the state budget. It should be noted that today there are 
no legislative provisions on the sale of property that becomes state property for violation of customs legislation using 
electronic technologies. Therefore, there is an urgent need to develop a legal act that will determine the mechanism 
of sale of goods at customs auctions, reductions through their conduct in the electronic trading system.

Key words: disposal of property, sale of property, enterprises, electronic auction, customs auction, reduction, 
register of trading enterprises, commodity exchange, trading enterprises, commission agreement.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Для виконання операцій із 
майном, що переходить у власність держави за 
порушення митного законодавства, митницями 
ДФС залучаються спеціалізовані суб’єкти гос-
подарювання. Суб’єктами господарювання, що 
залучаються митницями для здійснення операцій 
із майном, що переходить у власність держави за 
порушення митного законодавства, можуть бути: 
підприємства-зберігачі, підприємства-реаліза-
тори, суб’єкти оціночної діяльності, підприємства, 
які надають послуги зі знищення (утилізації) та 
переробки товарів тощо. Проте особливої уваги 
заслуговує процес відбору суб’єктів господарю-
вання, які залучаються митницями для реалізації 
майна, оскільки саме від ефективності продажу 
товарів залежать обсяги надходжень до держав-
ного бюджету. Сьогодні економічний ефект від 
реалізації майна митниць несуттєвий (згідно зі 
статистичними даними, лише десята частина від 
вартості майна, що перейшло у власність дер-
жави за порушення митного законодавства), що 
вказує на необхідність пошуку шляхів підвищення 
ефективності діяльності у відповідній сфері. 
Одним із таких є вдосконалення механізму від-
бору суб’єктів господарювання, які залучаються 
митницями для реалізації майна 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Вивченню питань, 
пов’язаних з особливостями розпорядження 
майном, що перейшло у власність держави за 
порушення митного законодавства, присвячено 
незначну кількість наукових досліджень, серед 
яких варто виділити роботи таких науковців, як: 
В.А. Бондаренко Л.В. Валуєва, Д.П. Дубицький, 
Л.М. Дорофеєва, Л.Р. Прус, У.В. Романюк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Сьогодні залишається ще 
багато дискусійних питань щодо механізму від-
бору суб’єктів господарювання, які залучаються 
митницями для реалізації майна, що спричиняє 
необхідність вироблення  напрямів його вдоско-
налення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). З огляду на актуальність проблеми, 
основна мета статті полягає у визначенні напря-
мів удосконалення механізму відбору суб’єктів 
господарювання, які залучаються митницями 
для реалізації майна.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відповідно до ч. 9 ст. 243 МКУ, 
товари, що перейшли у власність держави за 
порушення митного законодавства, реалізу-
ються в порядку, встановленому законодав-
ством, на митних аукціонах, редукціонах або за 
договором комісії за цінами, визначеними згідно 
із законодавством України про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність та Податковим кодексом України. Для реа-
лізації майна митниць можуть залучатися такі 
суб’єкти господарювання, як організатор митних 
аукціонів, товарні біржі або торговельні підпри-
ємства (за договором комісії).

Організатор митних аукціонів 
Митний аукціон – спосіб продажу товарів, за 

яким власником товарів стає покупець, що в ході 
торгів запропонував за них найвищу ціну [1]. 
Для проведення митного аукціону митниці ДФС 
укладають договори про реалізацію товарів зі 
спеціалізованими підприємствами – організато-
рами митних аукціонів. Одним із різновидів мит-
ного аукціону є редукціон (торги на зниження 
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ціни). Варто зазначити, що сьогодні процедура 
продажу майна, що перейшло у власність дер-
жави за порушення митного законодавства, 
через митні редукціони не здійснюється.

Визначення організатора митного аукціону 
здійснюється на конкурсній основі комісією, 
утвореною митницею ДФС. Процедуру прове-
дення конкурсу з визначення спеціалізованих 
підприємств – організаторів митних аукціонів 
закріплено Положенням 103 [2].

Конкурс проводиться в першому кварталі 
року, за результатами якого визначаються пере-
можці. Для організації і проведення конкурсу 
утворюється конкурсна комісія. Основними 
завданнями та функціями комісії є: визначення 
строку проведення конкурсу; опублікування 
оголошення про проведення конкурсу; розгляд 
конкурсних пропозицій; визначення переможців 
конкурсу; складання протоколу про результати 
проведення конкурсу; розгляд скарг учасників 
конкурсу. 

Комісія не пізніше ніж за місяць до дати про-
ведення конкурсу забезпечує опублікування в 
одному з друкованих засобів масової інфор-
мації з місцевою сферою розповсюдження ого-
лошення, яке повинно містити відомості про: 
адресу, за якою подаються конкурсні пропозиції; 
кінцевий термін прийняття конкурсних пропози-
цій; дату, час і місце проведення конкурсу; кон-
тактні телефони для довідок із питань конкурсу. 

До участі в конкурсі допускаються спеціа-
лізовані підприємства, що відповідають таким 
вимогам:

– мають статутне право реалізації майна 
шляхом проведення прилюдних торгів (аукціо-
нів) у порядку, передбаченому законодавством, 
і досвід роботи яких у цій сфері діяльності ста-
новить не менше одного року;

– мають власне або орендоване приміщення 
з відповідними умовами для зберігання, перед-
продажної підготовки та демонстрації това-
рів (або зразків, відібраних із партії товарів), а 
також приміщення для проведення аукціону;

– не допускали порушень під час організа-
ції та проведення митних аукціонів протягом 
минулого року (вимога, що стосується спеціа-
лізованих підприємств – організаторів митних 
аукціонів у минулому році), якими є: відсутність 
понад 30 календарних днів розрахунку за реа-
лізовані на митному аукціоні товари; відмова 
від прийняття товарів на реалізацію; вияв-
лення нестачі товарів, переданих на реаліза-
цію організатору митного аукціону; порушення 
встановленого законодавством порядку уцінки 
товарів.

Для участі в конкурсі спеціалізоване під-
приємство подає до митниці ДФС на розгляд 
комісії конкурсну пропозицію у формі заяви із 
зазначенням найменування, місцезнаходження, 
телефону, факсу, складу керівництва (прізвища, 
ім’я, по батькові, посади), форми власності та 
організаційно-правової форми.

До заяви додаються: копії установчих доку-
ментів, засвідчені в установленому порядку; копії 
балансу за попередній рік і звіту про фінансові 
результати; інформація щодо фінансової спро-
можності загального (власного та позичкового) 
капіталу, засвідчена керівником спеціалізова-
ного підприємства; розшифровка дебіторської 
та кредиторської заборгованості з визначенням 
дати утворення та дати конкретного погашення; 
засвідчена в установленому порядку копія ауди-
торського висновку; довідка щодо відсутності 
рішення про порушення проти суб’єкта господа-
рювання справи про банкрутство чи визнання 
його в установленому порядку банкрутом (дато-
вана не раніше ніж за 20 календарних днів до 
дня подання конкурсної пропозиції); інформація 
щодо технічних можливостей для забезпечення 
організації реалізації товарів на митних аукці-
онах; інформація щодо результатів здійснення 
діяльності з реалізації товарів на митних аукціо-
нах протягом попереднього року (подається спе-
ціалізованими підприємствами – організаторами 
митних аукціонів у минулому році).

Вивчення та оцінювання конкурсних пропо-
зицій учасників конкурсу здійснюються комісією 
згідно з такими критеріями (рис. 1). 

Комісія визначає переможця (переможців) 
конкурсу за результатами розгляду та обгово-
рення отриманих конкурсних пропозицій. Пере-
можцем (переможцями) конкурсу визнаються 
учасники конкурсу, які мають найкращі показ-
ники за критеріями оцінки. 

Протягом трьох календарних днів зі дня 
затвердження керівником митниці ДФС прото-
колу про результати проведення конкурсу комі-
сія інформує переможця (переможців) конкурсу 
рекомендованим листом із повідомленням про 
його вручення з пропозицією укласти договір 
про реалізацію товарів на митних аукціонах. 
Іншим учасникам конкурсу комісія надсилає 
повідомлення про результати конкурсу із зазна-
ченням найменування та місцезнаходження 
переможця (переможців) конкурсу. 

Із переможцем (переможцями) конкурсу 
митниця ДФС укладає договір про реалізацію 
товарів на митних аукціонах у строк не раніше 
ніж через десять робочих днів зі дня отримання 
письмового повідомлення іншими учасниками 
конкурсу про його результати за умови відсут-
ності скарг від учасників конкурсу на дії комісії 
під час визначення переможців конкурсу. За 
наявності таких скарг строк укладання догово-
рів починається з дати винесення рішення за 
скаргою [2].

Обов’язковою умовою укладення договору 
є внесення підприємства до єдиного реєстру 
торговельних організацій. До єдиного реєстру 
можуть бути включені будь-які суб’єкти госпо-
дарювання незалежно від форми власності, 
що мають право здійснювати реалізацію майна 
шляхом проведення прилюдних торгів (аук-
ціонів) і (або) право здійснювати операції з 
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 нерухомістю в порядку, передбаченому законо-
давством, а також ті, що мають відповідні ліцен-
зії, які б забезпечували найбільш повний комп-
лекс послуг із реалізації безхазяйного та іншого 
майна, що перейшло у власність держави.

Окрім того, для внесення суб’єкта господа-
рювання до єдиного реєстру торговельних орга-
нізацій  необхідна відповідність його критеріям, 
представленим у табл. 1 [3].

Слід зазначити, що для здійснення реалізації 
товарів та транспортних засобів, які перейшли 
у власність держави за порушення митного 
законодавства, саме критерій щодо наявності 
брокерського місця на біржі, що атестована, є 
недоцільним, оскільки це значно зменшує коло 
потенційних реалізаторів такого майна.

Окрім того, Планом діяльності Державної 
фіскальної служби України з підготовки про-
ектів регуляторних актів у сфері господарської 
діяльності на 2019 р. у другому півріччі перед-
бачено реалізацію проекту наказу Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Порядку 
взаємодії між підрозділами контролюючого 
органу під час роботи з безхазяйними речами 

та майном, що переходять у власність дер-
жави».

Також зауважимо, що Єдиний реєстр торго-
вих організацій, яким надається право реаліза-
ції та зберігання безхазяйного та іншого майна, 
що переходить у власність держави, у ДФС 
ведеться Департаментом погашення боргу.

Товарні біржі або торговельні підприєм-
ства (за договором комісії)

Відповідно до Постанови № 607, товари, 
щодо яких митницею ДФС, що здійснила вилу-
чення або зберігала їх, прийнято рішення про 
недоцільність реалізації на митних аукціонах, 
реалізуються через товарні біржі або торго-
вельні підприємства, з якими укладено угоди 
про їх реалізацію. Реалізація здійснюється з 
нарахуванням усіх належних податків і зборів, 
які підлягають сплаті під час переміщення цих 
товарів через митний кордон України, за став-
ками, що діють на день реалізації, якщо такі 
податки і збори не були попередньо сплачені [1].

На початку кожного року територіальні 
органи ДФС із залученням органів, що вилу-
чають та обліковують майно, визначають на 
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Наявність застрахованого власного майна та фінансових ризиків за 
цивільно-правовими угодами 

Відсутність непогашеного кредиту, наявність боргових зобов'язань 

Результати проведення митних аукціонів протягом минулих років та 
відсутність порушень під час їх проведення 

Рис. 1. Критерії відбору конкурсних пропозицій учасників конкурсу
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конкурсній основі торговельні підприємства, 
яким надаватиметься право реалізації майна, з 
обов’язковим занесенням їх до єдиного реєстру 
торговельних підприємств, який ведеться тери-
торіальними органами ДФС. Протягом року в 
разі потреби дозволяється доповнювати єдиний 
реєстр торговельних підприємств іншими торго-
вельними підприємствами за поданням органів, 
що вилучають та обліковують майно.

Угоду з торговельним підприємством, якому 
надаватиметься право реалізації майна, укла-
дає керівник або особа, що його заміщає, від-
повідного територіального органу ДФС у межах 
повноважень, установлених законодавством.

Майно, яке підлягає реалізації, передається 
суб’єкту господарювання, включеному до єди-
ного реєстру суб’єктів господарювання, які 
можуть здійснювати реалізацію безхазяйного 
майна, що переходить у власність держави, 
сформованого відповідно до пункту 12 Порядку 
№ 1340, на підставі угоди, укладеної відповідно 
до пункту 13 Порядку № 1340 [4].

Проте слід зазначити, що, відповідно до поло-
жень ст. 15 Закону України «Про товарну біржу», 
не можуть бути предметом біржової торгівлі 
речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо 
вони не продаються як партія, а також будь-які 
вживані товари, включаючи транспортні засоби, 
та капітальні активи. Таке обмеження не поши-

рюється на майно, яке відчужується з подат-
кової застави, а також майно, конфісковане 
відповідно до Закону. Для цілей цього Закону 
вживаними товарами вважаються товари, що 
були у користуванні не менше року, транспортні 
засоби, які не підпадають під визначення нового 
транспортного засобу згідно із Законом. Новим 
транспортним засобом уважається літальний 
апарат, що вперше реєструється в Україні та 
має налітний час до такої реєстрації, що не 
перевищує 40 годин після першого введення в 
експлуатацію. Налітним уважається час, який 
розраховується від блок-часу зльоту літального 
апарата до блок-часу його приземлення [5].

Окрім того, положення підзаконних норма-
тивно-правових актів, що стосуються питань 
реалізації майна через товарні біржі (зокрема, 
Порядку № 1340), у разі розпорядження май-
ном, реалізація якого здійснюється відповідно 
до ст. 243 МКУ [6], можуть застосовуватися лише 
в частині, що не суперечить нормам Закону. 
Так, Листом Міністерства юстиції України від 
30.01.2009 № Н-35267-18 надано роз’яснення 
щодо юридичної сили закону як основного дже-
рела права. Всі підзаконні нормативно-правові 
акти приймаються на основі законів та за своїм 
змістом не повинні суперечити їм. Підпоряд-
кованість таких актів законам закріплено Кон-
ституцією України. У разі суперечності норм 

Таблиця 1
Критерії відповідності для внесення суб’єкта господарювання до єдиного реєстру 
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Досвід роботи не менше двох років у відповідній сфері діяльності.
Наявність брокерського місця на біржі, яка має право організації і проведення біржових торгів 

та цільових аукціонів із реалізації активів платника податків, що перебувають у податковій 
заставі, визначеній відповідно до Наказу ДПА України від 24.03.2005 № 120 «Про затвердження 

Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених товарних 
бірж із продажу активів, що перебувають у податковій заставі». Цей критерій не обов’язковий 
для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у разі реалізації лише профільної 

продукції, а також суб’єктів господарювання, щодо яких комісією прийнято рішення передавати 
майно виключно у роздрібну торгівлю.

Відсутність порушень податкового законодавства за два останні роки з боку суб’єкта 
господарювання, який претендує на включення до єдиного реєстру.

Позитивні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, 
підтверджені фінансовою та іншою звітністю відповідно до чинного законодавства (баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів за 
базовий податковий (звітний) період, що дорівнює останньому звітному періоду, який передує 

подачі документів для включення в реєстр).
Відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами (у тому числі зі сплати податку з 

доходів фізичних осіб) та державними цільовими фондами.
Наявність у штаті підприємства не менше трьох працівників.

Відсутність порушень договірних зобов’язань під час зберігання та реалізації безхазяйного 
майна у попередніх роках, підтверджена довідкою органу державної податкової служби.

Відсутність порушень договірних зобов’язань із митними органами, підтверджена довідкою 
митного органу за місцем реєстрації цього суб’єкта господарювання як платника податків.
Наявність власних (орендованих) складських приміщень на території регіону, де суб’єкт 

господарювання включається до єдиного реєстру. При цьому договір оренди має мати термін 
дії не менше року, на який підприємство включається до реєстру.

Наявність свідоцтва платника податку на додану вартість.
Наявність у підприємства вебсайту в мережі Інтернет.
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 підзаконного акта нормам закону слід засто-
совувати норми закону, оскільки він має вищу 
юридичну силу.

Таким чином, реалізація майна через товарну 
біржу не відповідає вимогам частини дев’ятої 
ст. 243 МКУ (оскільки такий спосіб реалізації не 
передбачений), а також вимогам ст. 15 Закону 
України «Про товарну біржу» (предметом бір-
жової торгівлі не можуть бути будь-які вживані 
товари, включаючи транспортні засоби, а виня-
ток стосується лише майна, яке відчужується з 
податкової застави, та конфіскованого майна). 

Що стосується реалізації майна за договором 
комісії, то варто зазначити, що є необхідність 
розроблення критеріїв відбору підприємств, що 
здійснюватимуть реалізацію майна, що пере-
йшло у власність держави за порушення мит-
ного законодавства, оскільки досі зазначене 
питання залишається неврегульованим.

Аналіз механізму відбору суб’єктів господа-
рювання, які залучаються митницями до реалі-
зації майна, що переходить у власність держави 
за порушення митного законодавства, показує 
наявність значної кількості невизначеностей та 
питань, що потребують додаткового норматив-
ного уточнення.

Така ситуація зумовлює необхідність удоско-
налення механізму відбору суб’єктів господарю-
вання, що залучаються митницями для реаліза-
ції майна, що переходить у власність держави.

Одним із перспективних напрямів удоскона-
лення процедури відбору суб’єктів господарю-
вання для цілей розпорядження майном є більш 
активне використання електронних аукціонів. 
Електронний аукціон – це сучасний інструмент 
продажу товарів, який може значно пришвидши 
процедуру реалізації майна і тим самим збіль-
шити обсяги надходжень до державного бюджету. 
Окрім того, електронні аукціони мають низку пере-
ваг порівняно з класичними аукціонами: 

– зручність оформлення електронної заявки 
та прозорість проведення аукціону;

– можливість усіх бажаючих взяти участь 
в електронному аукціоні  незалежно від право-
вого статусу (фізична чи юридична особа);

– максимально рівні умови для всіх учасни-
ків, адже покупці виступають анонімно, а резуль-
тат торгів залежить лише від їхніх власних дій та 
рішень тощо.

Така ситуація вимагає розроблення та при-
йняття нормативних положень, які б вирішили 
зазначене проблемне питання, а саме акта, 
яким буде визначатися механізм реалізації това-
рів на митних аукціонах, редукціонах, шляхом їх 
проведення в електронній торговій системі.

Підзаконний акт, що передбачатиме впрова-
дження електронних технологій під час реаліза-
ції майна, що переходить у власність держави 
за порушення митного законодавства, має вре-
гульовувати питання щодо: 

– прав, обов’язків та відповідальності адмі-
ністратора електронної торгової системи, орга-

нізатора електронного аукціону та оператора 
електронного майданчика;

– критеріїв відбору операторів митних елек-
тронних майданчиків для організації прове-
дення електронних аукціонів з продажу майна, 
що перейшло у власність держави за пору-
шення митного законодавства;

– умов участі в електронному аукціоні;
– процесу підготовки до проведення елек-

тронного аукціону;
– порядку проведення електронного аукці-

ону;
– порядку визначення переможця та оформ-

лення результатів електронного аукціону;
– розрахунку за придбаний товар та його 

видачі переможцеві;
– випадків відміни або визнання електро-

нного аукціону таким, що не відбувся, тощо.
Також вищезазначений нормативно-право-

вий акт має передбачати можливість та проце-
дуру реалізації майна, що перейшло у власність 
держави за порушення митного законодавства, 
на митних редукціонах, оскільки, незважаючи 
на те що продаж товарів через митні редукці-
они передбачено ст. 243 МКУ, на практиці дане 
положення сьогодні не реалізовується.

Прийняття та практична реалізація норма-
тивно-правового акту дадуть змогу підвищити 
відкритість та прозорість продажу товарів, що 
перейшли у власність держави за порушення 
митного законодавства, шляхом застосування 
електронних торгових систем, що в результаті 
сприятиме залученню більш широкого кола 
потенційних покупців, а отже, збільшенню обся-
гів надходжень до державного бюджету. Також 
прийняття зазначеного підзаконного акта допо-
може досягнути інших позитивних ефектів, а 
саме:

– усунення можливостей корупційних пра-
вопорушень під час організації державними 
органами продажу товарів, що перейшли у 
власність держави за порушення митного зако-
нодавства;

– зменшення кількості обернених на користь 
держави товарів, реалізацію яких тривалий час 
неможливо здійснити; 

– зменшення видатків із бюджету на забез-
печення належного зберігання товарів з огляду 
на зменшення обсягів залишків таких товарів;

– вивільнення складів митниць ДФС від 
товарів, які не могли бути реалізовані за попе-
реднього регулювання порядку їх продажу з 
огляду на його недосконалість;

– усунення можливостей учинення право-
порушень під час організації державними орга-
нами продажу товарів, що перейшли у власність 
держави;

– забезпечення рівноправного доступу 
суб’єктів господарювання до ринку послуг з 
організації продажу товарів, що переходять у 
власність держави за порушення митного зако-
нодавства;
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– залучення додаткових надходжень до 
державного бюджету з огляду на встановлення 
сучасних технологій продажу товарів, що пере-
йшли у власність держави за порушення мит-
ного законодавства.

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Отже, у результаті аналізу механізму 
відбору суб’єктів господарювання, які залу-
чаються митницями для реалізації майна, що 
переходить у власність держави за порушення 
митного законодавства, визначено, що значна 
кількість аспектів цього питання досі залиша-
ється неврегульованою законодавчо. Крім того, 
сьогодні у цій сфері діяльності існує низка нега-
тивних явищ, які потребують вирішення.

Одним із напрямів, що дасть змогу вдоскона-
лити процедуру розпорядження майном та від-
бір суб’єктів господарювання, є більш активне 
використання електронних аукціонів, що може 
значно пришвидши процедуру реалізації майна 
і тим самим збільшити обсяги надходжень до 
державного бюджету. Проте варто зазначити, 
що сьогодні відсутні законодавчі положення 
щодо реалізації майна, що переходить у влас-
ність держави за порушення митного законодав-
ства, з використанням електронних технологій, 
а тому існує гостра необхідність у розробленні 
нормативно-правового акта, що визначатиме 
механізм реалізації товарів на митних аукціо-
нах, редукціонах шляхом їх проведення в елек-
тронній торговій системі. 
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