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ФІНАНСОВО-ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НА ОКУПОВАНІЙ 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією 

визначається:  

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, внутрішні води України цих територій;  

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо 

Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної 

зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до 

узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється 

юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 

міжнародного права, Конституції та законів України;  

3) повітряний простір над зазначеними територіями [8]. Прийняття 

цього Закону зумовлене надзвичайними обставинами, а відповідних 

аналогів законодавчих актів у світі практично немає. 

На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються 

пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної 

діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 

Органами управління спеціальних (вільних) економічних зон 

незалежно від їх типу є місцеві ради та місцеві державні адміністрації в 

межах своїх повноважень.  

Місцеві ради та місцеві державні адміністрації, на території яких 

розташована спеціальна (вільна) економічна зона, здійснюють свої 

повноваження на території зони у повному обсязі, якщо законодавчими 

актами про створення спеціальних (вільних) економічних зон не 
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передбачено інше. Крім того, до сфери повноважень місцевих рад та 

місцевої державної адміністрації належить:  

1) внесення пропозицій щодо змін у статусі спеціальної (вільної) 

економічної зони в порядку, встановленому чинним законодавством;  

2) вирішення разом з органами державної виконавчої влади, 

суб’єктами економічної діяльності та профспілковими організаціями 

спеціальної (вільної) економічної зони питань, пов’язаних із специфікою 

правового та фінансового забезпечення, соціального захисту громадян 

України, які проживають на території зазначеної зони. 

З метою врегулювання особливостей застосування податкового та 

митного законодавства України щодо підприємств на тимчасово 

окупованій території України, необхідно внести зміни до Податкового, 

Митного кодексів України та Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

встановити, що:  

1) усі підприємства в межах цієї території звільняються від сплати 

усіх податків і зборів, передбачених Податковим та Митним кодексами 

України;  

2) не застосовується фінансова відповідальність і заходи впливу та 

стягнення до підприємств, які зареєстровані та здійснюють діяльність на 

такій території.  

Проаналізувавши фінансово-валютне регулювання діяльності 

підприємств, зареєстрованих на окупованій території України, можна 

зазначити:  

1. За умови створення на тимчасово окупованій території України 

вільної митної зони промислового типу контролюючі органи України 

матимуть змогу контролювати імпорт та експорт товарів з метою 

недопущення потрапляння на територію України російських товарів без 

сплати українських митних платежів.  

2. З метою врегулювання особливостей застосування податкового та 

митного законодавства України щодо підприємств на тимчасово 

окупованій території України необхідно внести відповідні зміни до 

Податкового, Митного кодексів України та Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та встановити, що:  

1) усі підприємства в межах цієї території звільняються від сплати 

усіх податків і зборів, передбачених Податковим та Митним кодексами 

України;  
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2) не застосовується фінансова відповідальність і заходи впливу та 

стягнення до підприємств, які зареєстровані та здійснюють діяльність на 

такій території.  

3. Підприємства, що зареєстровані на окупованій території України, 

мають змогу змінити свою реєстрацію місцезнаходження в областях 

України або в м. Києві.  

4. З метою безперешкодного перенесення виробництва підприємств з 

окупованої території України на іншу територію України до Податкового 

та Митного кодексів України слід внести відповідні зміни та встановити, 

що звільняються від оподаткування податком на додану вартість та 

ввізним митом основні засоби виробництва таких підприємств, що 

ввозяться для подальшого використання цими підприємствами у власній 

господарській діяльності на митній території України.  
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ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ  

 

Одним із основних шляхів пізнання суспільної природи держави є 

пізнання її сучасних функцій адже рівень досконалості держави 

визначається насамперед тим, наскільки ефективно вона виконує свої 

функції, наскільки результативна її політика [1, с. 9]. 

Фіскальна функція держави є однією із необхідних, провідних і 

забезпечуючих функцій сучасної держави, від якості якої залежить якість 

існування самої держави. При належних умовах організації публічно-

владна діяльність із виконання фіскальної функції може сприяти 

соціально-економічному розвитку в суспільстві. У період реалізації 

реформ в сучасній Україні фіскальна функція набуває провідного 

значення у забезпеченні результативності їх проведення. Наприклад, такі 

реформи та програми як: податкова реформа; реформа державної митної 

справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Союзу; реформа 

державного фінансового контролю та бюджетних відносин, інші суміжні 

напрями сучасних реформ в Україні, складають зміст фіскальної функції 


