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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Митне законодавство є важливою складовою 

національного законодавства України. Якість митного законодавства великою 

мірою визначає ефективність митної системи держави. Національне митне 

законодавство України за більшістю основних положень не відповідає 

міжнародним стандартам та практиці їх реалізації, викладеним у міжнародних 

конвенціях та угодах, до яких Україна приєдналася, але не реалізувала. 

Теоретична невизначеність сутності та змісту основних публічно-правових 

понять, які є складовими норм митної діяльності, призводить до істотних 

проблем на шляху реалізації нашою країною основних демократичних 

стандартів митної діяльності. Це ускладнює застосування в національному 

законодавстві Україні найкращих зразків світової юридичної думки. 

На даному етапі ця невизначеність багато в чому зумовлюється тим, що 

переклади основоположних термінів міжнародних конвенцій, котрі стосуються 

митної сфери правового регулювання, підлаштовуються під поняття, які 

існують в національному законодавстві без необхідного й достатнього 

розуміння їх сутності, значення та практики застосування. Такий підхід 

призводить до певної імітації змін у законодавстві без відображення позитивної 

правової ідеї, яка закладалася наукою і практикою під час розробки світових 

стандартів. 

Одними з фундаментальних публічно-правових понять у світі є поняття 

«формальності», «митні формальності», визнані правовим засобом 

гарантування законної взаємодії громадян з публічною адміністрацією. У 

науковій літературі країн пострадянського простору визначенню сутності та 

змісту правових понять, таких як: «формальності», «публічні формальності», 

«адміністративні формальності», до останнього часу приділялося недостатньо 

уваги, хоч вони визнаються складовими інституту юридичної процедури та її 

різновиду – адміністративної процедури. 

Підґрунтя дослідження склали праці відомих учених, серед яких: 

В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, Р. С. Алімов, А. М. Апаров, Н. О. Армаш, 

О. М. Бандурка, Л. Р. Баязітов, В. М. Бевзенко, І. Г. Бережнюк, Ю. П. Битяк, 

М. Ю. Віхляєв, Н. В. Галіцина, Є. В. Гармаш, І. П. Голосніченко, 

В. М. Горшеньов, Є. В. Додін, С. О. Єфремов, Д. П. Калаянов, С. В. Ківалов, 

І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Б. А. Кормич, 

Є. Б. Кубко, С. В. Кувакін, О. В. Кузьменко, Ю. Д. Кунєв, Є. В. Курінний, 

П. С. Лютіков, А. В. Мазур, Д. В. Манько, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, 

В. Я. Настюк, В. П. Науменко, С. С. Овчарук, П. В. Пашко, В. Г. Перепелюк, 

С. В. Пєтков, Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко, К. К. Сандровський, 

А. О. Селіванов, О. О. Середа, М. Ф. Стахурський, С. Г. Стеценко, 

В. П. Тимощук, М. М. Тищенко, Р. С. Тихий, Н. М. Углик, О. П. Федотов, 

В. В. Ченцов, А. М. Школик, М. Г. Шульга та ін. 

Водночас системних досліджень саме сутності та змісту публічно-правового 

поняття «митні формальності» взагалі не здійснювалося в Україні та інших 
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країнах пострадянського простору, при тому, що це поняття наявне в актах 

міжнародного права та національному законодавстві. 

Відповідно, системне дослідження правового явища «митні формальності» є 

неодмінною умовою розвитку теорії і практики організації митного 

законодавства і митної діяльності в Україні. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах реалізації тем науково-дослідних робіт: «Адміністративно-

правові проблеми організації та діяльності митних органів в умовах побудови 

правової держави» (номер державної реєстрації 01041003696) та «Розвиток 

адміністративно-правових основ митного законодавства України» (номер 

державної реєстрації 0115U007058) Університету митної справи та фінансів 

Міністерства освіти і науки України. Дисертація виконана з урахуванням 

положень «Тематичного плану науково-дослідних робіт ДФС України 

на 2016 рік», затвердженого Наказом Державної фіскальної служби України 

від 26 лютого 2016 року № 188. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі аналізу наукових і нормативно-правових джерел визначити 

основи адміністративно-правової моделі митних формальностей як різновиду 

публічних формальностей, а також окреслити проблеми та сформулювати 

пропозиції щодо їх вирішення шляхом внесення змін до митного законодавства 

України та практичної реалізації. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– дати авторське визначення понять «формальності», «публічні 

формальності», «митні формальності», визначити їх співвідношення; 

– виокремити проблеми послідовної реалізації митних формальностей у 

митній діяльності в Україні; 

– дати характеристику змісту основних міжнародних нормативно-правових 

актів як передумов та основ розвитку митного законодавства в Україні; 

– розкрити ціннісний аспект публічних формальностей; 

– охарактеризувати інструментальний аспект публічних формальностей; 

– обґрунтувати інформаційний аспект публічних формальностей; 

– розробити теоретичні основи щодо реалізації властивостей публічних 

формальностей у митній діяльності та митному законодавстві в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають із питань 

організації митного законодавства і митної діяльності в Україні. 

Предметом дослідження є митні формальності: основи адміністративно-

правової моделі. 

Методи дослідження. У роботі використовуються як загальнонаукові 

методи пізнання об’єктивної дійсності, що базуються на діалектичному підході 

до об’єкта, який досліджується, так і окремі спеціальні методи наукового 

пізнання. 

Для дослідження категорій «формальність», «митна формальність» як 

публічно-правових обрано системодіяльнісний підхід, використовуючи 
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інструментарій якого, було розглянуто структуру та елементи діяльностей у 

митній сфері правового регулювання, зокрема структуру митної процедури та 

митні формальності (підрозділ 2.4). Використання теорії діяльності, теорії 

систем та системних підходів зумовило внесення низки пропозицій щодо 

розвитку митної діяльності (підрозділ 1.3). 

Використання методів діалектичної та формальної логіки дозволило 

сформулювати нові та уточнити наявні основні поняття й категорії, що 

становлять наукову новизну дослідження, це дало можливість ознаки публічних 

формальностей розглядати системно у єдності їх основних аспектів (підрозділи 

2.1, 2.2, 2.3). За допомогою логіко-семантичного методу сформульовано й 

поглиблено понятійний апарат, що використовується в дослідженні. 

Застосування історичного методу дало можливість установити основні 

етапи змін розуміння, ставлення й застосування формальностей у контексті 

розвитку адміністративного права (підрозділ 2.1). 

Порівняльно-правовий метод використовувався для аналізу актів 

міжнародного митного права й митного законодавства різних країн з метою 

ефективної інтеграції норм міжнародного права в національне законодавство, 

визначення та уточнення основних митно-правових понять (підрозділи 1.1, 1.3, 

2.4). Метод інтерпретацій використовувався для тлумачення та розкриття 

змісту норм митного законодавства. 

Нормативну основу роботи складають Конституція України, чинні 

законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що визначають правові 

основи митної діяльності в Україні, норми міжнародного митного права та 

митного законодавства деяких зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали, відомості, 

що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних 

електронних веб-сайтах органів публічної влади України, довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших системних досліджень, присвячених розв’язанню проблем 

теоретичного та практичного плану, пов’язаних із визначенням сутності та 

змісту й належним застосуванням в митному законодавстві публічно-правового 

поняття «митні формальності» як різновиду «публічних формальностей» та 

пошуку шляхів розвитку механізму правового регулювання митної діяльності 

за умов реалізації властивостей публічних формальностей в митному 

законодавстві України. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– запропоновано авторське визначення поняття «публічні формальності» як 

правової моделі сукупності обставин, подій і фактів, що підлягають учиненню 

публічною владою й особами, яких це стосується, як символів фактового і 

процедурного складу виконання відповідних дій, умов і комунікацій сторін 

взаємодії у кооперованій нормі діяльності, необхідних і достатніх для реалізації 

їх формалізованих зобов’язань, результат виконання яких може стати доказом, 

необхідним для забезпечення законного перебігу адміністративної процедури 



4 
 

та прийняття «остаточного рішення» щодо реалізації права, законного інтересу 

у певній сфері суспільної діяльності; 

– обґрунтовано, що публічні формальності є складовою і символом правової 

процедури реалізації права або законного інтересу у певній конкретній 

життєвій ситуації, що мають відповідати сукупності таких основних ознак: 

1) юридичний факт обов’язкового волевиявлення суб’єкта; 2) символ фактового 

і процедурного складу відповідних дій; 3) замінник припущення або 

твердження про виконання/невиконання сторонами фактового складу умов; 

4) фактові передумови для майбутніх дій; 5) елемент у кооперованій нормі 

діяльності (адміністративній процедурі); 6) форма юридичного обов’язку, 

результат виконання якого є доказом, необхідним для формування доказової 

бази дотримання особами, яких це стосується, кооперованої норми діяльності, 

яка у підсумку засвідчить достатність доказів, необхідних для прийняття 

остаточного рішення; 7) умова реалізації права, законного інтересу у певній 

сфері суспільної діяльності; 8) способом реалізації формальності є їх учинення; 

– запропоновано класифікацію публічних формальностей за такими 

критеріями: 1) у просторі – за сферами діяльності; 2) за місцем (часом) 

настання або виконання обов’язку в діяльності (процедурі); 3) за фактовою 

подією у процедурі; 4) за змістом; 5) за фактовим складом; 6) за колом 

суб’єктів; 7) за змістовною складовою у процедурі; 8) за різновидами процедур; 

9) за спрямованістю; 10) за обставинами; 11) за правовою силою; 12) за 

способом учинення; 
– визначено, що митні формальності є основним правовим засобом митної 

процедури, який одночасно визначає фактовий склад кооперованої норми 

діяльності для двох сторін взаємодії в митній процедурі: публічної влади та 

громадян (митної служби та осіб, яких це стосується), надаючи їхнім діям 

юридичної сили, визначаючи правову межу між приватним і публічним правом, 

приватним і публічним інтересом у сфері митної діяльності та стандартизує 

митні процедури для сторін міжнародної взаємодії шляхом однакового 

застосування митних формальностей; 

удосконалено: 
– наукові підходи щодо розвитку митної справи як свідомого, 

цілеспрямованого процесу переходу на новий якісний рівень, який передбачає 

зміну складових митної справи шляхом формування нових якостей митного 

законодавства та наповнення змістом функціональних місць системи діяльності 

митної служби з реалізації митного законодавства; 

– наукові положення щодо змісту різновидів поводження з публічними 

формальностями, які наявні у нормативно-правових актах та науковій 

літературі, зокрема: спрощення; уніфікація; стандартизація; гармонізація. 

Виділено два різновиди поводження з публічними формальностями: спрощення 

формальностей та спрощення вчинення формальностей; 

– наукові погляди на основні етапи змін щодо осмислення, ставлення і 

застосування формальностей: 1) несвідоме; 2) свідоме; 3) спрощення 
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формальностей; 4) автоматичне застосування; 5) забезпечення доцільного 

балансу інтересів; 

– визначення поняття «митні формальності» як усіх обставин, подій і фактів, 

що підлягають учиненню митною службою й особами, яких це стосується, для 

процедурної реалізації їх формалізованих зобов’язань та з метою дотримання 

митного законодавства України; 

дістали подальшого розвитку: 
– характеристика функцій митної справи щодо митного законодавства: 

«застосування», «забезпечення виконання», «забезпечення дотримання», 

«протидія порушенню»; 

– модель митної процедури, яка складається з таких елементів: процедура та 

операція як її елемент; повноваження суб’єкта (орган митної служби, 

зацікавлена особа) на участь у процедурі; перелік дій на виконання 

повноважень з визначення часу, місця, умов виконання дій; митні формальності 

з визначення часу, місця, умов виконання дій; назва, форма, зміст і вимоги до 

документів, що виконуються суб’єктами (орган митної служби, зацікавлена 

особа); митні формальності щодо поводження з об’єктами: документи, товар, 

транспортні засоби, податки і збори; 

– наукові і практичні положення, які потребують внесення змін у чинне 

митне законодавство України, що стосуються понять: «митні формальності», 

«митні процедури», «митне законодавство». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблем 

організації митної діяльності та митного законодавства; 

– правотворчій діяльності – сформульовані в дисертації висновки та 

пропозиції можуть бути використані у діяльності органів публічної влади під 

час реформування адміністративного та митного законодавства, зокрема у 

підготовці змін і доповнень до Митного кодексу України, законопроекту «Про 

адміністративну процедуру», інших нормативно-правових актів; 

– правозастосовній діяльності – під час розв’язання проблем застосування 

норм чинного митного законодавства, їх тлумачення (акт впровадження 

Волинської митниці Державної фіскальної служби України від 29.06.17); 

– навчальному процесі – у процесі підготовки навчально-методичних 

комплексів, підручників та навчальних посібників із дисциплін 

«Адміністративне право», «Митне право», «Проблеми застосування митного 

законодавства». Результати дисертаційної роботи вже використовуються під 

час проведення занять із визначених дисциплін (акт впровадження 

Університету митної справи та фінансів від 19.06.17). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми правового регулювання організації та 

здійснення митної діяльності» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); 
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«Зовнішньоекономічна політика держави та актуальні проблеми митної справи: 

економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти» 

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Митна політика та актуальні проблеми 

економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, 

правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)» (м. Дніпропетровськ, 

2013 р.); «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах 

глобалізації: правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне 

забезпечення» (м. Дніпропетровськ, 2016 р.); «Актуальні проблеми розвитку 

права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 

2016 р.); «Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 8 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз, а також у 6 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків, додатків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 191 сторінку, у т .ч. основного 

тексту – 156 сторінок. Список використаних джерел налічує 159 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими планами, програмами, темами, мета й задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика правового явища «митні 

формальності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття «формальності», «публічні формальності», 
«митні формальності» та їх співвідношення» розглядається стан наукової 

розробленості поглядів на предмет дослідження. 

Визначено, що правова модель митних формальностей – це створена в 

результаті процесу пізнання форма відображення правової дійсності, яка описує 

внутрішню структуру об’єкта за допомогою сукупності уявлень: ознаки, 

властивості, поняття тощо. 

Наведено основі погляди на об’єкти дослідження, що мають назву 

«формальності», «публічні формальності», «митні формальності» та визначено 

їх початкові ознаки. Зазначено, що формальності наявні в будь-якій юридичній 

процедурі як елемент реалізації розмежування прав і обов’язків сторін правової 

взаємодії. 
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На підставі аналізу сутнісних ознак визначено спосіб реалізації 

формальності як правового засобу в механізмі правового регулювання. 

Запропоновано авторське визначення поняття «формальності». 

Проаналізовано погляди низки учених, але за основу авторської позиції 

обрано визначення митних формальностей Ю. Д. Кунєва, Л. Р. Баязітова. У 

якості проміжного узагальнення наведено вже опубліковані сутнісні ознаки 

публічних формальностей. 

Розглянуто категоріальний ряд різновидів публічних формальностей. 

Запропоновано авторську класифікацію публічних формальностей за 12 

критеріями. 

Висновком попереднього з’ясування сутності та змісту поняття 

«формальності» є те, що формальності – це правове явище, недостатність уваги 

до якого призводить до певних негативних наслідків у правотворчості та 

правореалізації. 

У підрозділі 1.2 «Проблеми реалізації митних формальностей у митній 

діяльності в Україні» розглянуто проблеми практичного плану, пов’язані з 

реалізацією митних формальностей у митному законодавстві України. 

Основні проблеми було поділено за теоретичним та практичним аспектами. 

Висвітлено ряд проблем на шляху реалізації властивостей митних 

формальностей у митному законодавстві України, зокрема встановлено, що в 

більшості випадків підміняються або ототожнюються поняття «митна 

процедура», «заходи митного контролю» та поняття «митні формальності», що 

вносить плутанину в праворозуміння та правозастосування митного 

законодавства в Україні. 

Для усунення частини проблем практичного плану запропоновано внести 

зміни до Митного кодексу України, які не тільки встановлять правильну 

ієрархію основних митно-правових понять, але й підштовхнуть законодавця до 

проведення змістовного перегляду Митного кодексу України щодо 

відповідності основним положенням Міжнародної конвенції про спрощення і 

гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція). 

У підрозділі 1.3 «Міжнародні нормативно-правові акти як передумови та 
основи розвитку митного законодавства і митної справи в Україні» розглянуто 

основні міжнародні нормативно-правові акти та наукові погляди на підходи до 

трансформації їх основних положень в митне законодавство України. 
Розкрито зміст основних положень міжнародних нормативно-правових актів 

як передумов та основ розвитку митного законодавства і митної справи в 

Україні. Встановлено, що залишаються недостатньо визначеними питання 

імплементації міжнародних стандартів у галузі митної діяльності (справи) й 

упровадження їх у законодавство та практичну діяльність в Україні. 

Описано основні підходи до нормопроектування, які є важливими для 

розуміння і вміння реалізувати потенціал митних формальностей в митне 

законодавство. 

Для потреб формування основ адміністративно-правової моделі митних 

формальностей визначено чотири функції митної справи щодо митного 
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законодавства: «застосування», «забезпечення виконання», «забезпечення 

дотримання», «протидія порушенню». 

Виокремлено основні різновиди митної діяльності, до яких світовою 

практикою встановлюються певні вимоги та стандарти. 

За результатами дослідження, висвітленими у першому розділі, 

обґрунтовано висновок щодо доцільності продовження осмислення змісту і 

значення публічних формальностей та їх різновиду – митних, та надання 

системі ознак цілісного вигляду та опису. 

Розділ 2 «Призначення публічних формальностей як засобу організації 

й розвитку публічного права та митного законодавства» складається з 

чотирьох підрозділів. 
У підрозділі 2.1 «Ціннісний аспект публічних формальностей» здійснено 

дослідження публічних формальностей за напрямами, які розкривають їх 

властивості як цінність. 

Узагальнено основні сутнісні ознаки публічних формальностей у вигляді 

робочих гіпотез. Було обрано такі основні аспекти дослідження й опису 

правового явища «публічні формальності»: аксеологічний (ціннісний), 

інструментальний, інформаційний. Ці аспекти є основними для подальшої 

систематизації ознак публічних формальностей у праві. 

Для розкриття ціннісних аспектів публічних формальностей обрано 

основними такі напрями дослідження: визначення місця правового явища 

«формальності» в ієрархії та системі інших правових понять; дослідження 

однорідних за змістом засобів правового регулювання; визначення ролі 

формальності в системі діяльності за рівнями її унормування; додаткове 

розкриття історії існування й розвитку публічних формальностей у нормах 

міжнародного та національного права. 

Для подальшого визначення публічних формальностей як правового явища 

важливим є питання виявлення однорідних за змістом засобів правового 

регулювання. Було встановлено, що найбільш наближеними за основними 

ознаками до формальності виявилися такі правові явища, як правові: фікції, 

знаки й символи. Підставою визначення спорідненості понять «формальності», 

«фікції», «символи» стала схожість однієї чи декількох ознак, характерних 

кожному з понять окремо. Підтверджено на прикладах символічне й ціннісне 

значення публічних формальностей. 

Виокремлено 5 основних етапів змін розуміння, ставлення й застосування 

публічних формальностей у контексті розвитку адміністративного права. 

За результатами дослідження доповнено ознаки публічних формальностей, 

сформульовані раніше як гіпотези, ознаками, які дозволяють виокремити їх від 

схожих правових понять: 1) символізує фактовий і процедурний склад гарантій 

захисту прав та інтересів за допомогою певних юридичних механізмів; 

2) означає факт обов’язкового волевиявлення суб’єкта, який є замінником 

твердження про виконання/невиконання (залежно від суб’єкта у взаємодії) 

сторонами фактового складу умов; 3) має смислове навантаження замінника 
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припущення про виконання умов та передумови до дій з ідентифікації 

виконання умов. 

У підрозділі 2.2 «Інструментальний аспект публічних формальностей» 

здійснено дослідження публічних формальностей за напрямами, які 

розкривають їх властивості як правового засобу. 

Інструментальні властивості публічних формальностей – це їх функція у 

механізмі правового регулювання, яку виконує той чи інший юридичний факт, 

що визначають як публічна формальність. 

Для розкриття інструментальних властивостей публічних формальностей за 

основні обрали такі напрямки дослідження: подальша деталізація ролі 

публічних формальностей у механізмі правового регулювання; встановлення 

зв’язків формальностей у системі елементів механізму правового регулювання 

діяльності. 

За аналогією з правовим символом у нормі права місце формальності в 

нормі права відобразили у загальному вигляді так: гіпотезою норми діяльності є 

умова або рішення йти законним шляхом у діяльності (дотримуватися закону), 

диспозицією є вчинення формальностей як офіційний спосіб дотримання 

закону; позитивною санкцією є виключення діяльності з-під дії норм права, що 

перешкоджають незаконним шляхам діяльності. 

Спосіб використання юридичних формальностей в юридичному процесі 

часто позначають поняттям «формалізм», який залежно від способу організації 

конструкції процесу може мати для його змісту негативне й позитивне 

значення. 

Роль формальності на рівні реалізації універсальних цінностей полягає у 

тому, що вона є інструментом і умовою стандартизації, спрямованими на захист 

особистих прав та інтересів особи. 

У підрозділі 2.3 «Інформаційний аспект публічних формальностей» 

здійснено дослідження публічних формальностей за напрямами, які 

розкривають їх інформаційні властивості. 

Для розкриття інформаційних властивостей публічних формальностей 

обрано основними такі напрями: встановлення інформаційного змісту фактів, 

що означають формальності; розкриття значення формальностей у нормі 

діяльності як знаків і символів. 

Інформаційний потенціал формальностей полягає у тому, що формальності 

інформаційно пов’язують усі елементи кооперованої норми діяльності 

(процедури), завдяки змісту фактів, що їх означають. 

Формальностями як знаками й символами позначають вузлові точки в 

алгоритмі кооперованої норми діяльності (процедурі), які її структурують і 

визначають моменти: передачі ініціативи дій суб’єктами; прийняття ними 

рішень; необхідності повідомлення про виконані дії або прийняті рішення щодо 

визначення/зміни часу, місця, умов виконання дій та поводження суб’єктів із 

об’єктами у процедурі. 

У підрозділі 2.4 «Реалізація властивостей публічних формальностей у 
митній діяльності та митному законодавстві в Україні» на підставі 
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визначених ознак та особливостей їх формування й поділу узагальнено 

авторську модель публічних формальностей та визначено шляхи адаптації 

національного законодавства до міжнародних стандартів реалізації публічної 

діяльності держави. 

Оскільки публічні формальності та митні формальності є елементом 

діяльності, то логічним стає використання системодіяльнісної методології, коли 

розглядається система певної діяльності та митна формальність як елемент 

систем, за допомогою властивостей якого зростає можливість ефективно 

реалізувати/змінити якості системи митної діяльності в цілому. Реалізацію 

публічних формальностей варто розглядати як інструмент змін якостей 

системи, у якій він є елементом. 

Проаналізовано сутність і зміст різновидів поводження з публічними 

формальностями, які відображені в нормативно-правових актах та науковій 

літературі: спрощення, уніфікація, стандартизація, гармонізація. 

Наведено перелік різновидів поводження з формальностями, які відображені 

в нормативно-правових актах та науковій літературі. Розглянуто сутність і зміст 

кожного з них. 

Виокремлено дві складові спрощення формальностей залежно від суб’єкта 

виконання зобов’язання: 1) спрощення приватних формальностей, 

здійснюваних суб’єктами приватного права та 2) спрощення адміністративних 

формальностей, здійснюваних органами публічної адміністрації. Коли йдеться 

про спрощення формальностей, то, в першу чергу, мають на увазі спрощення 

приватних формальностей для приватного сектора взаємодії, а адміністративні 

формальності для публічної влади визначає законодавець, виходячи з 

необхідності реалізації на належному рівні захисту основоположних прав та 

реалізації ефекту стримування або зв’язаності правом діяльності публічної 

влади. На спрощення публічних формальностей впливають рівень довіри, 

рівень безпеки, який потрібно забезпечити, рівень автоматизації взаємодії 

суб’єктів у процедурі тощо. 

Визначено, що митні формальності важливі для міжнародної торгівлі, тому 

для них першочерговими є: уніфікація, стандартизація і гармонізація правових 

норм, що визначають митні формальності на міжнародному рівні та стосуються 

однаковості використання митних формальностей для сторін міжнародної 

взаємодії. 

Запропоновано підхід до запровадження митних формальностей в митне 

законодавство України, що полягає у виокремленні місця й змісту кожного 

елементу митної процедури, включаючи митні формальності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні основ адміністративно-правової моделі 

митних формальностей як різновиду публічних формальностей. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 
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1. Доведено, що, розглядаючи та вживаючи публічно-правову категорію 

«формальності», потрібно уявляти всю систему взаємозалежних обов’язків та 

дій щодо їх реалізації органами публічної влади (публічного права) та 

суб’єктами приватного права. Це розмежування потребує чіткості й прозорості, 

що приведе до реального консенсусного балансу прав і обов’язків обох сторін 

правовідносин у публічній сфері діяльності. 

2. Встановлено, що нормами адміністративного права визначається 

адміністративна процедура, яка містить адміністративні та приватні 

формальності у певному адміністративному провадженні, тобто визначає 

фактологічну складову адміністративної процедури. Відмінність у процедурі 

адміністративних і приватних формальностей полягає у різних суб’єктах та 

різних способах їх (формальностей) реалізації. Адміністративні формальності – 

це нормативно визначені обставини, події і факти, на реалізацію яких 

спрямовані дії суб’єкта, наділеного владними повноваженнями в 

адміністративній процедурі. 

3. Аргументовано, що символізм публічних формальностей і сприйняття 

формальностей як правового символу полягає у тому, що вони: існують у праві 

давно й мають культурну та історичну цінність; вказують на необхідність 

адаптації національного законодавства щодо формальностей до світових 

стандартів; є обов’язковим правовим елементом, що відображає характер 

зобов’язань держави і громадянина, характерних для певного суспільного 

устрою; вказують на певний правовий режим реалізації різновиду правової 

діяльності та відображають певну специфічну сукупність (комплекс) правових 

засобів, притаманних ділянці діяльності; є засобом доказування в правовій 

діяльності, що потребує сучасних форм реалізації. 

4. Виявлено 5 етапів еволюції поглядів на публічні формальності, яким 

відповідають також етапи розвитку сучасного адміністративного права.  

Для періодизації розвитку адміністративного права характерне не лише 

усвідомлення змісту формальностей та їх місця й значення в механізмі 

правового врегулювання (усвідомлення), а також їх мінімально необхідна 

кількість (спрощення) та доцільне поєднання в організованому процесі 

публічно-адміністративної діяльності. 

5. Визначено функції формальностей у нормі кооперованої діяльності 

(публічно-адміністративної) та нормі права, яка врегульовує цю діяльність, які 

полягають у розмежуванні матеріальних складів дій суб’єктів шляхом 

визначення матеріального складу підтвердження виконання визначених умов 

однією зі сторін взаємодії як складової гіпотези вчинення певної сукупності дій 

стороною взаємодії та надання їй зміни юридичної сили обставинам, подіям, 

фактам у часі. 

За допомогою публічних формальностей також позначають межу 

діяльностей з реалізації функцій держави: регулятивної та охоронної. За 

реалізації регулятивної функції, якщо виявляється порушення норм 

законодавства, здійснюється «перехід» до діяльності з розгляду порушення 

права, яке «обставляється» формальностями, що передбачені законом. 
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6. Встановлено інструментальне значення публічних формальностей, що 

полягає у розмежуванні сфер дії публічного та приватного права. Де між 

сферами публічного та приватного права проходить межа – питання 

другорядне; найголовніше, що межа, визначена за допомогою публічних 

формальностей, чітко встановлена, відома усім й усіма повинна дотримуватися. 

Окрім того, розподіл зобов’язань між групами суб’єктів в адміністративній 

процедурі має йти вздовж лінії, котра була б чітко визначена формальностями, 

які б «підказували» або визначали відповідні дії в адміністративній процедурі. 

7. Доведено, що публічні формальності є обов’язковим засобом у побудові 

стандартного алгоритму процесу легалізації права або законного інтересу та 

вирішення таких самих або подібних справ – елемент стандартизації, який 

означає, що вчинення всіх формальностей, визначених у нормах, дає законний 

результат перебігу адміністративної справи. 

Визначено, що на національному рівні доцільно уніфікувати реалізацію 

публічних формальностей у публічно-адміністративній діяльності шляхом 

включення у загальний нормативно-правовий акт, зокрема, Закон України «Про 

адміністративну процедуру», норм що визначають: поняття «публічні 

формальності»; найважливіші формальності, котрі потребують однаковості їх 

складу і практики застосування та стандартизують їх реалізацію в окремих 

різновидах і сферах суспільної діяльності. 

8. Виділено два різновиди поводження з публічними формальностями: 

спрощення формальностей та спрощення вчинення формальностей. 

Спрощення вчинення формальностей стосується лише форми реалізації й не 

є спрощенням формальностей. Інструменти, які використовуються для 

спрощення вчинення формальностей: «єдине вікно», «єдина зупинка», «єдиний 

офіс», «е-обмін документами» як засоби зручності надання іншій стороні 

фактів підтвердження виконання/невиконання сторонами фактового складу 

умов та вчинення формальностей, насамперед, початкових та заключних у 

адміністративній процедурі. 

Спрощення формальностей варто розуміти через зміни у механізмі 

регулювання кооперованої норми діяльності: зменшення кількості комунікацій 

сторін (звернень тощо); зміна (спрощення) складності форми символу 

фактового і процедурного складу відповідних дій; зменшення можливості 

формування проміжних або додаткових умов під час здійснення діяльності; 

зміна критеріїв доведеності фактової складової доказів моделі обставин подій, 

станів тощо у доказовій діяльності. 

Cпрощення митних формальностей є важливою складовою загального 

процесу з розвитку правового регулювання митної діяльності, реалізація якого 

можлива лише після уніфікації, стандартизації, гармонізації правових норм, що 

визначають митні формальності на міжнародному рівні. Зазвичай такі 

різновиди поводження щодо митних формальностей реалізуються шляхом 

приєднання України до конвенцій, угод та укладання багатосторонніх 

міжнародних договорів, у яких визначають найважливіші митні формальності, 
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котрі потребують однаковості їх складу і практики застосування для сторін 

міжнародної взаємодії. 

9. Встановлено, що основи адміністративно-правової моделі митних 

формальностей, утворені виявленою системою ознак, властивостей і 

взаємозв’язків публічних формальностей за визначеними аспектами (ціннісний, 

інформаційний, інструментальний) дозволяють виконувати суто прикладні 

завдання – здійснювати інвентаризацію чинних законодавчих норм, які можна 

класифікувати як формальності та визначати прогалини в регулюванні тих чи 

інших видів діяльності. 

10. На основі проведеного дослідження дисертантом запропоновано такі 

рекомендації щодо зміни чинного законодавства у досліджуваній сфері: 

– для усунення частини проблем практичного плану запропоновано внести 

зміни до Митного кодексу України, зокрема, необхідно визначити поняття 

«митні формальності» в Митному кодексі України, а саме у ст. 4 наступним 

чином: «митні формальності – усі обставини, події і факти, що підлягають 

учиненню митною службою й особами, яких це стосується, для процедурної 

реалізації їх формалізованих зобов’язань та з метою дотримання митного 

законодавства України»; 

– для реалізації потенціалу й місця митних формальностей запропоновано 

ввести в Митний кодекс України поняття «митне законодавство України» та 

здійснити заміну поняття «митний режим» на поняття «митна процедура» за 

текстом усього Кодексу, починаючи з визначення основних понять у ст. 4. Такі 

зміни не тільки встановлять правильну ієрархію основних митно-правових 

понять, але й «підштовхнуть» законодавця до проведення змістовного 

перегляду Митного кодексу України щодо відповідності нормам Кіотської 

конвенції, до якої Україна приєдналася у 2006 р., але основні положення якої 

ще не імплементовані в митне законодавство України; 

– аргументовано, що викладені у дослідженні основи адміністративно-

правової моделі митних формальностей та підходи щодо розвитку митного 

законодавства, за їх адекватного розуміння і застосування дозволять суттєво 

покращити його якості. За основу запровадження митних формальностей у 

митне законодавство України потрібно взяти підхід, що, за нашим 

переконанням, був покладений в основу розроблення положень Кіотської 

конвенції та проілюстрований в авторській «Моделі митної процедури і 

формальності за Кіотською конвенцією», яка передбачає, що митні 

формальності, закладені в норму митної діяльності, вчиняються суб’єктами 

відповідно до встановлених повноважень і відповідають усім ознакам, 

визначеним для публічних формальностей у дослідженні. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кунєва З. Ю. Митні формальності: основи адміністративно-правової 

моделі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено розробленню адміністративно-правових основ 

правового явища «митні формальності» як різновиду «публічних 

формальностей» та пошуку шляхів розвитку механізму правового регулювання 

митної діяльності за реалізації властивостей публічних формальностей в 

митному законодавстві України. 

Набуло подальшого розвитку теоретичне узагальнення і розкриття сутності 

та особливостей понять «формальності», «публічні формальності», «митні 

формальності» та їх співвідношення. 

У процесі дослідження визначено проблеми практичного застосування 

митних формальностей в митному законодавстві та окреслено основні шляхи їх 

розв’язання. 

Обґрунтовано необхідність подальшого поглибленого дослідження сутності 

та змісту митних формальностей як різновиду публічних. Визначено аспекти 

дослідження публічних формальностей. Визначено основні ознаки публічних 

формальностей, за якими їх відрізняють від схожих правових понять. 

Розглянуто сутність і зміст різновидів поводження з публічними 

формальностями: спрощення, уніфікація, стандартизація, гармонізація. 

Виокремлено два різновиди поводження: зі спрощення формальностей та 

спрощення вчинення формальностей.  

Запропоновано нові підходи до визначення сутнісних ознак, ролі й місця 

митних формальностей у механізмі правового регулювання митної процедури, 

отримані як результат аналізу сутності і значення публічних формальностей у 

механізмі адміністративно-правового регулювання. 

Конкретизовано сутність, зміст і напрямки реалізації властивостей 

публічних формальностей в митному законодавстві України. 
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Для реалізації потенціалу і місця митних формальностей запропоновано 

внести зміни до Митного кодексу України. 

Ключові слова: адміністративне право, митна діяльність, митна 

процедура, митне законодавство, митні формальності, правовий засіб, 
публічні формальності, публічно-адміністративна діяльність, формальності, 
функції формальності. 

 

Кунева З. Ю. Таможенные формальности: основы административно-

правовой модели. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена разработке административно-правовых основ 

правового явления «таможенные формальности» как разновидности 

«публичных формальностей» и поиску путей развития механизма правового 

регулирования таможенной деятельности при реализации свойств публичных 

формальностей в таможенном законодательстве Украины. 

Получило дальнейшее развитие теоретическое обобщение и раскрытие 

сущности и особенностей понятий «формальности», «публичные 

формальности», «таможенные формальности» и их соотношение. 

В ходе исследования определены проблемы практического применения 

таможенных формальностей в таможенном законодательстве и обозначены 

основные пути их решения. 

Обоснована необходимость дальнейшего углубленного исследования 

сущности и содержания таможенных формальностей как разновидности 

публичных. Определены основные аспекты исследования публичных 

формальностей. Определены основные признаки публичных формальностей, по 

которым их отличают от подобных правовых понятий. 

Рассмотрены сущность и содержание разновидностей обращения с 

публичными формальностями: упрощение, унификация, стандартизація, 

гармонизация. Выделены две разновидности обращения: по упрощению 

формальностей и упрощению совершения формальностей. 

Предложены новые подходы к определению сущностных признаков, роли и 

места таможенных формальностей в механизме правового регулирования 

таможенной процедуры, полученные как результат анализа сущности и 

значения публичных формальностей в механизме административно-правового 

регулирования.  

Конкретизированы сущность, содержание и направления реализации 

свойств публичных формальностей в таможенном законодательстве Украины. 

Для реализации потенциала и места таможенных формальностей 

предложено внести изменения в Таможенный кодекс Украины. 

Ключевые слова: административное право, таможенная деятельность, 
таможенная процедура, таможенное законодательство, таможенные 
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формальности, правовое средство, публичные формальности, публично-
административная деятельность, формальности, функции формальности. 

 

Kuneva Z. Yu. Customs formalities: basis of administrative legal model. – 

Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Thesis are devoted to the development of administrative and legal basis of the 

legal phenomenon of «customs formalities» as a kind of «public formalities» and the 

search for ways to develop the mechanism of legal regulation of customs activities 

for the implementation of the properties of public formalities in the customs 

legislation of Ukraine. 

Theoretical generalization and disclosure of the essence and peculiarities of the 

concepts of «formalities», «public formalities», «customs formalities» and their 

correlations has been developed further. 

A categorical row of varieties of public formalities is looked through. The 

author’s classification of public formalities is proposed for 12 criteria. 

During the research, the problems of practical application of customs formalities 

in the customs legislation were identified and the main ways of their solution were 

outlined. 

The content of the main provisions of international normative legal acts as the 

preconditions and bases of development of customs legislation and customs in 

Ukraine is revealed. 

The main types of customs activities, to which certain requirements and standards 

are established in world practice, are singled out. It is determined that questions of 

implementation of international standards in the customs legislation in Ukraine 

remain open. 

The main approaches to normative design are described, which are important for 

understanding and ability to realize the potential of customs formalities in the 

customs legislation. 

The necessity of further in-depth research of the essence and content of customs 

formalities as a type of public is substantiated. The following main aspects of the 

study and description of public formalities were selected: value, instrumental, 

informational. The features of public formalities, by which they differ from similar 

legal concepts, such as legal: fictions, signs and symbols, are defined. 

The essence and content of the varieties of treatment with public formalities that 

are found in normative legal acts and scientific literature are considered 

simplification: unification, standardization, harmonization. Two types of behavior are 

distinguished: simplification of formalities and simplification of doing formalities. 

It has been determined that customs formalities are the main legal means of the 

customs procedure, which simultaneously determines the fact of the cooperative 

activity norm for the two parties of interaction in the customs procedure: the customs 

service and persons concerned, providing them with legal effect and defining the 
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legal boundary between private and public law, private and public interest in the field 

of customs activities. 

New approaches to the definition of the essential features, role and place of 

customs formalities in the mechanism of legal regulation of the customs procedure 

are offered, as a result of the analysis of the essence and importance of public 

formalities in the mechanism of administrative and legal regulation. The essence, 

content and directions of realization of the properties of public formalities in the 

customs legislation of Ukraine are specified. 

The approach and model before the introduction of customs formalities in the 

customs legislation of Ukraine is proposed, which is to distinguish the place and 

content of each element of the customs procedure, including customs formalities, and 

consists of the following elements: procedure and operation as an element; the 

authority of the entity (the customs authority, the person concerned) to participate in 

the procedure; a list of actions on the exercise of powers, on the determination of 

time, place, conditions of action; customs formalities for determining the time, place, 

conditions of action; name, form, content and requirements for documents executed 

by the subjects (the customs authority, the person concerned); customs formalities 

regarding the handling of objects: documents, goods, vehicles, taxes and fees. 

To implement the potential and place of customs formalities, it is proposed to 

amend the Customs Code of Ukraine. 

Key words: аdministrative law, customs activity, customs procedure, customs 

legislation, customs formalities, legal means, public formalities, public 
administrative activities, formalities, function of formalities. 
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