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АНОТАЦІЯ 

 

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

моделі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове 

право; інформаційне право». – Університет митної справи та фінансів; 

Запорізький національний університет, Дніпро – Запоріжжя, 2017. 

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. 

Набуло подальшого розвитку теоретичне узагальнення і розкриття 

сутності та особливостей понять «формальності», «публічні 

формальності», «митні формальності» та їх співвідношення. 

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 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 
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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. 

Розглянуто категоріальний ряд різновидів публічних формальностей. 

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. 

Під час дослідження визначено проблеми практичного застосування 

митних формальностей в митному законодавстві та окреслено основні шляхи 

їх розв’язання. 

Розкрито зміст основних положень міжнародних нормативно-

правових актів як передумов та основ розвитку митного законодавства і 

митної справи в Україні. Виокремлено основні різновиди митної 

діяльності, до яких світовою практикою встановлюються певні вимоги та 

стандарти. Визначено, що залишаються відкритими питання імплементації 

міжнародних стандартів у митне законодавство в Україні. 
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Описано основні підходи до нормопроектування, які важливі для 

розуміння і вміння реалізувати потенціал митних формальностей в митне 

законодавство. 

Обґрунтовано необхідність подальшого поглибленого дослідження 

сутності та змісту митних формальностей як різновиду публічних. Було 

обрано такі основні аспекти дослідження і опису публічних 

формальностей: ціннісний, інструментальний, інформаційний. Визначено 

ознаки публічних формальностей, за якими їх відрізняють від схожих 

правових понять, таких як правові: фікції, знаки і символи. 

Розглянуто сутність і зміст різновидів поводження з публічними 

формальностями, які трапляються у нормативно-правових актах та 

науковій літературі: спрощення: уніфікація; стандартизація; гармонізація. 

Виокремлено два різновиди поводження: із спрощення формальностей та 

спрощення вчинення формальностей.  

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: митної 

служби та осіб, яких це стосується, надаючи їх діям юридичної сили та 

визначаючи правову межу між приватним і публічним правом, приватним і 

публічним інтересом в сфері митної діяльності та стандартизує митні 

процедури для сторін міжнародної взаємодії шляхом однакового 

застосування митних формальностей. 

Запропоновано нові підходи до визначення сутнісних ознак, ролі і 

місця митних формальностей в механізмі правового регулювання митної 

процедури, отримані як результат аналізу сутності і значення публічних 

формальностей в механізмі адміністративно-правового регулювання. 

Конкретизовано сутність, зміст і напрямки реалізації властивостей 

публічних формальностей в митному законодавстві України. 

Удосконалено визначення поняття «митні формальності» як усіх 

обставин, подій і фактів, що підлягають учиненню митною службою й 
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особами, яких це стосується, для процедурної реалізації їх формалізованих 

зобов’язань та з метою дотримання митного законодавства 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. 

Запропоновано підхід і модель до запровадження митних 

формальностей у митне законодавство України, що полягає у 

виокремленні місця і змісту кожного елементу митної процедури, 

включаючи митні формальності та 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. 

Для реалізації потенціалу і місця митних формальностей 

запропоновано внести зміни до Митного кодексу України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація містить матеріали, придатні для використання: у законотворчій 

діяльності – для внесення змін до Митного кодексу України, 
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законопроекту «Про адміністративну процедуру» та низки інших 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів; у 

правозастосовчій діяльності під час розв’язання проблем застосування 

норм чинного митного законодавства, їх тлумачення; у процесі підготовки 

навчально-методичних комплексів, підручників та навчальних посібників 

із дисциплін «Адміністративне право», «Митне право», «Проблеми 

застосування митного законодавства»; у науково-дослідних цілях – для 

подальшого дослідження проблем організації митної діяльності та митного 

законодавства. 

Основні положення дисертаційного дослідження були використані 

Волинською митницею Державної фіскальної служби України під час 

підготовки особового складу до розв’язання проблем застосування норм 

чинного митного законодавства. Результати дисертаційного дослідження 

використовуються під час проведення занять в Університеті митної справи 

та фінансів із дисциплін: «Митне право», «Проблеми застосування 

митного законодавства». 

Ключові слова: адміністративне право, формальності, публічні 

формальності, митні формальності, митна процедура, функції 

формальності, правовий засіб, публічно-адміністративна діяльність, митна 

діяльність, митне законодавство. 
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ANNOTATION 

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

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.) in specialty 

12.00.07 «Administrative law and process; financial law; informational law» 

(081 – Law). – University of Customs and Finance; Zaporizhzhya National 

University, Dnipro – Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is one of the first systematic studies devoted to solving 

problems of the theoretical and practical plan related to the definition of the 

essence and content and the proper application in the customs legislation of the 

public legal concept of «customs formalities» as a kind of «public formalities» 

and the search for ways of development of the mechanism of legal regulation of 

customs activities in the conditions of realization of the properties of public 

formalities in the customs legislation of Ukraine 

The theoretical synthesis and disclosure of the essence and peculiarities of 

the concepts of «formalism», «public formalities», «customs formalities» and 

their correlations have been become development in further. 

It is suggested the author’s definition of the concept of «public 

formalities» is proposed as a legal model of the totality of circumstances, events 

and facts that are subject to the exercise of public authority and the persons 

concerned as symbols of the actual and procedural composition of the execution 

of the relevant actions, conditions and communications of the parties of 

interaction in the cooperative norm of activity, Necessary and sufficient for the 

fulfillment of their formal obligations, the result of which may be the evidence 

necessary to ensure the lawful course of the administrative procedure and the 

adoption of «Final decision» on the realization of the right, legitimate interest in 

a certain area of public activity. 

It is substantiated that public formalities are an integral part and symbol of 

the legal procedure for the realization of a right or legitimate interest in a 

particular life situation, which must correspond to the set of such basic 
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characteristics: 1) the legal fact of the mandatory expression of the will of the 

subject; 2) a symbol of the actual and procedural composition of the respective 

actions; 3) substitution assumption or statement of fulfillment/non-fulfillment by 

the parties of the actual condition of the conditions; 4) the actual preconditions 

for future actions; 5) element in the cooperative norm of activity (administrative 

procedure); 6) the form of legal obligation, the result of which is the evidence 

necessary for the formation of an evidence base for the observance by the 

persons concerned of the cooperated norm of activity, which will prove the 

sufficiency of the evidence necessary for a final decision in the end; 7) the 

condition for the implementation of the right, legitimate interest in a particular 

area of public activity; 8) the way of implementing the formalities is their 

committing. 

It is considered the categorical series of varieties of public formalities. It 

was suggested the classification of public formalities is proposed according to 

the following criteria: 1) in space – according to the spheres of activity; 2) the 

place (time) of occurrence or performance of duty in the activity (procedure); 3) 

the actual event in the procedure; 4) in content; 5) the actual composition; 6) by 

the range of subjects; 7) on the content of the procedure; 8) for the types of 

procedures; 9) directional; 10) in the circumstances; 11) by legal force; 12) by 

way of making. 

During the research, the problems of the 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 the development of customs legislation and 

customs in Ukraine is disclosed. 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. 
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The main approaches to normative design are described which are 

important for understanding and skill to realize the potential of customs 

formalities in the customs legislation. 

The necessity of further indepth study of the essence and content of 

customs formalities as a kind of public is substantiated. The following main 

aspects of the study and description of public formalities were selected: value, 

instrumental, informational. The signs of public formalities, by which they are 

distinguished 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 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 of the two sides of interaction in the customs procedure: the 

customs service and persons concerned, providing them with legal force and 

defining the legal boundary between private and public Law, private and public 

interest in the field of customs activities and standardizes customs procedures 

for the parties of international cooperation by the same application of customs 

formalities. 

New approaches to the definition of 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 definition of the concept of «customs formalities» has been improved 

as all circumstances, events and facts that are subject to committing by the 



 12 

customs service and persons concerned, for the procedural realization of their 

formal obligations and in order to comply with the customs legislation of 

Ukraine. 

It was argued that the principles of the customs-legal model of customs 

formalities and approaches to the development of customs legislation set forth in 

the study, as well as their adequate understanding and application, will 

significantly improve its quality. The basis for the introduction of customs 

formalities in Ukraine’s customs legislation is to adopt an approach that, in our 

belief, was the basis for the development of the provisions of the Kyoto 

Convention and illustrated in the author’s «Model of Customs Procedure and 

Formalities under the Kyoto Convention», which provides that the customs 

formalities laid down In the norm of customs activity, are committed by the 

entities in accordance with the established authority and correspond to all the 

features determined for public formalities in the study. 

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 

its element; The authority of the entity (the customs authority, the person 

concerned) to participate in the procedure; A list of actions for the exercise of 

powers, the determination of time, place, conditions for the implementation of 

actions; 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. 

It is proposed to amend the Customs Code of Ukraine to implement the 

potential and place of customs formalities. 

The practical significance of the results obtained is that the dissertation 

contains materials suitable for use: in the legislative activity – to amend the 

Customs Code of Ukraine, the draft law «On administrative procedure» and a 
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number of other legislative and subordinate legal acts; In law enforcement 

activities when solving problems of application of the norms of the current 

customs legislation, their interpretation; In the process of preparation of 

educational-methodical complexes, textbooks and teaching aids on disciplines 

«Administrative law», «Customs law», «Problems of application of customs 

legislation»; for research purposes – for further study of the problems of the 

organization of customs activities and customs legislation. 

The main provisions of the dissertation research were used by the Volyn 

customs of the State fiscal service of Ukraine during the training of personnel to 

solve problems of application of the norms of the current customs legislation. 

The results of the dissertation research are used during the studies at the 

University of Customs and Finance in the disciplines: «Customs Law», 

«Problems of the application of customs legislation». 

Key words: administrative law, formalities, public formalities, customs 

formalities, customs procedure, functions of formalities, legal mean, public 

administrative activity, customs activity, customs legislation. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 
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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 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 з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. 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 
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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 завдання 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 завдання: 

– 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. 
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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 

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 
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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 отриманих 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 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 
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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 
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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 

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

чинне митне законодавство України, що стосуються понять: «митні 

формальності», «митні процедури», «митне законодавство». 

Практичне значення отриманих 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). 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати отримані 

автором самостійно на основі аналізу та критичного осмислення вітчизняних 

та закордонних нормативно-правових джерел, вивчення наукової літератури, а 

також практики застосування митного законодавства України. Всі 

опубліковані праці належать особисто автору.  

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних конференціях: 
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«Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної 

діяльності» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); «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 дисертації. 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. 
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РОЗДІЛ 1. 

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЯВИЩА «МИТНІ 

ФОРМАЛЬНОСТІ» 

 

 

1.1. Поняття «формальності», «публічні формальності», «митні 

формальності» та їх співвідношення 

 

 

Пояснимо вихідну позицію, що ми маємо на увазі використовуючи 

поняття «основи адміністративно-правової моделі» до безпосереднього 

об’єкту «митні формальності». 

Поняття «правова модель» [11] передбачає розкриття сукупності 

уявлень про певний об’єкт правової дійсності. У нашого дослідження 

основним предметом дослідження визначено правову модель правового 

явища «митні формальності». На основі знань, які вже є, потрібно 

створити образ об’єкта – модель для подальшого його аналізу та 

визначення предметів дослідження, це дасть можливість визначитися з 

системними характеристиками об’єкта, що має назву «митні 

формальності». Відповідно, правова модель митних формальностей – це 

створена в результаті процесу пізнання форма відображення правової 

дійсності, що описує внутрішню структуру об’єкта за допомогою 

сукупності уявлень: ознаки, властивості, поняття тощо. 

Поняття «формальності» 

У науковій літературі визначенню сутності і змісту поняття 

«формальності» приділено дуже мало уваги.  

У джерелах міжнародного права поняття «формальності» 

використовується достатньо широко. У побуті й законодавстві поняття 

«формальності» використовується залежно від певних сфер суспільної 

діяльності, пов’язаних переважно з міжнародним обігом людей, товарів: 
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туристичні, митні, прикордонні, візові тощо. В українському законодавстві 

воно з’явилося нещодавно, тому це можна вважати основною причиною 

його малодослідженості, хоча це основоположне поняття, яке в системі 

права існує достатньо давно і визначає відносини людини й держави. 

Питанню розгляду сутності і змісту поняття «формальності» 

присвячували свої роботи такі вчені як: Баязітов Л. Р., Кунєв Ю. Д., 

Писаревський Є. Л. та деякі інші. 

Наведемо основі погляди на об’єкт дослідження, що має назву 

«формальності». 

На нашу думку, найбільш вдалою відправною точкою для 

окреслення об’єкта дослідження є положення роботи Ю. Д. Кунєва та 

Л. Р. Баязітова, які досліджували поняття «митні формальності» [61]. Вони 

навели й основні поняття «формальності». 

«Формальність (прикм.): 1) формальна сторона, формальність (дія, 

процес, процедура встановленого порядку) to complete, go through the 

formality = виконувати формальності = bureaucratic formality; 2) дія або 

умова, необхідна для виконання якоїсь справи відповідно до прийнятого 

порядку, законності; 3) офіційні вимоги, умови до дій, які обов’язково 

виконуються під час оформлення чого-небудь. 

Використовується поняття «формальність» також у негативному 

значенні, синонімічному поняттю «формалізм»: 1) формальність – сукупність 

формально визначених дій, що не відповідають сукупності фактичних 

обставин і несправедливі за сутністю; 2) формалізм – дотримання зовнішньої 

форми в чому-небудь на шкоду суті справи; формальне ставлення до чого-

небудь; 3) формалізм у праві виражається у схильності й прагненні під час 

застосування права до життєвих ситуацій віддавати перевагу букві закону 

перед його дійсним смислом. 

Наведені тлумачення досить не зручні для прямого синтезу моделі 

об’єкта «формальності», оскільки мають в основі неоднорідні образи 

«формальність – це дія», «формальність – це процес», «формальність – це 
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процедура», «формальність – це вимога», «формальність – це умова» та 

деякі інші» [61, с. 7–8]. 

У світовій практиці достатньо розповсюдженим є застосування 

терміну «формальності» як супутньої до реалізованого інтересу (права) 

повинності, обов’язку у багатьох сферах діяльності, зокрема туризму, 

митній та фактично усіх різновидах перевезень. 

Писаревський Є. Л., аналізуючи термін «формальність», що 

наводиться у нормативно-правових актах, формулює висновок, що під 

формальностями можуть розумітися такі явища правової дійсності. 

«1. Формальності – це різновиди юридичних фактів , що 

представляють собою правомірні дії, так само як і правомірна 

бездіяльність громадян і юридичних осіб, спрямовані на виконання 

приписів правових норм переважно публічно-правового характеру. Дані 

норми встановлюють допустимі правом заборони, обмеження та 

обтяження (організаційного, соціального, технічного, правового та іншого 

характеру) прав і свобод людини і громадянина, межі дозволеної поведінки 

суб’єктів права (моделі поведінки), метою яких є забезпечення безпеки 

особи, суспільства і держави, а також охорона інших публічних інтересів. 

2. Формальності – це елементи публічно-правової (контрольно-

наглядової) діяльності органів державної влади або відповідної іноземної 

держави. Окремі публічно-правові дії у випадках, встановлених законом, 

що можуть здійснюватися органами місцевого самоврядування 

(муніципальний контроль) і некомерційними (самоврядними) 

організаціями підприємців. 

Змістом формальностей в даному значенні є формалізована 

послідовність дій (процедур), здійснюваних представниками влади, 

посадовими особами органів влади з метою перевірки дотримання 

громадянами та юридичними особами національного законодавства (або 

законодавства відповідної іноземної держави), норм міжнародного права, а 

також здійснення відносно громадян та юридичних осіб інших заходів, 
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викликаних необхідністю забезпечення безпеки особи, суспільства і 

держави, охорони інших публічних інтересів. 

Відповідно до національного законодавства метою контрольно- 

наглядової діяльності є попередження, виявлення і припинення 

правопорушень, встановлених законодавством та муніципальними 

правовими актами обов’язкових вимог, а також усунення наслідків 

виявлених порушень. 

Ключовими елементами контрольно-наглядової діяльності є окремі 

заходи з контролю або комплекс таких заходів, іменований перевірками. 

Разом з тим контрольно-наглядова діяльність включає в себе також 

систематичне спостереження за виконанням громадянами та організаціями 

обов’язкових вимог, аналіз і прогнозування стану виконання обов’язкових 

вимог. 

3. Формальності – це документи, знаки, символи, наявність яких у 

громадянина засвідчує законність реалізації його прав та обов’язків 

(документи, що засвідчують особу громадянина, віза, свідоцтво про 

реєстрацію за місцем перебування, дозвіл на вивезення культурних 

цінностей, довідка про обмін валюти, міграційна карта, виписка з Єдиного 

федерального реєстру туроператорів, дозвіл на носіння зброї, митна 

декларація тощо). Поняття формальностей в даному сенсі також тісно 

пов’язане з контрольно-наглядовою діяльністю органів державної влади» 

[112]. 

За Є Л. Писаревським, «формальності – це комплексна категорія, що 

включає в себе різноманітні явища правової дійсності (норми права, 

юридичні факти, акти реалізації та застосування права, контрольно-

наглядову діяльність тощо), спрямовані на забезпечення безпеки, а також 

охорону інших публічних інтересів» [112]. 

Є. Л. Писаревський, перераховуючи варіанти тлумачень поняття 

формальностей та схожих з ним понять, не робить власного висновку, що 

це за явище правової дійсності. 
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За підсумками наукового дослідження Кунєв Ю. Д. та Баязітов Л. Р. 

визначили основні сутнісні ознаки поняття «формальності» «як форму 

зобов’язань, результат виконання яких може стати доказом, необхідним для 

прийняття остаточного рішення» та «як фактóву передумову (сукупність 

фактів, обставин і подій) до: 1) виконання майбутніх необхідних і 

достатніх дії; 2) засвідчення факту виконання дій, необхідних і достатніх 

для прийняття й захисту рішення щодо виконання обов’язків, які 

передбачають дотримання норми (законодавства). 

За такого підходу формальності відіграють роль фактóвої моделі 

межі між: 1) унормованими зобов’язаннями для однієї сторони; 

2) доказами виконання зобов’язань перед протилежною стороною 

відносин» [61, c. 15]. Але визначені авторами сутнісні ознаки поняття 

«формальності» потребують подальшого дослідження та розкриття їх 

сутності, що й стало завданням для подальшого дослідження цього 

поняття, в першу чергу, як публічно-правової категорії. 

З’ясуємо властивості формальності, які можуть виходити із уявлення 

її як публічно-правової категорії. 

За С. С. Алексєєвим «Поняття «публічно-правове» покликане 

виражати необхідність централізації у суспільстві ..., яке діє в основному у 

вигляді законів державної влади та надає юридичний характер державному 

розсуду, а у ряді випадків – сваволі, робить акцент на заборонах, 

повинностях, обов’язках людей (підданих) перед державною владою, 

правителями, чиновниками. Разом із тим за поглиблення демократії 

публічне право у розглядуваному контексті усе більшою мірою включає 

норми, що обмежують сваволю влади, охороняють права людини» [7, с. 

42]. 

На нашу думку, з демократизацією держави публічне право 

відображає більшу довіру держави до громадян, яка полягає у обмеженні 

(зменшенні) їх супутніх повинностей і обов’язків перед державними 

органами під час прагнення реалізувати власні інтереси. 
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На думку Отто Люхтергандта «Знання інтересів громадянина, поряд 

з інтересами держави, надає управлінню можливість проаналізувати 

проблему, яку потрібно вирішити, з усіх ракурсів. У зв’язку з цим існує 

більша ймовірність того, що на основі широкого врахування інтересів 

поліпшиться якість, професіоналізм і ефективність прийнятого рішення. У 

тій мірі, в якій громадянин як адресат адміністративного акта побачить (а 

він побачить це не пізніше обґрунтування адміністративного акта), як і 

наскільки в рамках процедури були враховані висловлені ним інтереси, 

підвищується ймовірність того, що він сприйме рішення і не чинитиме 

опору управлінню. Така ситуація має вирішальне значення у відносинах 

держава – громадянин: бо фактом є те, що стабільність держави та її 

дієздатність залежать в основному від того, наскільки громадянин довіряє 

управлінню» [89]. 

Виходячи з необхідності реалізації влади народу та призначення 

держави як органу, що захищає та забезпечує реалізацію прав та законних 

інтересів громадян можна визначити, що основною метою діяльності 

органу публічної влади є забезпечення реалізації прав та законних 

інтересів громадян. Найбільш дієвим механізмом такого забезпечення є 

чітке розмежування публічно-правового та приватно-правового. Проблеми 

розмежування вирішуються у площині правової регламентації взаємодії 

суб’єктів приватного та публічного права.  

Такий підхід до розуміння стосунків держави і громадянина отримав 

назву «адміністративних зобов’язань публічної адміністрації» та «публічне 

адміністрування» [86, с. 23]. Фактично це частина діяльності публічної 

адміністрації спрямована назовні, пов’язана з реалізацією регулювання 

суспільних процесів та визначена нормами права. 

Уживання поняття «зобов’язання» є альтернативою поняття 

«державного управління» у стосунках держави і громадянина. І зміст цих 

стосунків повинен означати не їх управлінський характер, а в першу чергу, 
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– зобов’язальний з боку держави, щодо реалізації природного права 

громадянина. 

Реалізація спільних зобов’язань сторін найкраще забезпечується 

встановленням спільного кордону для діяльностей суб’єктів взаємодії з 

обставин та юридичних фактів, що забезпечать виконання цих зобов’язань 

правовими способами, засобами та методами. Така взаємодія 

визначається поняттям «юридична (адміністративна) процедура». Під час 

означення правової діяльності її сутності і змісту поряд з поняттям 

«процедури» усе частіше стали використовувати термін «формальності». 

Консенсусний баланс обов’язків громадян і держави залежить від 

меж співвідношення публічного та приватного права у державі. 

Демократичність держави й полягає в тому, де знаходиться і яка межа 

співвідношення гарантій та перешкоджання реалізації прав громадян, в 

першу чергу правова межа, у другу – реально забезпечена механізмами 

державного управління. Межа між ними визначається ступенем правового 

та неправового втручання (перешкоджання) держави вільній приватній 

діяльності. 

Можна відзначити, що формальності наявні в будь-якій юридичній 

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

правової взаємодії. У цивільному процесі (процедурі) формальності для 

сторін зазвичай визначаються в угоді. Але традиції виділення 

формальностей, як окремої правової категорії та різновиду юридичного 

факту, в приватному праві не склалося, оскільки формальності уявляються 

як складові угоди і сприймаються юристами, як цілісність з умовами щодо 

виконання зобов’язань сторін, які не потребують особливого виокремлення 

та стандартизації, хоча питання виокремлення формальностей, як 

приватно-правової категорії є достатньо дискусійним і потребує 

додаткового дослідження. 

Для нашого дослідження формальності виявляють інтерес як 

публічно-правова категорія. Спираючись на вже викладені вище точки 
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зору поняття «формальності» наведемо початкові ознаки цього поняття як 

публічно-правової категорії. 

1. Зобов’язальний характер правовідносин у взаємодії суб’єктів 

приватного та публічного права – відображає виконання повинностей та 

обов’язків, пов’язаних з функцією реалізації права та законного інтересу. 

Для реалізації людиноцентричного принципу в публічному 

(адміністративному) праві дуже важливим є підхід, що реалізує 

зобов’язальний характер відносин держави і суб’єктів громадянського 

суспільства. 

За допомогою сукупності прав неможливо чітко визначити межу між 

приватним та публічним правом. На думку науковців і практиків більш 

ефективною межею є сукупність зобов’язань, що мають юридичну форму 

для двох сторін правовідносин. 

Реалізація спільних зобов’язань сторін найкраще забезпечується 

встановленням спільного кордону для діяльностей суб’єктів взаємодії з 

обставин та юридичних фактів, що забезпечать виконання цих зобов’язань 

правовими способами, засобами та методами. 

Зобов’язальне право є одним з фундаментальних інститутів 

цивільного права. У цивільному праві основним принципом є рівність 

сторін у відносинах. Суб’єкт приватного права укладаючи ті або інші 

угоди бере на себе певні зобов’язання. 

Громадяни, обираючи владу укладають угоди, які забезпечуються 

певними зустрічними зобов’язаннями. Ці зобов’язання повинні бути, як 

мінімум рівнозначними, тобто забезпечувати рівність сторін у відносинах. 

В адміністративному праві цю рівність, виходячи з аксіоматичної 

нерівності адміністративно-правових відносин (у публічної адміністрації 

завжди більше прав ніж у громадянина) можна компенсувати шляхом 

збільшення обсягу зобов’язань держави перед громадянином (концепція 

служіння народу) та зменшення зобов’язань громадян перед державою та 
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охороні й захисті (судовому та позасудовому) прав громадян від сваволі 

представників держави. 

Зобов’язальний характер відносин держави і громадянина 

забезпечується формальною (правовою) регламентацією: 

– дій держави, які можна вважати «перешкодами» реалізації 

законних інтересів громадян; 

– дій держави з охорони й захисту прав і законних інтересів 

громадян; 

– дій громадян, які є обов’язковими для реалізації власних прав і 

законних інтересів. 

Спрямованість на якісні зміни публічно-правових зобов’язань, що 

складається із їх кількісного зменшення для громадян та якісного 

збільшення для держави дуже добре означається як формалізованість 

обов’язкових дій обох сторін та незначний – формальний характер 

перешкод для реалізації прав і законних інтересів для громадян. 

2. Фактова складова адміністративної процедури – формальність 

означає сукупність обставин, подій та фактів як складових взаємодії 

суб’єктів приватного та публічного права. 

Виходячи з того, що необхідно розмежувати дії двох суб’єктів, 

потрібно визначити таку межу за допомогою правових засобів. За 

позитивної діяльності громадян (не пов’язаної з порушенням права) 

потрібні вказівки на необхідні дії, події і обставини, потрібні і достатні для 

реалізації власного права, інтересу. У праві події і обставини, потрібні і 

достатні для їх юридичного закріплення і визнання називають юридичним 

фактом. 

Склад юридичного факту охоплює життєву обставину в єдності з 

умовами її настання, вимога щодо яких випливає із норми права і за 

наявності яких така обставина буде визнана юридичним фактом і 

спричинить встановлені юридичні наслідки. 
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3. Офіційний характер – формальності встановлюються правовими 

нормами. Сукупність варіантів можливих і належних дій, обставин, подій 

та фактів може бути різна, але формально визначена, залежно від їх 

функціонального призначення. 

4. Різноманітність сфер публічної діяльності, де визначені 

формальності: митна, податкова, туристична тощо. 

5. Різноманітність суб’єктів вчинення формальностей. За суб’єктами 

публічні формальності доцільно поділяти на адміністративні 

формальності – сукупність фактів, обставин та подій, які відповідно до 

законодавства повинен зреалізувати суб’єкт, наділений владними 

повноваженнями відносно іншого суб’єкта та приватні формальності 

зацікавлених осіб (за сферами дії: митні, податкові, прикордонні, 

туристичні, ветеринарні, фіто-санітарні тощо) – сукупність фактів, 

обставин та подій, які відповідно до законодавства, залежно від умов, має 

намір або зобов’язаний здійснити суб’єкт, що бажає зреалізувати свої 

інтереси та права в певній сфері суспільної діяльності. 

6. Підконтрольність – достатність і повнота їх реалізації обома 

суб’єктами взаємодії у адміністративній процедурі контролюється 

уповноваженими державними органами. 

7. Правові способи реалізації. Основними способами реалізації 

зобов’язань в юридичній діяльності є виконання і дотримання правових 

норм. 

Для реалізації в діяльності умов і формальностей для суб’єктів 

приватного права основним способом є дотримання норми – поведінка 

суб’єктів, що не допускає порушення правових норм. 

Для реалізації в діяльності умов і формальностей для суб’єктів 

публічного права основним способом є виконання норми – активна 

поведінка суб’єктів, направлена на виконання юридичних обов’язків, 

зафіксованих в правових нормах. 

Кунєв Ю. Д. і Баязітов Л. Р. визначили, що «внутрішнім змістом 
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митної процедури є: (1) вчинення митних формальностей – перетворення 

на юридичні факти певного, охопленого областю процедури, набору 

фактóвих передумов (нормативно передбачених майбутніх фактів, 

обставин і подій); (2) вчинення дій з формування доказової бази 

передбаченого для точки виходу рішення (вивчення, перевірка, оцінка 

тощо: фактів, обставин та подій)» [62, c. 21]. 

Важливим кроком для визначення формальності як правового засобу 

в механізмі правового регулювання є визначення його способу реалізації. 

Спосіб реалізації формальності як фактової передумови до дій означається 

як «вчинення формальностей» (див. Кіотська конвенція, Генеральний 

Додаток, Стандарт 1.2. «Умови, що підлягають виконанню, і митні 

формальності, що підлягають вчиненню, для застосування процедур та 

практики цього Додатка та Спеціальних додатків, визначаються в 

національному законодавстві і повинні бути гранично простими» [156]), 

маючи на думці те, що процес набуття тими чи іншими обставинами, 

подіями та фактами статусу юридичних фактів є не їх безпосереднім 

виконанням (дії з виконання правових норм, за тлумачним словником: 

«Виконувати, ую, уєш, недок., Виконати, аю, аєш, док., перех. 1. 

Здійснювати що-небудь, реалізувати завдання, наказ, задум і т. ін., 

проводити в життя» [132]), а тим результатом дій, що набувають 

юридичного значення як наслідок виконання умов та підтвердження їх 

виконання. Учинення формальностей є юридичним підтвердженням 

виконання визначених умов. «Учиняти (Вчиняти), яю, яєш, недок., 

Учинити (Вчинити), иню, иниш, док. ... 3. перех., заст. Подавати, 

справляти (позов). [Констанцій:] Пробач,.. я хтів сказати, є відомість, що 

Туллія вже позов учинила у суд на половину всіх маєтків, – се нібито 

належить їй від тебе (Леся Українка, III, 1952, 272)» [133]. 

8. Правові наслідки реалізації – результатом повного виконання умов 

і вчинення формальностей є вчинення кінцевої формальності у певній 

процедурі, зокрема, видання правозастосовчого акта. Офіційно 
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встановлюються наслідки недотримання та невиконання умов і 

формальностей. 

Виконання певної процедури не завжди закінчується юридично 

формалізованим актом правозастосування. А вчинення усіх необхідних 

формальностей – завжди. 

У загальному плані «формальності» – це визначені правовими 

нормами повинності та обов’язки, які є супутніми та достатніми для 

реалізації певних законних інтересів. 

Таким чином формальності – це правова модель фактóвих 

передумов (сукупності нормативно передбачених майбутніх фактів, 

обставин і подій), необхідних і достатніх для процедурної реалізації 

формалізованих зобов’язань сторонами правової взаємодії, результат 

виконання яких може стати доказом, необхідним для прийняття 

«остаточного рішення» щодо реалізації права, законного інтересу у певній 

сфері суспільної діяльності. 

Публічні формальності 

Продовжимо поглиблення дослідження поняття «формальності» за 

розгляду понять «публічні формальності» та «публічно-адміністративні 

формальності», яким у науковій літературі приділено ще менше уваги. 

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що 

формальності у публічному праві є різновидом юридичного факту, 

оскільки підпадають під усі його ознаки. Вдалими щодо об’єкта 

«юридичний факт» є думки В.Б. Ісакова, який зазначає, що «Юридичні 

факти – різновид соціальних фактів. Це явища об’єктивної реальності, 

відображені в специфічній ідеальній системі – законодавстві. 

Юридичні факти – це «нервові закінчення» правової системи, одна з 

ланок, яка опосередковує її зв’язок з життям, з практикою. Закріплення 

різноманітних юридичних фактів дозволяє законодавству тонко відчувати 

процеси і явища, що відбуваються в житті суспільства, і оперативно 

впливати на них. Чим точніше, багатше фактична підстава правового 
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регулювання, тим точніше воно відображає дійсність, тим ширші 

можливості правового впливу на цю дійсність. 

Ідеальна модель юридичного факту закріплюється в гіпотезі 

юридичної норми або декількох взаємопов’язаних норм» [41]. 

За визначенням діяльності органів публічної влади зазвичай 

використовують поряд два поняття «формальності» та «процедури», не 

розподіляючи їх значення, або визначаючи співвідношення неправильно, 

наприклад в Митному кодексі України ст. 4: «21) митна процедура – 

зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України 

сукупність митних формальностей і порядок їх виконання; 29) митні 

формальності – сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними 

особами й органами доходів і зборів з метою дотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи» [97]. 

Для визначення місця «формальності» в публічному та 

адміністративному праві слід звернутись до думки Ю. Д. Кунєва та 

Л. Р. Баязітова, які визначили, що «внутрішнім змістом митної процедури 

є: 1) вчинення митних формальностей – перетворення на юридичні факти 

певного, охопленого областю процедури, набору фактóвих передумов 

(нормативно передбачених майбутніх фактів, обставин і подій); 

2) вчинення дій з формування доказової бази передбаченого для точки 

виходу рішення (вивчення, перевірка, оцінка тощо: фактів, обставин та 

подій)» [62, с. 21]. 

Можна погодитися з висновком, що формальності є складовою 

юридичної, зокрема, адміністративної процедури. В. М. Протасов у праці 

«Что и как регулирует право?» зазначає, що «Моделі юридичних процедур 

можуть бути як нормативними (які містяться в процедурних нормах), так і 

індивідуальними (установленими правореалізуючим договором або іншим 

індивідуальним юридичним актом), тому знання правил побудови 

юридичної процедури, теоретичних основ створення її моделей необхідно 

у процесі правотворчої діяльності й у процесі правореалізації. 
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Нормативну модель процедури не можна зводити ні до окремої 

процедурної норми, ні до якої-небудь групи процедурних норм. 

Неможливо її ототожнити і з тією або іншою фактичною процедурою. 

Нормативна модель процедури є нормативний еталон, опис ідеальної 

процедури, тобто опис того, якою повинна бути фактична процедура. 

Нормативна модель має інформаційну природу і являє собою зміст 

цілісної сукупності процедурних норм» [129, с. 87]. 

Ю. Д. Кунєв зазначає, що «поняттям «процедура» подається 

формалізована структура об’єднання дій певного суб’єкта (носія) у часі з 

зображенням умов переходу від однієї дії до іншої. Така формалізована 

структура придатна і зазвичай призначена для багатократного відтворення 

процесу» [60, с. 30]. Тоді можна визначити, що роль таких переходів в 

адміністративній процедурі відіграють формальності. 

Певні положення щодо формальностей уже окреслено вище, але 

потрібно продовжити визначати місце формальностей серед інших 

правових понять і формувати стійкий образ для використання поняття у 

правозастосовчій практиці в інших сферах діяльності, а не тільки митній та 

туристичній. Слід визначити його як універсальну категорію публічного і 

адміністративного права, зокрема адміністративної процедури. 

На прикладі формальності потрібно розглянути відповідність форми 

і змісту як правової форми обов’язків, тоді «формальність» пов’язується з 

реалізацією такої ідеї: «зобов’язальна взаємодія» або взаємні зобов’язання 

сторін у діяльності та її змісті – сукупність обставин, подій і фактів, які 

мають обов’язковий характер для просування у процедурі. Форма 

«формальності» відображає об’єкти матеріального світу: обставини, події 

та факти як умови для дій у кооперованій діяльності – публічно-

адміністративній процедурі. 

В адміністративному праві на рівні основних понять, поняття 

«публічно-адміністративні формальності» та «адміністративні 

формальності» як складові адміністративної процедури трапляються вкрай 
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рідко. Їх, зазвичай, не використовують для означення окремої складової 

адміністративної діяльності та адміністративної процедури. Хоча ця 

окрема складова є визначальною для змісту адміністративної процедури, 

для обох сторін, зокрема, взаємодії держави і громадянина. 

За підходом щодо поділу публічних формальностей на 

адміністративні й приватні можна визначити, що адміністративна 

процедура повинна містити такі обов’язкові складові: 1) приватні 

формальності; 2) адміністративні формальності; 3) дії представників 

публічної влади з вчинення адміністративних формальностей. Усі ці 

обов’язкові елементи повинні визначатися на законодавчому рівні з 

кількох причин: 1) приватні формальності є уособленням 

адміністративного «бар’єра» на шляху реалізації приватного права й 

інтересу, тому зловживання суб’єктами публічного права додатковою 

кількістю або якістю цих формальностей призводить до порушення права 

суб’єкта приватного права; 2) адміністративні формальності – уособлення 

забезпечення та підтвердження виконання функцій держави у вигляді її 

правового реагування на виконання умов і вчинення формальностей 

суб’єктами приватного права; 3) дії представників публічної влади з 

реалізації адміністративних формальностей означають сукупність 

визначених законодавством дій органів публічної влади, спрямованих на 

виконання власних функцій, але ці дії ні в якому разі не повинні бути 

спрямовані на зміни приватних формальностей в адміністративній 

процедурі або на визначення і зобов’язання до дій з виконання приватних 

формальностей. 

Якщо звернути увагу на взаємодію двох суб’єктів у адміністративній 

процедурі, то привертає увагу та обставина, що в ній немає такої складової 

як «дії представників приватного права з виконання приватних 

формальностей». Фактично такі дії є, але вони не потребують: 1) правового 

регулювання в нормах адміністративного права, оскільки повинен діяти 

диспозитивний принцип правового регулювання щодо дій суб’єктів 
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приватного права; 2) суб’єкт приватного права сам визначає сукупність 

необхідних і достатніх дій, потрібних для виконання умов і вчинення 

власних формальностей та в цілому – дотримання ним норм 

адміністративного права. Такий підхід повністю відповідає ч. 2 ст. 19 

Конституції України [50], де визначено, що органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. Права і свободи людини та їх гарантії 

згідно з Конституцією України визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Суттєвим у цьому формулюванні є «діяти ... в межах 

повноважень та у спосіб». З повноваженнями – зрозуміло, а зі способом 

потрібні уточнення, що мав на увазі законодавець та чого очікує 

суспільство від дій влади. У загальному контексті зрозуміло: «законність і 

справедливість», тоді виконання й дотримання норм у стосунках між 

владою та громадянином можна та потрібно вважати основним способом 

їх правової взаємодії. За Конституцією, способи дій влади повинні 

забезпечувати реалізацію та охорону прав, свобод і законних інтересів 

громадян, рівність усіх перед законом. 

Означаючи адміністративно-правову діяльність органів публічної 

влади, доцільно використовувати дві правові складові норми діяльності: 

формальності й умови та дії з виконання умов й вчинення формальностей, 

кожна з яких має своє функціональне призначення. Поділяють правову 

норму діяльності відповідно на матеріальну і процесуальну складові. 

Такий поділ є доцільним та необхідним. Необхідність викликана тим, що 

способи, відповідно, й процедури виконання і дотримання норми можуть 

бути різними. Доцільність полягає в тому, що формальність обмежує 

сваволю у результаті дій влади, тобто обмежує її дозвільний характер по 

відношенню до громадян тільки доказом невиконання умов та 

неправомірності дій громадянина, спрямованих на реалізацію законного 



 43 

приватного інтересу. Тоді державний інтерес вчинення формальностей 

полягає у легалізації процедури прийняття рішення. 

Для громадян (клієнтів) «приватні формальності» – це різновид 

юридичних фактів, які становлять правовий матеріальний фундамент 

«адміністративного бар’єру», а виконання умов і вчинення формальності – 

підстава для його подолання. 

Для влади «адміністративні формальності» – це необхідні обставини 

та юридичні факти, потрібні для виконання органами держави, які 

фактично є правовим змістом виконання зобов’язань влади перед 

суспільством (за аналогією інституту зобов’язального права в цивільному 

праві). Адміністративні формальності в адміністративній процедурі 

визначають матеріальну складову діяльності держави у взаємодії з 

громадянином, позначають та вказують на дії, які має здійснювати 

публічна влада. Змістом матеріальної складової норми адміністративної 

процедури є описи умов реалізації норми, виконання яких призводить до 

виконання публічного обов’язку і як наслідок – реалізації законного права 

та приватного інтересу (рис. 1). 

На рис. 1.1. зображено місце формальностей в адміністративній 

процедурі та в механізмі правового регулювання взаємодії суб’єктів 

приватного й публічного права. 

Суб’єкт публічної влади в адміністративній процедурі має право 

контролювати особою виконання умов та вчинення приватних 

формальностей і приймати остаточне рішення в адміністративній справі. 

Зміст публічних формальностей спрямований на правову фіксацію 

станів процесу подолання суб’єктом приватного права адміністративного 

бар’єру, який складається з приватних умов і формальностей. Відповідно, 

правова фіксація станів процесу є матеріальною складовою дій публічної 

влади в адміністративній процедурі. 
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Сфера дії приватного права 

                           Діяльність суб’єкта приватного права з перетворення середовища 
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 Діяльність суб’єкта публічного права з вчинення формальностей у 

адміністративних процедурах 
 

 

Рис 1.1. Модель взаємодії суб’єктів приватного та публічного 

права в механізмі правового регулювання адміністративної процедури 
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(операцій), яким відповідають певні публічні формальності, які 

поділяються на приватні та адміністративні. 

Зазначені стадії досить універсальні для більшості адміністративних 

проваджень, відповідно універсальні також адміністративні формальності 

(табл. 1). 

Адміністративні формальності безпосередньо випливають із 

обов’язків органів публічної влади та є основною матеріальною складовою 
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основу процедури становлять адміністративні формальності як 

сукупність обставин, подій та фактів, необхідних і достатніх для 

прийняття рішення у певній адміністративній справі. 
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Таблиця 1.1. 

Відповідність основних стадій адміністративної процедури та 

адміністративних формальностей  

Операції (стадії) 

адміністративної процедури 

Адміністративні формальності 

Отримання інформації про факти, що 

характеризують об’єкт (заява, фактичні 

дані тощо)  

реєстрація факту надходження відомостей 

(документів) у справі 

Порушення справи (фіксація і 

посвідчення юридичних фактів) 

оформлення документу про провадження у 

справі 

розгляд справи (встановлення і 

доказування юридичних фактів) 

оформлення процесуальних документів у 

справі 

Підготовка і прийняття рішення, фіксація 

результатів розгляду справи суб’єктом 

публічного права та реєстрація 

правозастосовчого акта  

реєстрація та надання зацікавленій особі 

індивідуального правозастосовчого акта 

 

доведення рішення до відома 

зацікавлених осіб 

ознайомлення з правозастосовчим актом 

 

В адміністративному праві вимагання виконання суб’єктом 

визначених обставин і фактів полягає у праві вимагати від представника 

органу публічної влади здійснення визначених законом адміністративних 

формальностей у юридичному визнанні цих обставин і фактів. У разі 

негативного рішення та незадоволення законного інтересу суб’єкт 

приватного права може оскаржити дії або бездіяльність органів публічної 

влади, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні дій та 

невчиненні адміністративних формальностей суб’єктом публічного права, 

що перешкоджає реалізації приватного права або інтересу. 

Для означення взаємодії суб’єктів публічного та приватного права 

останнім часом часто використовують поняття «адміністративна послуга». 

Використання форми «послуга» цілком логічно передбачає також 

відповідність її змісту матеріальної складової норми дії, яка насамперед 

зумовлює ідею «добровільність взаємодії» сторін у визначенні та 

виконанні зустрічних зобов’язань під час укладання та виконання такої 

угоди. Ключовим моментом взаємодії за формою «послуга» є 
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добровільний порядок визначення формальностей для обох сторін. Для 

адміністративної послуги це добровільний порядок визначення як 

адміністративних, так і приватних формальностей. Така добровільність у 

публічно-адміністративній діяльності неможлива, але її можна мати на 

увазі та декларувати як сваволю публічної влади у визначенні приватних 

формальностей та порядку їх виконання. 

Застосування такої форми, як «послуга» щодо зобов’язальної 

взаємодії суб’єктів в адміністративній процедурі вступає в суперечність з її 

змістом, що по суті виправдовує розуміння і трактування взаємин 

«зобов’язальних» як «добровільних» і призводить до прийняття 

підзаконної нормативно-правової бази, виходячи з форми або трактування 

норм права у правозастосовчій практиці відповідно до форми «послуга». 

Контекст застосування «адміністративної послуги» пояснює 

С. С. Овчарук: «штучне ототожнення платних «адміністративних послуг» 

із цивільно-правовою категорією «послуга» є грубим порушенням 

приписів ст. 1, 3, 5, ч. 4 ст. 42 Конституції, Цивільного кодексу України, 

закону України «Про захист прав споживачів», у тому числі й положень 

міжнародних правових актів» [106, c. 323]. 

Тому розуміння того, що основною складовою адміністративної 

процедури є умови і формальності, які уособлюють «адміністративний 

бар’єр» на шляху реалізації прав і законних інтересів громадян, значно 

ускладнює розуміння й застосування адміністративної процедури у якості 

адміністративної послуги. 

У якості проміжного узагальнення сутнісних ознак публічних 

формальностей наведемо їх зміст, поділяючи за основними виданими 

роботами автора дослідження: 

Червень 2015 р.: 

– формальності є публічно-правовою категорією. 

– є сукупністю зобов’язань, що мають юридичну форму у вигляді 

формальностей двох сторін правовідносин. 
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– формальність означає сукупність обставин, подій та фактів як 

складових взаємодії суб’єктів приватного та публічного права. 

– процесний порядок реалізації формальностей; 

– за суб’єктами формальності доцільно поділяти на адміністративні 

та приватні 

– формальності – це правова модель фактóвих передумов 

(сукупності нормативно передбачених майбутніх фактів, обставин і подій), 

необхідних і достатніх для процедурної реалізації формалізованих 

зобов’язань сторонами публічної взаємодії, результат виконання яких може 

стати доказом, необхідним для прийняття остаточного рішення» щодо 

реалізації права, законного інтересу у певній сфері суспільної 

діяльності [80]. 

Липень 2015 р.: 

– формальності є різновидом юридичних фактів, формальностей 

стосуються й основні ознаки юридичного факту 

– формальності визначають фактологічну складову адміністративної 

процедури.  

– формальності є складовою адміністративної процедури, означають 

її матеріальну складову.  

– формальності визначаються в гіпотезі норми діяльності, як умови 

для дій викладених у диспозиції норми. 

– виокремлюються адміністративні та приватні формальності у 

певному адміністративному провадженні,  

– відмінність адміністративних та приватних формальності полягає у 

різних суб’єктах їх виконання та різних способах реалізації або 

забезпечення виконання; 

– сукупність формальностей, що визначає діяльність, пов’язану з 

виконанням публічною адміністрацією зобов’язань отримала назву 

«адміністративні формальності» [71].  

Листопад 2015 р.: 
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– митні формальності є основним правовим засобом митної 

процедури, який одночасно визначає фактовий склад діяльності для двох 

сторін взаємодії в митній процедурі: публічної влади та громадян (митної 

служби та осіб яких це стосується), надаючи їх діям юридичної сили та 

визначаючи правову межу між приватним та публічним правом, 

приватним та публічним інтересом, тому вони повинні регламентуватися 

на законодавчому рівні. 

– способом реалізації митних формальності є їх вчинення, яке 

полягає у наданні юридичної сили тим подіям, обставинам і фактам, що 

підтверджують виконання, визначених у митному законодавстві умов 

реалізації зобов’язань сторін у митній процедурі [74]. 

Червень 2016 р.: 

Узагальнено ознаки формальності та розкрито їх призначення: 

«формальність є неодмінним транзакційним засобом взаємодії у публічно-

адміністративній діяльності з певним функційним призначенням: 1) умова 

реалізації права, обов’язку  та інтересу; 2) фактова передумова для дій 

іншої сторони взаємодії; 3) надається іншій стороні взаємодії; 4) фіксація 

обставини, події, факту для перетворення на юридичний факт; 

5) встановлює форму взаємодії та кінцевого результату; 6) спрямування – 

зміна правової дійсності. Тоді логічним є положення, що поза діяльністю 

«існування» формальності безглузде і вона перетворюється просто на 

абстрактну обставину, подію, факт. Формальності як обставини, прописані 

в нормі діяльності, є обов’язковими для надання іншій стороні щодо їх 

фіксації та перетворення на юридичний факт» [79]. 

«Формальності є неодмінним елементом публічно-адміністративної 

діяльності й історичні етапи розвитку дуже тісно пов’язані є етапами 

розвитку сучасного адміністративного права – права регулятивного та 

захисного, спрямованого не тільки на захист інтересів громадян в 

публічному управлінні, але й забезпечення балансу інтересів та 

ефективності виконання функцій держави. 
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– формальності є засобом, який забезпечує задані форми публічно-

адміністративної діяльності, задаючи схему орієнтовної основи взаємодій 

суб’єктів діяльності у зовнішній матеріалізованій формі» [79]. 

Митні формальності 

Основним предметом нашого дослідження є митні формальності як 

різновид публічних, тому розглянемо їх основні ознаки в якості деталізації 

вже виявлених ознак публічних формальностей. 

Питанню розгляду сутності та змісту поняття «митні формальності» 

присвятили свої праці такі вчені, як: Баязітов Л. Р., Гармаш Є. В., 

Додін Є. В., Ковальов В. Г., Кормич Б. А., Кунєв Ю. Д., Писаревський Є. Л. 

Приймаченко Д. В., Прокопенко В. В. Хачатуров Е. Б. Але, крім 

досліджень означених авторів, суттєвих напрацювань щодо сутності та 

змісту такого публічно-правового явища, як «митні формальності», немає. 

Тому потребує подальшого вивчення поняття «митні формальності», що 

полягає не тільки у з’ясуванні його поняття, але й визначенні місця в 

механізмі правового регулювання. 

Розвиток суспільства пов’язаний не в останню чергу з розвитком 

законодавства України, яке потребує не просто внесення змін, що 

відбувається за необхідності й бажання застосувати в національному 

законодавстві Україні найкращі зразки світової юридичної думки та 

практики. На даний момент такі зміни відбуваються через запозичення 

термінів без повного розуміння їх сутності та змісту. Така ситуація 

нерозвиненості теорії компенсується тим, що основоположні терміни у 

перекладах міжнародних конвенцій підлаштовуються під поняття, що 

існують у національному законодавстві без розуміння їхньої сутності, 

значення та практики застосування. Такий підхід призводить до того, що 

зміни у законодавство вносять тільки формально (у негативному розумінні 

цього терміну) без перенесення позитивної правової ідеї, яка закладалася 

наукою і практикою під час розробки світових зразків. Яскравим 
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прикладом є поняття «митні формальності», яке використовується в 

митному законодавстві України. 

У джерелах міжнародного права поняття «митні формальності» 

використовується давно й широко. В українському митному законодавстві 

це поняття з’явилося у зв’язку з приєднанням України у 2006 р. до 

Міжнародної конвенції «Про спрощення і гармонізацію митних 

процедур» [126] та прийняттям Митного кодексу України 2012 р. [97]. 

У Кіотській конвенції визначено, що: «Customs formalities» means all 

the operations which must be carried out by the persons concerned and by the 

Customs in order to comply with the Customs law» [156]. У понятті перекладу 

на російську мову, наведеного на сайті Всесвітньої митної організації 

(ВМО): «таможенные формальности» означают все операции, которые 

должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной 

службой в целях соблюдения таможенного законодательства» [93]. У 

цьому перекладі формальності пов’язані з певною операцією через термін 

«означення, вказівка на» операції, що не є повним ототожненням змісту 

терміну «формальності» з поняттям «операції». 

У законодавстві України поняття «формальності» виникло завдяки 

або після приєднання України до Кіотської конвенції та введення поняття 

«митні формальності» в Митний кодекс України, але в іншому значенні, 

яке закладено у першоджерелі. Таке інше значення, що існує в Митному 

кодексі України, на думку автора, виникло на стадіях перекладу Кіотської 

конвенції та імплементації її положень у законодавство України. Спочатку 

відбулось ототожнення понять формальності та операції, потім – розкриття 

поняття формальності через зміст поняття операції. У Митному кодексі 

України ми маємо таке значення поняття у ст. 4: «митні формальності – 

сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами та 

органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства 

України з питань державної митної справи» [97]. Можна зробити висновок, 



 51 

що існує прив’язка певних митних формальностей до певних митних 

операцій, але який це зв’язок ще потрібно встановити. 

Поняття «митні формальності» у загальному плані вже визначено 

Ю. Д. Кунєвим і Л. Р. Баязітовим: «Митні формальності – систематизована 

сукупність фактових передумов у кооперованих нормах діяльності для 

національних та іноземних сторін відносин, задіяних у сфері фізичного 

переміщення товарів через митні кордони» [61]. Але потребує подальшого 

з’ясування, що це за елемент в адміністративній процедурі. 

А. В. Малько зазначає, що: «У найзагальнішому вигляді правові 

засоби – це правові явища, що виражаються в інструментах 

(установленнях) і діяннях (технології), за допомогою яких 

задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення 

соціально корисних цілей. 

Як правові засоби виступають норми права, правозастосовчі акти, 

договори, юридичні факти, суб’єктивні права, юридичні обов’язки, 

заборони, пільги, заохочення, покарання тощо» [136]. 

А. В. Малько та інші юристи чіткого визначення правових засобів не 

подають, окреслюється лише коло всіх елементів механізму правового 

регулювання як сукупність правових засобів, за допомогою яких 

відповідно до обраного способу реалізації цих засобів, досягається певний 

потрібний правовий результат. 

Застосування формальності як засобу правового регулювання в 

адміністративній (митній) процедурі можна проілюструвати шляхом опису 

стадій процесу механізму правового регулювання, запропонованого 

А. В. Малько: «На другій стадії відбувається визначення спеціальних умов, 

за настання яких «вмикається» дія загальних програм і які дозволяють 

перейти від загальних правил до детальніших. Елементом, що позначає 

дану стадію, є юридичний факт, який використовується як «спусковий 

гачок» для просування конкретних інтересів юридичним «каналом». 
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Часто для цього необхідна ціла система юридичних фактів (фактовий 

склад), де один із них обов’язково має бути вирішальним. Часом саме 

такого факту й не вистачає суб’єкту для подальшого руху зацікавленості 

до цінності, що здатна його задовольнити. Відсутність подібного 

вирішального юридичного факту виступає в ролі перешкоди, яку 

необхідно розглядати у двох аспектах: змістовному (соціальному, 

матеріальному) та формальному (правовому). З погляду змісту 

перешкодою виступатиме незадоволення власних інтересів суб’єкта, а 

також суспільних інтересів. У формально-правовому сенсі перешкода 

виражається у відсутності вирішального юридичного факту. Долається 

така перешкода тільки на рівні правозастосовчої діяльності в результаті 

прийняття відповідного акта застосування права» [138]. 

«Отримуючи найбільш повну інформацію про ситуацію, оцінюючи і 

контролюючи правомірність виконання попередніх умов (юридичних 

фактів), правозастосувач знаходить для врегулювання конкретних 

суспільних відносин відповідні засоби, що втілюються в індивідуальному 

рішенні. 

Акт застосування права є основним елементом сукупності 

юридичних фактів, без якого не може реалізуватися конкретна норма 

права. Він завжди має вирішальний характер, бо потрібен в «останній 

момент», коли вже наявні всі інші елементи фактового складу. 

Отже, друга стадія процесу правового регулювання відбивається у 

такому елементі механізму правового регулювання, як юридичний факт 

або фактовий склад, де функцію вирішального юридичного факту виконує 

оперативно-виконавчий правозастосовчий акт» [138]. 

Можна зробити проміжний висновок, що митні формальності є 

правовим засобом, пов’язаним із визначенням та правовою фіксацією 

низки юридичних фактів як неодмінних елементів фактового складу 

митної процедури. 
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Специфікою митної процедури є те, що в ній поєднуються дві 

діяльності, відповідно фактовий склад у вигляді митних формальностей 

має бути визначений у нормі права для двох сторін взаємодії в митній 

процедурі: митної служби та осіб, яких це стосується (зацікавлених осіб). 

З огляду на важливість фактового складу будь-якої діяльності, від неї 

залежить дійовість правової норми та, як наслідок, можливість реалізувати 

власні права та законні інтереси, не виходячи з правового поля. 

Відповідно до наведеного вище визначення «митні формальності» 

можна зазначити, що в юридичному процесі потрібна обов’язкова правова 

фіксація переходу від однієї операції з визначеним результатом до іншої за 

допомогою певної юридичної конструкції (поняття), яке отримало назву 

«митна формальність». 

Співвідношення понять 

Співвідношення наведених понять публічні і митні формальності 

перебуває у логічній побудові термінологічного ряду від загального до 

конкретного. І розкриваючи властивості загального ми вважаємо, що вони 

стосуються й конкретного. Відкриваючи особливості конкретного 

перевіряємо їх на відповідність властивостям загального. 

Для нашого дослідження ми вже визначали, що розглядаємо 

формальності як публічно-правову категорію, тобто публічно-правове 

явище «формальності» є синонімічним до поняття «публічні 

формальності». 

Розглядаючи категоріальний ряд різновидів публічних 

формальностей можна визначити місце кожної конкретної категорії та 

уточнити їх поняття. 

Спробуємо здійснити загальний поділ публічних формальностей за 

різними критеріями. 

1. У просторі – за сферами діяльності на: митні, туристичні, 

транспортні, торгівельні, прикордонні, освітні, ветеринарні, фіто-санітарні 

тощо. 
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2. За місцем (часом) настання або виконання обов’язку в діяльності 

(процедурі) на: початкові, заключні, проміжні. 

3. За фактовою подією у процедурі, зокрема формальності до подачі 

декларації, після подачі декларації тощо. У Кіотській конвенції 

(спеціальний додаток А, глава 1 має назву: «Формальності, що передують 

представленню декларації на товари») [156]. 

4. За змістом формальності можна поділяти за аналогією 

класифікації юридичних фактів, оскільки формальності у адміністративній 

діяльності набувають статусу юридичного факту і їх можна поділяти за 

кваліфікаційними критеріями, обраним С. С. Алексєєвим, яких він налічує 

чотири: 

1) наслідки, до яких призводить юридичний факт; 

2) форма юридичних фактів (позитивні і негативні); 

3) характер дії юридичного факту (факти обмеженої (одноразової) дії 

і факти-стани); 

4) характер зв’язку факту з індивідуальною волею осіб (юридичні 

події та юридичні дії). 

Щодо класифікації за аналогією з юридичними фактами потрібен 

більш глибокий і детальний аналіз з порівняння формальностей та 

юридичних фактів. 

5. За фактовим складом: обставина, подія, факт. 

6. За колом суб’єктів на:  

– адміністративні; 

– формальності осіб яких це стосується, які поділяються на: 

– приватні; 

– делегованого розпорядництва. 

Відповідно далі можна здійснити поділ формальностей залежно від 

різновидів суб’єктів кожної з груп. 

Зокрема, у митній процедурі митні формальності, залежно від 

суб’єктів поділяються на формальності адміністративного відомства 
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(митної служби) та формальності осіб яких це стосується. Відмінність між 

ними, окрім матеріального складу, існує також у відмінностях порядку 

вчинення і санкціях за невчинення. 

7. За змістовною складовою у процедурі формальності поділяються 

на: 

– формальності з визначення/зміни часу, місця, умов виконання дій у 

процедурі; 

– формальності щодо поводження суб’єктів з об’єктами у процедурі. 

Другий різновид формальностей щодо поводження суб’єктів з 

об’єктами у процедурі (стосується документів, обміну інформацією, що 

міститься в них) можна поділити на такі: 

– подання/надання компетентному органу документу (позову, скарги, 

заяви тощо) потрібного змісту; 

– надання об’єктів – носіїв доказів для їх видобування; 

– надання інформації щодо доказуваних фактів виконання умов 

(угоди) потрібних для прийняття рішення; 

– наочна перевірка наявності потрібних умов (події, факту); 

– фіксація події, факту (реєстрація, прийняття); 

– створення обставин виконання умов; 

– видання акта правозастосування щодо прийняття рішення та 

виконання функції; 

– ознайомлення з фактовим складом умов та актами 

правозастосування. 

8. За різновидами процедур (справ, проваджень) врегульованих 

правом: формальності можна поділяти узагальнено на: установчі, 

реєстраційні, ліцензійні, тощо. 

9. За спрямованістю поділяють на: реалізації права, легалізації, 

гарантування, захисту, відновлення. 

10. За обставинами: 
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– ініціативні: подачі або надання документів, прийняття рішення, 

ознайомлення з рішенням. 

– ситуаційні (за фактом) 

– перехідні. 

11. За правовою силою:  

– визначені законодавчо,  

– у підзаконних нормативно-правових актах (НПА). 

12. За способом учинення формальностей щодо виконання умов і 

зобов’язань суспільної угоди означають спосіб поводження з об’єктами, 

пов’язаними з реалізацією зобов’язань у виконанні процедури та носіями 

певної інформації щодо стану цих об’єктів, суб’єктів та їх конкретної 

діяльності й пов’язаних з ними обставин подій та фактів: 

– подані, отримані, сформовані; що надійшли, наявні, присутності; 

– ознайомлення; 

– огляду; 

– прийняття; 

– відхилення; 

– передачі, транспортування; 

– фіксації (реєстрації);  

– ідентифікації, перевірки справжності; 

– перевірки змісту; 

– з’ясування якостей об’єкта (експертиза, відбирання зразків);  

– зміни змісту (внесення змін у документ); 

– відчуження (вилучення, конфіскація, знищення);  

– обмеження доступу (пломбування); 

– обмеження обігу (арешт); 

– продаж; 

– відкликання, відміна;  

– повернення;  

– видання, публікація; 
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– ознайомлення. 

Ця класифікація найбільш вдала для розгляду, оскільки визначає 

основні універсальні різновиди формальностей. Формальності є 

юридичним засобом комунікації (обміну суб’єктів взаємодії «фактажем») у 

взаємодії суб’єктів. 

Висновком попереднього з’ясування сутності та змісту поняття 

формальності є те, що це достатньо складне і неоднозначне явище правової 

дійсності, недостатність уваги до якого призводить до певних негативних 

наслідків в правотворчості та правореалізації. Проблеми реалізації 

формальностей розглянемо на прикладі реалізації митних формальностей. 

 

 

1.2. Проблеми реалізації митних формальностей у митній 

діяльності в Україні 

 

«Існуючі моделі організаційних та правових норм митної діяльності 

мають систему суперечностей за різними взаємозалежними аспектами: 

соціальними, правовими, економічними; організаційними тощо» [69, c. 69]. 

Основні проблеми можна поділити, розглядаючи їх за теоретичним та 

практичним аспектами. Питання теорії частково ми вже висвітлили, 

розглянувши основні ознаки понять і їх розуміння щодо митних 

формальностей в міжнародному та національному митному законодавстві. 

Розкриємо більш детально проблеми практичного плану, які 

залежать й від проблем теоретичного плану. 

Наведемо ряд прикладів, що розкривають і ілюструють проблеми 

реалізації митних формальностей і наслідки, до яких це призводить. 

В українському митному законодавстві та правозастосовчій практиці 

не відбувається чіткого виокремлення фактового складу реалізації права та 

законного інтересу. На стан такої невизначеності насамперед впливає 

діяльність органу, на який покладено завдання реалізації митного 
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законодавства (митна служба) та діяльність органів публічної влади, які 

безпосередньо формують митне законодавство або беруть участь у цьому 

процесі. Відсутність чіткого визначення фактового складу у законодавстві 

призводить до низки негативних явищ, коли від осіб, яких це стосується, 

під виглядом, офіційна підстава виконання суб’єктом приватного права 

митних формальностей, вимагаються виконання додаткових дій, умов і 

вимог, не визначених на законодавчому рівні, зокрема, надання додаткових  

відомостей та документів, спираючись на твердження, що все це 

обов’язкові для суб’єкта приватного права умови та зобов’язання на шляху 

до реалізації права та законного інтересу. 

Іншим негативним явищем/прикладом є те, що у деяких нормативно-

правових актах підміняється значення поняття «заходи митного контролю» 

значенням поняття «митні формальності», що вносить повну плутанину у 

праворозуміння та правозастосування митного законодавства в Україні, 

зокрема в таких нормативно-правових актах: «Про затвердження Порядку 

виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті»: 

Мінфін України (наказ від 10.03.2015 р. № 308) [120]; «Про затвердження 

Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних 

переміщень»: Мінфін України (наказ від 09.10.2012 р. № 1066) [123]; «Про 

виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного 

режиму»: Мінфін України (наказ від 31.05.2012 р. № 657) [116]; «Про 

затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні 

митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку 

єдиного адміністративного документа»: Мінфін України (наказ від 

30.05.2012 р. № 631) [121]; «Про митні формальності на трубопровідному 

транспорті та лініях електропередачі»: Мінфін України (наказ від 

30.05.2012 р. № 629) [125]; «Про затвердження Порядку виконання митних 

формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних 

об’єктів»: Мінфін України (наказ від 30.05.2012 р. № 630) [122]; «Про 

затвердження Порядку справляння плати за виконання митних 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0011-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0011-14
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формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування 

митних органів або поза робочим часом, установленим для них»: 

Міндоходів України; Наказ від 16.12.2013 № 804) [124]. До внесення змін 

ці нормативно-правові акти у своїй назві мали формулювання «заходи 

митного контролю …», що повністю відповідало їх змісту. Така заміна 

понять призвела до того, що заходи митного контролю були означені як 

«митні формальності», хоча по суті такими не є. 

Законодавець продовжує використовувати таку саму тактику заміни 

одних понять на інші, не переймаючись невідповідністю змісту і форми, 

зокрема в проекті Закону України (2017 р.) «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення 

контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон 

України» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62378). 

Типовим для цього законопроекту є заміна словосполучень: «Органи 

доходів і зборів здійснюють митне оформлення» та «Органи доходів і 

зборів здійснюють митний контроль» на «Органи доходів і зборів 

здійснюють митні формальності», по суті відбувається заміна одного 

поняття на інше, без вказівки на те, які конкретно формальності, який 

суб’єкт повинен вчинити для реалізації власних зобов’язань у митній 

процедурі. Такий підхід імітує імплементацію з міжнародних норм 

окремих термінів, а не імплементацію принципів і загальної логіки 

здійснення стандартів митної діяльності. 

Про невідповідність прямої заміни та різне значення понять свідчать 

і положення Митного кодексу ЄС (2013 р.), де вживаються поняття 

«контроль» та «формальності» окремо, і ця відмінність понять 

підкреслюється постійно: ст. 15 «… необхідне для здійснення 

формальностей та контролю»; ст. 49 «Митний контроль та формальності», 

«передбачає такий різновид контролю та формальностей»; ст. 181 «… 

відповідних митних формальностей і процедур контролю»; ст. 184 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62378
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«відповідні митні формальності та процедури контролю» [158]. Підхід 

розуміння митних формальностей як окремої категорії у законодавстві ЄС 

не відповідає підходу у митному законодавстві України, де поняття 

«митний контроль» або «митне оформлення» заміняється на «митні 

формальності», без розуміння його змісту і призначення, що призводить до 

розмитості кордонів між приватним та публічним у митній процедурі. 

Яскравою ілюстрацією такого підходу є зміни, що пропонуються проектом 

Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких 

інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів 

через митний кордон України», які стосуються змін до закону України 

«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання», де передбачено 

зміни до ст. 21 «Митний контроль» подати як «митні формальності» без 

наведення переліку конкретних митних формальностей. 

Наступним негативним прикладом є ситуація, коли формальності, які 

не вчинив суб’єкт приватного права, перебуваючи в диспозитивній зоні дії 

права (сфера дії норм приватного права), трактуються судом як доказ 

мотиву навмисної дії або бездіяльності в митній процедурі. Зокрема, 

відбуваються спроби притягнення суб’єкта ЗЕД до відповідальності за 

складом ст. 485 Митного кодексу за приховування відомостей [136]. На 

думку суду, механізм приховування відомостей – це факт неподання до 

митниці попередньої митної декларації. Іншими словами, суб’єкт 

приватного права повинен заздалегідь подати документи на митницю, що 

для суду ніби є посвідченням того, що він не збирається порушувати митне 

законодавство. Якщо він такого не зробить, то це потенціальний 

правопорушник. 

Така ситуація відбувається тому, що митниця й суд не бажають 

розуміти очевидних речей про те, що умисел суб’єктів приватного права не 

може стосуватись випадків зобов’язання вчиняти певні формальності та 
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карати за їхнє не вчинення, тому що таких зобов’язань немає. А склад 

правопорушення про те, що інформація в документах неправдива або 

неточна, потребує визначення відхилення від норми та доказування умислу 

в безпосередніх діях суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Наступним прикладом проблем практичного плану, пов’язаним з 

реалізацією формальностей є те, що часто під спрощенням формальності 

мається на увазі не зменшення кількості і якості матеріально-правової 

складової взаємодії суб’єктів діяльності, а зміна організаційної складової 

їх вчинення, яка безпосередньо не має відношення до спрощення 

формальностей або може призвести до виникнення зайвих формальностей. 

Прикладом таких зайвих формальностей може бути звернення до центра 

надання адміністративних послуг, яке зазвичай не виключає й інших 

формальностей, які були визначені раніше. 

Основна шкода неправильного ставлення до публічних 

формальностей це відсутність чіткого визначення зобов’язань сторін у 

суспільній угоді, яка потім реалізується в публічно-адміністративній 

діяльності, зокрема це може призвести до таких небажаних наслідків: 

– можливість зміни зобов’язань без узгодження сторонами, що 

призводить до різного роду зловживань; 

– складність визначення критеріїв гарантування реалізації прав та 

інтересів; 

– складність обрання міри відповідальності за порушення умов 

сторонами взаємодії тощо. 

Це загальний перелік можливих суттєвих і значних джерел порушень 

умов суспільної угоди між владою та суспільством і зловживань публічних 

адміністрацій, оскільки в публічно-адміністративній діяльності сторони 

взаємодії у вихідній позиції нерівноправні. 

У Кіотській конвенції (спеціальний додаток А, глава 1 

«Формальності, що передують представленню декларації на товари») як 

практику застосування визначено: «У випадках, коли митна служба 
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вимагає документацію у зв’язку з пред’явленням товарів митній службі, 

вона не вимагає надання у цій документації іншої інформації, крім 

необхідної для ідентифікації товарів та транспортного засобу» [156]. 

Ця теза підтверджує загальну практику обмеження сваволі 

адміністрації у формуванні зайвих умов, потрібних для вчинення 

формальностей та їх змісту. 

Тому, на відміну від дій у правовій процедурі, формальності як 

правовий засіб чітко, конкретно і повно мають бути визначені 

законодавством, зокрема митним. Змінювати оперативно складові 

вчинення формальностей (час і місце здійснення тощо) можливо лише в 

контексті реалізації передбаченої у законодавстві розпорядницької функції 

адміністрації з виданням підзаконного нормативно-правового акта або 

правозастосовчого акта. Якщо такі умови не виконуються, то в 

адміністративного відомства або його представників виникає спокуса щодо 

ускладнення формальностей, оскільки це розширює сферу дії норм 

публічного права на сферу приватного. 

Л. Р. Баязітов [10] на семінарі «Про готовність України до реалізації 

Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі» 28 квітня 2015 р. Київ, 

Україна, розкриваючи труднощі, які виникали під час проведення 

дослідження готовності України до реалізації Угоди СОТ про спрощення 

процедур торгівлі, зазначав, що: «Слід відновити в торговельній практиці 

України справжню роль митних формальностей як елементів 

встановленого, винятково законом, алгоритму взаємодії рівноправних 

суб’єктів – учасників торгових операцій з контролюючими органами. 

Сьогодні роль митних формальностей вихолощена, саме поняття нічим не 

відрізняється від радянського «митні операції», означаючи за фактом лише 

оформлену певним чином вказівку на проведення будь-якого дії. 

Відновлення згаданої ролі митних формальностей буде також 

означати появу в національній правовій системі виразного «вододілу» між 

сферами приватного і публічного права» [9]. 
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Окреслені недоліки перетворюватимуться в подальшому у завдання 

дослідження митних формальностей та їх місця у розвитку митного 

законодавства і митної справи в Україні. 

Для усунення частини проблем практичного плану пропонуємо 

внести зміни до Митного кодексу України, зокрема, необхідно правильно 

визначити поняття митні формальності в митному кодексі України ст. 4. 

таким 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». 

Поняття «митна служба» використане у значенні «митна служба» – 

сукупність державних органів, на які покладено застосування «митного 

законодавства» та стягнення мит і податків, а також застосування інших 

законів і правил, що стосуються ввезення, вивезення, переміщення або 

зберігання товарів» [63, c. 12]. «Доцільно органи, які безпосередньо 

здійснюють митну справу, називати «митна служба» [63, c. 12]. 

На системотвірну роль терміну «митне законодавство» [63, c. 11–13] 

для формування в митному праві системи несуперечливих митно-правових 

понять вчені наголошують вже тривалий час. Тому для реалізації 

потенціалу і місця митних формальностей доцільно ввести в Митний 

кодекс України поняття «митне законодавство України» та здійснити зміну 

поняття «митний режим» на поняття «митна процедура» за текстом усього 

кодексу, починаючи з визначення основних понять ст. 4. Такі зміни 

підштовхнуть законодавця до проведення повної ревізії Митного кодексу 

на відповідність нормам Кіотської конвенції, до якої Україна приєдналася 

у 2006 році, але основні положення якої ще не імплементовані в митне 

законодавство України.  

Правильно визначивши сутність і зміст поняття «митні 

формальності» можна вирішити частину проблем, які існують в 

правозастосовчій практиці. Тому ми продовжимо з’ясовувати поняття 
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митні формальності у більш повному обсязі. Частково причини 

теоретичного плану полягають, як це зазначалося, у відмінності 

національного митного законодавства і норм міжнародного. Тому 

предметом подальшого дослідження буде розкриття змісту основних 

міжнародних нормативно-правових актів та опису основних підходів до 

нормопроектування, як передумов та основ розвитку митного 

законодавства і митної справи в Україні, які важливі для розуміння і 

вміння реалізувати потенціал митних формальностей в митному 

законодавстві. 

 

 

1.3. Міжнародні нормативно-правові акти як передумови та 

основи розвитку митного законодавства і митної справи в Україні 

 

Соціально-економічні перетворення останніх років спричинили 

корінні зміни в умовах зовнішньоекономічної діяльності, тому 

актуальними стали й істотні зміни митного законодавства та митної 

справи. 

У світі існують митні системи різного інституціонального 

соціального рівня. За досягнення певного рівня розвитку й самодостатності 

торговельних та економічних відносин кожної держави з певною групою 

держав митні системи теж досягають вищого рівня розвитку й взаємодії. 

Створюються умови певної довіри між державами – політичної, 

економічної, соціальної. Відповідно, змінюються цілі та пріоритети 

завдань митної системи. 

Наявність успішніших економік завжди є викликом для менш 

успішних і спонукає їх до вивчення досвіду та наслідування позитивних, 

на думку політиків та фахівців, принципів, покладених в основу організації 

державної справи в певній країні, зокрема митної справи. 
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Національна митна справа − продукт митної політики держави, 

реалізовує моделі механізмів економічного розвитку держави. Але 

залишаються відкритими питання імплементації міжнародних стандартів у 

галузі митної діяльності (справи) та впровадження їх у практичну 

діяльність. 

Незважаючи на суттєвий внесок теорії і практики у розробку 

міжнародно-правових основ розвитку митної справи, недостатньо уваги 

приділяється питанням їх упровадження в митне законодавство України та 

практику митної справи. 

Виконання двоєдиного завдання, зміст якого винесено у заголовок 

підрозділу, потребує досягнення визначеності з таких питань. 

1. Встановлення різновидів діяльності, що потребують розвитку, та з 

яких складається вітчизняна митна справа. 

2. Визначення різновидів діяльності, за тлумаченням міжнародних 

нормативно-правових актів, що мають підпадати під розвивальний або 

регулівний вплив цих актів. 

3. Встановлення теоретичних основ розвитку діяльності у митній 

сфері. 

Розподіл за рівнями розвитку митної справи у світі 

охарактеризований досить давно й був запропонований на основі оцінки 

ставлення держави до захисту прав громадян [65, c. 168–172]. Актуальним 

все ж залишається питання оцінювання стану розвитку митної справи. 

Тому важливо, за якими напрямками діяльності та якими показниками 

оцінювати рівень розвитку митної справи. 

Для правового аналізу реалізації правового нормування основної 

діяльності митної служби розглянемо її основні складові. «Із теорії права 

відомо, що реалізація норм права – це втілення в діяльності суб’єктів права 

приписів правових норм, установлених або санкціонованих державою. 

Інакше кажучи, це перетворення правових норм у правомірну поведінку 
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суб’єктів права в результаті дотримання заборон, виконання (чи 

дотримання) обов’язків, здобуття чи використання прав» [4, с. 167]. 

С.Г. Стеценко виділяє чотири основні способи реалізації 

адміністративно-правових норм:  

« – дотримання – пасивна поведінка суб’єктів, що не допускає 

порушення адміністративно-правових норм; 

– виконання – активна поведінка суб’єктів, направлена на виконання 

юридичних обов’язків, зафіксованих в адміністративно-правових нормах. 

Суть виконання полягає в чіткій реалізації зобов’язальних норм 

адміністративного права; 

– використання – активна поведінка суб’єктів адміністративного 

права, за якої вони самі вирішують питання про здійснення відповідних дій 

чи утримання від них. Можна зробити висновок, що використання норм 

адміністративного права є добровільною справою; 

– застосування – прояв владної діяльності уповноважених державних 

органів із приводу конкретних справ і з виданням індивідуальних 

юридичних актів ... застосування є прерогативою лише органів, що мають 

державно-владні повноваження. Результатом правозастосовчої діяльності є 

акт застосування права...» [137, с. 77–78]. 

Ю. Д. Кунєв і Л. Р. Баязітов визначили: «Митна справа – це 

діяльність держави із застосування, забезпечення виконання і дотримання 

митного законодавства та протидії його порушенню» [63, с. 13]. З даного 

визначення, яке відображає загальні властивості правовідносин у будь-якій 

галузі публічного права, випливають чотири функції митної справи 

відносно митного законодавства: «застосування», «забезпечення 

виконання», «забезпечення дотримання», «протидія порушенню». 

Функції ж, які не належать, за визначенням, до функцій митної 

справи, а саме: «виконання митного законодавства», «дотримання митного 

законодавства», насправді є: 
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– щодо митної справи – стандартним обов’язком будь-якої особи під 

час реалізації свого суб’єктивного права на діяльність, пов’язану з 

міжнародним фізичним обігом товарів; 

– щодо всієї сукупності діяльностей, які становлять функції 

держави, – окремо виділеним фрагментом більш цілісного стандартного 

обов’язку будь-якого суб’єкта будь-яких правовідносин: «виконання 

законодавства», «дотримання законодавства». 

Маючи на увазі, що під терміном «митне законодавство» розуміють 

не нормативно-правові акти як цілісні документи, а певним чином 

згруповані правові норми, відповідні різновиди діяльності держави можна 

характеризувати через терміни, притаманні юридичній науці та практиці: 

«діяльність із застосування митного законодавства» – через термін 

«правозастосовча діяльність», «діяльність з протидії порушенню» – через 

термін «правоохоронна діяльність». Діяльність же із «забезпечення 

виконання», «діяльність із забезпечення дотримання митного 

законодавства» можна ідентифікувати як сукупність різноманітних видів 

діяльності, поєднаних спільною метою – створенням організаційно-

правової основи для виконання стандартних обов’язків осіб під час 

реалізації свого суб’єктивного права на діяльність, пов’язану з 

міжнародним фізичним обігом товарів. 

З огляду на традиційне місце митних служб світу в національних 

системах державних органів можна визначити певні різновиди митної 

діяльності, до яких світовою практикою встановлюються певні стандарти. 

1. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації позитивних 

прав і обов’язків суб’єктів приватного права полягає в застосуванні норм 

митного законодавства щодо транспортних засобів і товарів, які 

переміщуються в законний спосіб, – складається із процесуальних норм і 

процедур. 
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2. Приватна діяльність щодо реалізації власних позитивних прав і 

обов’язків, що безпосередньо пов’язана з дотриманням та виконанням 

правових норм митного законодавства. 

3. Діяльність органів публічної влади спрямована на організаційно – 

правове забезпечення дотримання митного законодавства, пов’язана із 

запобіганням його порушенню. 

4. Діяльність органів публічної влади з організаційно-правового 

забезпечення попередніх діяльностей реалізується під час виконання 

митною службою адміністративних та операційних функцій. Цей напрям 

визначає властивості діяльності митної служби. 

Таким чином, виокремлено основні різновиди діяльності, з яких 

складається вітчизняна митна справа і які підлягають аналізу й розвитку. 

Через глобалізацію та розвиток торгівлі виникають нові пріоритети і 

проблеми, розв’язання яких потребує більш узгоджених процедур, дій і 

процесів у митній сфері. У світі існують митні служби різного рівня 

розвитку. Цілком логічною умовою розвитку митної справи окремої 

держави буде трансформація принципів і механізмів реалізації митної 

справи країн з вищим рівнем розвитку митної справи та сучасних наукових 

розробок у митне законодавство й митну справу в Україні. 

У держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) є свої 

інтереси в митній сфері, які переважно не збігаються. Чим менша 

суперечливість реалізації цих інтересів в митній сфері, тим розвиненішою 

вважається митна справа. Урахуванню нових пріоритетів і нових викликів 

у митній сфері сприятиме вивчення та узагальнення світового досвіду. 

Особливістю розгляду міжнародно-правових актів є те, що предмет 

їх регулювання – це одночасно декілька напрямків митної діяльності. Тому 

логічний розгляд норм, що стосуються окреслених вище напрямків 

діяльності, у певних нормативних актах. 
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Деякі міжнародні акти мають комплексний характер, тобто 

визначають загальні підходи до формування, реалізації та розвитку 

митного законодавства й митної справи. 

Важливе питання, насамперед, про визначення підходу до розкриття 

сутності й визначення напрямків використання положень цих нормативно-

правових актів у практичній діяльності. 

Визнаним міжнародним нормативно-правовим актом, що визначає 

основи та підстави формування, реалізації й розвитку митного 

законодавства та митної справи у світі є Міжнародна конвенція зі 

спрощення та гармонізації митних процедур (Конвенція Кіото, 1999) [98], 

до якої 5 жовтня 2006 р. приєдналася Україна. 

Конвенція складається з Протоколу про зміни міжнародної Конвенції 

про спрощення та гармонізацію митних процедур від 26 червня 1999 р., 

самого зміненого тексту Кіотської конвенції, наведеного в додатку I до 

цього Протоколу, Загального додатка, наведеного в додатку II до цього 

Протоколу, та Спеціальних додатків, наведених у додатку III до цього 

Протоколу [30]. 

Необхідно також зазначити, що Кіотська конвенція − орієнтир у 

побудові митного регулювання багатьох держав світу, а також база й 

орієнтир для уніфікації митного законодавства різних держав. Положення 

Конвенції сформульовані у вигляді принципів, які власне і є основою для 

розроблення на їх підставі конкретних правил регулювання митних 

процедур, що дозволяють усунути їхні розбіжності, сприяють розвитку 

міжнародної торгівлі. 

Стандартні правила Загального додатка окреслюють прикладну роль 

Кіотської конвенції за такими положеннями: 

1. Визначення понять, Стандартні правила та Стандартні правила з 

перехідним терміном цього Додатка застосовуються до тих митних правил 

і процедур, що наведені в цьому Додатку, а також тією мірою, якою це 
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може бути застосовано до правил і процедур, що містяться в Спеціальних 

додатках. 

2. Умови й порядок застосування митних правил і процедур цього 

Додатка, а також Спеціальних додатків визначаються національним 

законодавством і мають бути гранично простими. 

Положення конвенції можна пояснити, розглянувши табл. 1.2, де 

схематично подано її основні функції за додатками до конвенції. Такий 

підхід доцільний для аналізу й інших нормативно-правових актів, для 

з’ясування стану правової бази в митній сфері, зокрема визначення: 

основного масиву міжнародної нормативно-правової бази; перспектив 

розвитку митного законодавства; міжнародних правових орієнтирів і 

стандартів митної правотворчості; предметів правового регулювання 

митного законодавства України та митного законодавства, до якого 

Україна готується адаптуватися. 

Серед міжнародних нормативно-правових актів, які мають 

комплексний характер і потребують поглибленого аналізу, слід назвати 

Угоду про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами. Дата підписання – 14 червня 

1994 р. Ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Угоди 

про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами» від 10 листопада 1994 р. 

№237/94-ВР. Цей міжнародний нормативно – правовий акт теж має 

комплексний характер з питань організації митного законодавства та 

митної справи в країні, оскільки визначає підходи до формування та 

реалізації митного законодавства. Розвитком цього напрямку є положення, 

закладені у проекті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом і його державами-членами [140]. 

Серед багатосторонніх міжнародних договорів у митній сфері 

Україна є учасницею Конвенції про створення Ради Митного 

Співробітництва, Міжнародної конвенції про тимчасове ввезення 
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(Стамбульська конвенція 1990 р.), Міжнародної конвенції, що стосується 

контейнерів (Женевська конвенція 1972 р.), Митної конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП 1975 р.) та ін. 

 

Таблиця 1.2 

Співвіднесення змісту додатків Кіотської конвенції з функціями 

митної справи відносно митного законодавства 

 

 

З/п Додаток Кіотської конвенції 

Співвіднесення з функціями 

митної справи відносно митного 

законодавства 

1. ЗАГАЛЬНИЙ. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

«застосування», «забезпечення 

виконання», «забезпечення 

дотримання» 

2. ЗАГАЛЬНИЙ. ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТЬ 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

3. ЗАГАЛЬНИЙ. МИТНЕ 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ІНШІ 

МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

4. ЗАГАЛЬНИЙ. МИТА ТА 

ПОДАТКИ 

«застосування» 

5. ЗАГАЛЬНИЙ. ГАРАНТІЇ «забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

6. ЗАГАЛЬНИЙ. МИТНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

7. ЗАГАЛЬНИЙ. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

8. ЗАГАЛЬНИЙ. ВІДНОСИНИ 

МІЖ МИТНОЮ СЛУЖБОЮ ТА 

ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

9. ЗАГАЛЬНИЙ. ІНФОРМАЦІЯ, 

РІШЕННЯ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МИТНОЇ 

СЛУЖБИ 

«застосування» 

10. ЗАГАЛЬНИЙ. ОСКАРЖЕННЯ З 

МИТНИХ ПИТАНЬ 

«застосування» 
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З/п Додаток Кіотської конвенції 

Співвіднесення з функціями 

митної справи відносно митного 

законодавства 

11. СПЕЦІАЛЬНИЙ A Надходження 

товарів на митну територію 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

12. СПЕЦІАЛЬНИЙ B Імпортування «забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

13. СПЕЦІАЛЬНИЙ C 

Експортування 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

14. СПЕЦІАЛЬНИЙ D Митні склади 

та вільні зони 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

15. СПЕЦІАЛЬНИЙ E Транзит «забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

16. СПЕЦІАЛЬНИЙ F Переробка «забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

17. СПЕЦІАЛЬНИЙ G Тимчасовий 

допуск 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

18. СПЕЦІАЛЬНИЙ H Митні 

правопорушення 

«протидія порушенню» 

19. СПЕЦІАЛЬНИЙ J Спеціальні 

процедури 

«забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання» 

20. СПЕЦІАЛЬНИЙ K Походження 

товарів 

«застосування» 

 

Важливою складовою митного законодавства України є угоди, 

укладені в рамках країн СНД: Угода про співробітництво та 

взаємодопомогу в митних справах, Угода про спрощення та уніфікацію 

процедур митного оформлення на митних кордонах; Угода про взаємодію і 

співробітництво митних служб у боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів та психотропних речовин та ще зо два десятки інших 

угод, укладених у рамках країн СНД в митній сфері діяльності. 

Діяльність органів публічної влади спрямована на організаційно-

правове забезпечення дотримання митного законодавства, пов’язана з 

протидією його порушенню. Така діяльність митних служб на світовому 

рівні побудована на їх безпосередній взаємодії (інформаційний обмін, 

правова допомога), що й закріплено в основних міжнародних документах, 

які регламентують цю діяльність, а саме: Міжнародна конвенція про 

взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та 
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припиненні порушень митного законодавства (Найробійська конвенція), 

Конвенція про адміністративну допомогу у сфері митних відносин 

(Йоганнесбурзька конвенція). 

Діяльність органів публічної влади з організаційно-правового 

забезпечення попередніх діяльностей реалізується під час виконання 

митною службою адміністративних та операційних функцій. Цей напрям 

визначає властивості діяльності митної служби. До цього напрямку 

діяльності можна зарахувати рекомендації до Кіотської конвенції, що 

стосуються митного контролю, дають повне уявлення про передовий 

досвід та про інші питання, на вирішення яких має бути спрямовано 

програми організації контролю, здійснювані сучасними митними 

службами. Застосування цих Рекомендацій пропонується з метою 

досягнення спрощення та ефективності, передбачених Кіотською 

конвенцією. Протокол про надання адміністративними органами взаємної 

допомоги у вирішенні митних питань (частина Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами). 

Цей напрямок діяльності також визначається документом «Рамкові 

стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі» [130], прийнятим 

Всесвітньою митною організацією (ВМО) у червні 2005 р. («Рамкові 

стандарти»). 

Зазначений документ не має статусу міжнародного нормативно-

правового акта, виконання якого обов’язкове, його положення мають 

рекомендаційний характер для впровадження на етапі нормотворчості з 

питань організації митної діяльності в країні й визначає мінімальні 

стандартні властивості діяльності митної служби, які є набором принципів 

і стандартів, що пропонуються для прийняття їх як мінімуму того, що 

повинно бути зроблено членами ВМО. 

Рамкові стандарти, за нормами ВМО, є платформою, яка дозволить 

активізувати світову торгівлю, підвищити рівень її захищеності від 
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терористичних посягань, збільшити внесок митних служб і торгових 

партнерів у процес підвищення соціально-економічного добробуту держав. 

Вони дозволять розширити можливості митних служб з виявлення 

підвищеного ризику переміщень, для подальшої роботи з ними, а також 

підвищити ефективність адміністрування товарів, прискорюючи таким 

чином процес митного оформлення та випуску вантажів. 

Суттєве значення має також Міжнародна конвенція про узгодження 

умов проведення контролю вантажів на кордонах [98] (Женевська 

конвенція 1982 р.). Приєднання України відбулось у 2002 р. 

Всесвітньою митною організацією у 2003 р. було створено загальну 

стратегію поступального розвитку митних і прикордонних служб [154]. 

Стратегія має декілька цілей: розвиток потенціалу країн-членів у сфері 

оцінювання, планування та управління своєю стратегічною програмою 

розвитку; забезпечення стратегічної підтримки розвитку вищого 

керівництва митних адміністрацій у країнах-членах; установлення, 

моніторинг та оцінка розвитку програм/проектів у державах-членах, які 

відповідають національним, регіональним та міжнародним нормам тощо. 

З неповного переліку міжнародних нормативно-правових актів, які 

визначають виклики та основи розвитку митної справи в Україні, можна 

зробити ряд висновків, зокрема: для розроблення митного законодавства 

України на основі його імплементації до норм міжнародного необхідно 

мати чітке уявлення щодо: 

1) стану правової бази в митній сфері: 

– основний масив міжнародної нормативно-правової бази; 

– перспективи розвитку митного законодавства України; 

– міжнародні правові орієнтири і стандарти митної правотворчості; 

– предмети правового регулювання: митного законодавства України 

та митного законодавства, до якого Україна готується адаптуватися в 

митній справі, підзаконних нормативних правових актів; 

2) стану правозастосовчої практики в митній сфері: 
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– правозастосовча діяльність митних адміністрацій, які виконують 

основні функції митної служби; 

– діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яка 

залучається до системи митної діяльності за умови митних процедур; 

– правотворча діяльність з питань формування та реалізації митної 

політики; 

– діяльність митників, які виконують забезпечувальні (ресурсні) 

функції митної служби; 

– діяльність адміністрації митної служби з організовування, 

керівництва та управління діяльністю органів і підрозділів митної служби 

на різних рівнях системи. 

З виділенням чотирьох функцій митної справи щодо митного 

законодавства: «застосування», «забезпечення виконання», «забезпечення 

дотримання», «протидія порушенню» – визначено основні різновиди 

митної діяльності, до яких світовою практикою встановлюються певні 

вимоги та стандарти: 1) діяльність органів публічної влади щодо реалізації 

позитивних прав і обов’язків суб’єктів приватного права у митній сфері; 

2) приватна діяльність щодо реалізації власних позитивних прав і 

обов’язків, безпосередньо пов’язана з дотриманням та виконанням 

правових норм митного законодавства; 3) діяльність органів публічної 

влади, спрямована на організаційно-правове забезпечення дотримання 

митного законодавства, пов’язана з протидією його порушенню; 

4) діяльність органів публічної влади з організаційно-правового 

забезпечення попередніх діяльностей та визначення властивостей 

діяльності митної служби. 

У міжнародних актах визначаються основні принципи здійснення 

митної справи, але на їх імплементацію в законодавство та реалізацію в 

митну справу суттєво впливають дуже багато чинників, які враховуються 

на рівні формування й реалізації митної політики конкретної держави. 

Теоретичні аспекти розвитку митної діяльності 
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Визначення напрямків розвитку діяльності митної служби є чи не 

найпопулярнішим заходом кожного нового керівництва митної служби в 

Україні. Нове керівництво зазвичай починає з різних змін у митній службі, 

зокрема приймаючи чергову програму змін її діяльності, як наслідок 

організація митної справи залишається на колишньому рівні. 

Оцінюючи організацію митної справи в Україні, можна зазначити: 

реальні зміни в нашій державі можуть відбутися під тиском 

громадянського суспільства або міжнародної спільноти, що спричинить 

появу політичної волі до змін, тоді в силу вступає фактор наявності 

механізму, здатного їх спланувати та реалізувати. 

Незважаючи на суттєві розробки в теорії правознавства та 

управління, недостатньо уваги приділяється питанням їх застосування під 

час змін митного законодавства та митної справи в Україні та зокрема, 

імплементації міжнародних стандартів правового регулювання митної 

діяльності. 

Підхід до організації розвитку діяльності органів державної влади, 

які здійснюють різновид державної справи, зокрема митної, досить 

відомий і розроблений у науці й практиці. Зазвичай відповідно до 

окреслених проблем та напрямків їх розв’язання виділяють три різновиди 

діяльності: нормотворчу, правозастосовчу, організаційно-управлінську, 

або, за І. Я. Дюрягіним, блоки «юридичного механізму управління в 

суспільстві» [37, с. 52]: 

1) структуру, яка відображає діяльність щодо розробки й прийняття 

правових норм, необхідних для управлінського впливу на відповідні 

об’єкти; 

2) структуру, яка відображає діяльність щодо застосування норм 

права та прийняття рішення (правозастосовчого акта); 

3) структуру, яка відображає реалізацію правових норм у діяльності 

об’єктів управління [37, с. 56]. Цей перелік різновидів правової діяльності 

відомий, але потребує постійного уточнення щодо певної сфери суспільної 
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діяльності. На сучасному етапі народ України вимагає від держави 

реформування її діяльності в різних сферах суспільного життя, в тому 

числі й щодо об’єкта нашого дослідження – митної справи. 

Напрямки розвитку митної справи можна виділити за різновидами 

митної діяльності, наведені Ю. Д. Кунєвим та Л. Р. Баязітовим: «Якщо 

митну політику України розглядати як соціально-діяльнісну систему, то 

система передбачає розгляд підсистем за рівнями (етапами) її формування 

й реалізації, які в сукупності становлять замкнений цикл митної політики: 

1) діяльність з формування моделі майбутніх змін суспільних 

відносин, зокрема зовнішньої торгівлі та внутрішнього виробництва, в 

частині фізичного обігу товарів у міжнародному обміні; 

2) діяльність міжнародних інститутів з формування моделі майбутніх 

змін міжнародних торговельних і економічних відносин та міжнародного 

митного законодавства; 

3) правотворча діяльність із реалізації державними інститутами 

моделі майбутніх змін суспільних відносин, пов’язаних з фізичним обігом 

товарів у міжнародному обміні в нормативно-правових актах митного 

законодавства (у контексті статті авторів); 

4) публічна діяльність державних інститутів, що пов’язана з 

виконанням митного законодавства (митна справа); 

5) приватна діяльність, що безпосередньо пов’язана з дотриманням 

правових норм митного законодавства; 

6) зовнішня торгівля та внутрішнє виробництво у частинах, що 

безпосередньо не пов’язані з дотриманням правових норм митного 

законодавства, але залежать від моделі відносин щодо фізичного обігу 

товарів у міжнародному обміні. 

З наведених вище діяльностей автори виділили перші три, які 

безпосередньо можна зарахувати до складових діяльності з формування 

митної політики – власне політичної діяльності. Три інших можна 

зарахувати до складових діяльності з реалізації митної політики. Розвиток 
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четвертого різновиду діяльності тісно пов’язаний з рештою різновидів 

діяльності публічної влади в системі окреслених вище» [64, с. 15–16]. 

Наступним кроком дослідження є з’ясування складових предмета 

дослідження: «розвиток діяльності» та «діяльність з розвитку діяльності». 

Під час дослідження питання розвитку діяльності перш за все 

необхідно розглянути поняття «розвиток», що використовується в різних 

науках, у яких воно має різне значення та зміст. Хоча слід зазначити, що 

навіть у межах однієї наукової дисципліни існують відмінні погляди та 

підходи до вивчення питання розвитку. Тлумачний словник С. І. Ожегова 

дає таке визначення: «Розвиток – процес переходу від одного стану до 

іншого, більш досконалого; перехід від старого якісного стану до нового, 

від простого до складного, від нижчого до вищого» [107, с. 523]. Сучасний 

філософський словник визначає розвиток як характеристику якісних змін 

об’єктів, появу нових форм буття, інновацій та нововведень і пов’язаний з 

перетворенням їх внутрішніх та зовнішніх зав’язків. У соціології поняття 

розвитку розглядалося разом із поняттям суспільства та через його призму 

й залежало від концептуальних моделей суспільства. Так, частина моделей 

пов’язує розвиток з ідеєю прогресу – еволюційним або революційним. 

Інша частина моделей уникає ототожнення розвитку і прогресу та дозволяє 

виділяти в процесах розвитку як нарощування, так і втрату якості, яку 

важливо втримати в соціокультурній системі для підтримання ідентичності 

та цілісності [104, с. 814]. 

Досить довго поняття розвитку вивчалося лише в межах психології 

та педагогіки. Згодом було запропоновано проблему розвитку розглядати в 

предметі особливої науки – теорії діяльності, її засобами, здійснюючи 

спеціальний методологічний аналіз. 

Зазвичай, як акцентує Г. П. Щедровицький, фіксують дві ознаки 

розвитку: 1) структурне ускладнення наступного стану в порівнянні з 

попереднім; 2) обумовленість першого другим. Обидві ознаки розвитку 

пов’язані з особливим розумінням цілісності досліджуваного предмета. 
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Тому в методології склалася й закріпилася позиція, що, говорячи про 

розвиток, ми завжди повинні мати на увазі іманентний «рух», тобто те, що 

відбувається всередині предмета [149, с. 709]. 

Ідею «кроку розвитку», яка полягає в тому, що існують три 

підпростори: минулого, теперішнього та майбутнього, досліджував 

Г. П. Щедровицький. Процес переходу між ситуаціями минулого та 

майбутнього може відбуватися як безпосередньо (природна еволюція), так 

і через третій простір. Природна еволюція – це перехід елементів однієї 

ситуації в іншу, а перетворення, що проходить через третій простір, – 

штучний, керований процес. У схемі кроку розвитку відбувається поділ 

світу на його минулий та майбутній стани. Майбутній стан світу в рамках 

одного відношення з’єднує декілька модальностей: належного, ціннісного, 

можливого та реального. Узгодження природної еволюції світу та його 

штучно-го перетворення є необхідним для переходу в майбутній стан. 

Саме розгляд майбутнього як способу самовизначення характерний для 

схеми кроку розвитку. Розвиток у ній починається з певного відношення та 

обумовленого ним погляду на світ [135]. 

Г. П. Щедровицький також розглядає розвиток як спосіб 

самовизначення. Розвиток не є якимось об’єктивно існуючим процесом, це 

спосіб уявлення картини світу. Він пише: «Те, чого ще немає, але те, що 

повинно бути, – більш реально, ніж те, що є». Тобто «те, чого немає» й не 

просто «те, що може бути», а «те, що повинно бути» наділено більшим 

статусом існування, більшою реальністю для конкретного суб’єкта, ніж те, 

що є «насправді». Цей дивний спосіб уявлення картини світу й подання 

реальності, який прямує з майбутнього в сьогоднішній день, міститься в 

цій «схемі кроку розвитку», в якій ми рухаємося з відмови від «того, що 

є» [151]. 

Таким чином, розвиток можна розглядати як одну з цілей діяльності 

або як процес. У першому випадку він є принципом, орієнтацією, на яку 

спрямовано діяльність. У другому – це процес, який разом із процесом 
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функціонування відбувається в діяльності. Водночас процес розвитку 

пропонується розглядати як один з об’єктів процесу управління, оскільки 

саме завдяки управлінню стає можливим створення та запровадження 

моделей розвитку діяльності або діяльність з розвитку діяльності. 

Діяльність з розвитку пов’язана з діяльністю зі створення нових 

якостей діяльності, або правильніше – розвитком діяльності. 

В.Є. Лепський виділяє такі базові схеми діяльності з розвитку 

діяльності: 

« – конструювання нових видів діяльності; 

– розвиток видів діяльності, які вже склалися; 

– упровадження інноваційних проектів нових видів діяльності; 

– супроводження видів діяльності, які склалися (нормованих); 

– підтримання суб’єктів у місцях розриву діяльності (комунікації), 

яка склалася, та в окремих позиціях» [87, c. 23]. 

«Визначившись із основними поняттями, повертаємося до 

діяльностей, які безпосередньо впливають на розвиток митної справи. За 

підходом І. Я. Дюрягіна, можна виділити два основних рівні щодо 

розвитку митної діяльності: управління та виконання. До рівня управління 

можна зарахувати, в першу чергу, діяльність з формування нових якостей 

митного законодавства. 

Коли розвиток стосується діяльності органів державної влади, то 

необхідно не тільки створювати нові норми діяльності, але й відтворювати 

їх у нормативно-правових актах із подальшою реалізацією в діяльності 

органу. Тут проглядається небезпека «зіпсованого телефону», коли норми 

діяльності розробляє один суб’єкт, відтворює їх модель у нормативно-

правовому акті інший, а реалізовує в діяльності третій. Тоді у процес 

розвитку має бути включено всі види діяльності: проектування нових норм 

діяльності; проектування норм права, які відтворюють норми діяльності в 

нормативно-правових актах (нормотворчість); організація діяльності 

відповідно до норм права (проектування організаційних структур та 
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внесення змін у діяльність) із суб’єктами, які відповідальні за розвиток 

діяльності органу державної влади» [66, с. 55]. 

Якщо митну справу розглядати, використовуючи системодіяльнісний 

підхід, як систему, що складається з мети діяльності, вхідного матеріалу, 

способів перетворення, засобів, суб’єкта, продукту діяльності [150? c. 125–

126], тоді розвиток митної справи розглядатиметься як свідомий, 

цілеспрямований процес переходу на новий якісний рівень, що передбачає 

зміну складових митної справи шляхом формування нових якостей 

митного законодавства та наповнення функціональних місць системи 

діяльності митної служби з реалізації митного законодавства. 

Розглянемо базові схеми діяльності з розвитку митної справи. 

Конструювання нових видів діяльності 

Щодо конструювання нових різновидів митної справи зазначимо: 

конструювати особливо нічого не потрібно. Конструкції сучасної митної 

справи у світі вже розроблено, потрібно їх відтворити й адаптувати до 

вітчизняного законодавства та вітчизняних технологічних схем реалізації 

митної справи. На законодавчому рівні відмінностей в основних 

положеннях митної справи, визначених нормативно-правовими актами, 

можна не помітити або їх зовсім не буде. Проте моделі організованостей 

митної справи при цьому відрізнятимуться суттєво, від того, яка ставиться 

мета публічною адміністрацією під час організації конкретної системи 

організованостей митної справи як сукупного бар’єра вільному обігу 

товарів. 

Основу цього напрямку розвитку діяльності митної справи в Україні 

доцільно розглядати, спираючись на такі чинники: 

1) діяльність з формування моделі майбутніх змін суспільних 

відносин, зокрема зовнішньої торгівлі та внутрішнього виробництва, в 

частині фізичного обігу товарів у міжнародному обміні; 
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2) діяльність міжнародних інститутів з формування моделі майбутніх 

змін міжнародних торговельних та економічних відносин і міжнародного 

митного законодавства; 

3) правотворча діяльність з реалізації державними інститутами 

моделі майбутніх змін суспільних відносин, пов’язаних з фізичним обігом 

товарів у міжнародному обміні в нормативно-правових актах митного 

законодавства. 

Продуктом цих різновидів діяльності щодо розвитку є: 

1) міжнародні ратифіковані нормативно-правові акти, рекомендації 

та передовий досвід міжнародних митних організацій. Детальніше 

міжнародні правові акти, які є джерелом, продуктом і підставою розвитку 

митної справи в Україні; 

2) напрямки адміністративної реформи та національне 

законодавство. 

Ці напрямки розвитку визначаються законодавчими актами України, 

що діють і приймаються у сфері діяльності митної служби як інституту 

держави. 

Формування та реалізація програм стратегічного рівня розвитку 

можливі, коли є наступність, узгодженість і комплексність підходу до 

розробки стратегій і, відповідно, програм розвитку законодавства та 

правозастосовчої практики. 

Схему розвитку видів діяльності, які склалися, можна уявити у 

складі таких компонентів: соціальне середовище, на фоні якого 

провадиться діяльність (суспільний лад в Україні), у контексті якого 

важливий перехід до більш цивілізованих форм суспільного ладу в 

державі; норма діяльності (митне законодавство), яка визначає складові 

діяльності, зокрема: цілі, засоби, способи, матеріал, продукти, процес та 

позицію суб’єкта діяльності (завдання норми передбачає: визначення 

завдань (функцій), для виконання яких організована діяльність; визначення 

обов’язків суб’єктів діяльності; визначення прав і повноважень, 
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необхідних для виконання завдань і обов’язків; визначення 

відповідальності); суб’єкт діяльності (індивід, група, організація). 

Для розвитку діяльності, пов’язаної з переходом на нову норму, 

суб’єкт має побудувати нову модель норм діяльності. У практиці такий 

перехід можливий за допомогою колективу системних аналітиків, 

експертів, науковців та фахівців у певній справі. 

Існують і негативні складові організації будь-якої діяльності, що 

заважають її розвитку. Це своєрідні недосконалі моделі діяльності, які 

поділяємо на нормативні моделі та моделі реалізації норм діяльності. 

Отже, недосконалість цих двох моделей – проблеми або розриви в 

нормативній моделі та проблеми реалізації цієї моделі в життя. Відповідно 

потрібно мінімізувати проблеми та розриви за допомогою таких 

забезпечувальних діяльностей: 1) діяльність із виявлення проблем та 

розривів; 2) діяльність із розвитку моделей норм діяльності; 3) діяльність із 

розвитку моделей реалізації норм діяльності. 

Якщо йдеться про відхилення від норм діяльності, то залишаються 

перший і другий різновиди діяльності. За усунення розбіжностей між 

нормою та її реалізацією й наявністю проблем розривів потрібно 

переходити на вищий рівень формування діяльності – зміни її норм. 

З визначення митної справи можна з’ясувати напрям розвитку 

основної діяльності митної служби як правозастосовчого органу, що 

полягає у ліквідації розривів щодо мінімізації перешкод (митних бар’єрів), 

створених поза встановленими законом межами. Сюди належать напрямки 

з виявлення проблем і негативних явищ: недотримання вимог 

законодавства; хибна відомча нормотворчість; бюрократизм; корупція 

тощо. 

Основним джерелом отримання результату порівняння позитивних і 

негативних моделей діяльності є правозастосовча практика за напрямками 

діяльності, що окреслені вище: 
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1) публічна діяльність державних інститутів, що пов’язана з 

виконанням митного законодавства (митна справа); 

2) приватна діяльність, що безпосередньо пов’язана з дотриманням 

правових норм митного законодавства; 

3) зовнішня торгівля та внутрішнє виробництво в частинах, що 

безпосередньо не пов’язані з дотриманням правових норм митного 

законодавства, але залежать від моделі відносин щодо фізичного обігу 

товарів у міжнародному обміні. 

Про перший різновид діяльності все більш-менш зрозуміло щодо 

суб’єктів діяльності та суб’єктів аналізу правозастосовчої практики: по-

перше, це митна служба, яка, зокрема, розробляє плани й програми 

розвитку власної діяльності та бере участь у розробці змін до митного 

законодавства, по-друге, представники громадськості, пов’язані з 

реалізацією 2-го і 3-го різновидів діяльності. Аналіз правозастосовчої 

практики за цими різновидами перш за все мають здійснювати 

безпосередньо представники громадськості та відстоювати власні інтереси 

перед інститутами публічної влади. Крім того, об’єктом аналізу 

правозастосовчої практики є не тільки правозастосовча діяльність митної 

служби, але й правозастосовча діяльність (юрисдикційна та 

неюрисдикційна) у сфері, безпосередньо пов’язаній з митною діяльністю 

інших суб’єктів публічної влади (суди, органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування). 

Схема підтримання суб’єктів у місцях розриву діяльності 

(комунікації), яка склалася в окремих позиціях 

На відміну від схеми розвитку діяльності, орієнтованої на стратегічні 

питання реорганізації діяльності, схема підтримання суб’єктів діяльності 

призначена для тактичного та оперативного підтримання суб’єктів 

управлінської діяльності для вирішення конкретних проблем. На відміну 

від розглядуваного раніше виду скоріше колективної діяльності, ця 

діяльність має переважно індивідуальний характер і вся відповідальність за 
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результати лягає на суб’єкт управлінської діяльності. У суб’єкта 

виникають проблеми нового класу, де нормативна модель спрощена й 

необхідні складніші підходи, які полягають в інтеграції нормативно-

діяльнісного та суб’єктних підходів. 

Ця діяльність складається з двох: діяльності суб’єкта управління та 

фахівців груп підтримки (системні аналітики, референти, помічники), які 

володіють основами творчого мислення, що дозволяє об’єднати 

соціальний, корпоративний та індивідуальний досвіди. 

Підсумовуючи зазначимо, що розвиток митної справи – це 

свідомий, цілеспрямований процес переходу на новий якісний рівень, який 

передбачає зміну складових митної справи шляхом формування нових 

якостей митного законодавства та наповнення функціональних місць 

системи діяльності митної служби з реалізації митного законодавства. 

Запропоновані підходи до діяльності з розвитку митної діяльності 

можуть отримати подальше наукове дослідження за рівнями розвитку не 

тільки митного законодавства, але й правозастосовчої практики. 

З наведених у першому розділі ознак формальностей та митних 

формальностей можна зрозуміти, що митні формальності займають 

важливе місце в механізмі митної діяльності та важливе місце в механізмі 

її правового регулювання, тому теоретичні положення щодо розвитку 

митного законодавства повинні повною мірою стосуватися й митних 

формальностей як об’єкту процесу розвитку митної діяльності та у 

наступному розділі доцільно продовжити з’ясовувати зміст та значення 

публічних формальностей та їх різновиду – митних, надавши системі ознак 

цілісного вигляду та застосувати означені у цьому підрозділі теоретичні 

підходи щодо реалізації властивостей митних формальностей у митне 

законодавство і митну діяльність в Україні, що будемо вважати засобом і 

способом їх розвитку. 

 

 



 86 

Висновки до розділу 1 

 

1. «Формальності» наявні в будь-якій юридичній процедурі, як 

елемент реалізації розмежування прав і обов’язків сторін правової 

взаємодії. Традиції виділення формальностей, як окремої правової 

категорії та різновиду юридичного факту, в приватному праві не склалося, 

оскільки формальності уявляються як складові угоди і сприймаються 

юристами, як цілісність з умовами щодо виконання зобов’язань сторін, які 

не потребують особливого виокремлення та стандартизації. На відміну від 

приватного права формальності в публічному праві мають свою історію 

праворозуміння та правозастосування. 

2. Поняття «публічні формальності» визначається як правова модель 

фактóвих передумов (сукупності нормативно передбачених майбутніх 

фактів, обставин і подій), необхідних і достатніх для процедурної 

реалізації формалізованих зобов’язань сторонами публічної взаємодії, 

результат виконання яких може стати доказом, необхідним для прийняття 

«остаточного рішення» щодо реалізації права, законного інтересу у певній 

сфері суспільної діяльності [81]. 

3. За розгляду та вживання публічно-правової категорії 

«формальності» передбачається уявлення всієї системи взаємозалежних 

обов’язків та дій щодо їх реалізації органів публічної влади (публічного 

права) та суб’єктів 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. 

4. Формальності – різновид юридичних фактів, які є складовою 

юридичної процедури та означають її матеріальну складову. 

Формальностей стосуються також основні ознаки юридичного факту. 

Виходячи зі змісту адміністративної процедури як норми кооперованої 

діяльності, формальності визначаються, як умови для дій, викладених у 

диспозиції норми. 
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5. 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 в різних суб’єктах та 

різних способах їх реалізації. 

6. 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 й визначаючи правову межу між приватним і 

публічним правом, приватним і публічним інтересом у сфері митної 

діяльності. 

7. Способом реалізації митних формальностей є їх учинення, яке 

полягає в наданні юридичної сили тим подіям, обставинам і фактам, що 

підтверджують виконання, визначених в митному законодавстві умов 

реалізації зобов’язань сторін в митній процедурі. 

8. 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. 

9. Висвітлено ряд проблем на шляху реалізації властивостей митних 

формальностей в митному законодавстві України, зокрема встановлено, 

що в більшості випадків підміняється або ототожнюється значення поняття 

«митна процедура», «заходи митного контролю» значенням поняття 

«митні формальності», що вносить плутанину в праворозуміння та 

правозастосування митного законодавства в Україні. 
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10. Для усунення частини проблем практичного плану 

запропоновано внести зміни до Митного кодексу України, зокрема, 

необхідно визначити поняття «митні формальності» в Митному кодексі 

України ст. 4. таким 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». 

11. Для реалізації потенціалу і місця митних формальностей 

доцільно 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 ст. 4. Такі зміни, не тільки встановлять вірну ієрархію основних 

митно-правових понять, але й підштовхнуть законодавця до проведення 

повної ревізії Митного кодексу України на відповідність нормам Кіотської 

конвенції, до якої Україна приєдналася у 2006 році, але основні положення 

якої ще не імплементовані в митне законодавство України.  

12. Для потреб формування основ адміністративно-правової моделі 

митних формальностей визначили чотири функції митної справи відносно 

митного законодавства: «застосування», «забезпечення виконання», 

«забезпечення дотримання», «протидія порушенню». 

13. Виокремлено основні різновиди митної діяльності, до яких 

світовою практикою встановлюються певні вимоги та стандарти: 

1) діяльність органів публічної влади щодо реалізації позитивних прав і 

обов’язків суб’єктів приватного права у митній сфері; 2) приватна 

діяльність щодо реалізації власних позитивних прав і обов’язків, 

безпосередньо пов’язана з дотриманням та виконанням правових норм 

митного законодавства; 3) діяльність органів публічної влади, спрямована 

на організаційно-правове забезпечення дотримання митного 

законодавства, пов’язана з протидією його порушенню; 4) діяльність 

органів публічної влади з організаційно-правового забезпечення 
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попередніх діяльностей та визначення властивостей діяльності митної 

служби. 

14. Визначено, що розвиток митної справи – це свідомий, 

цілеспрямований процес переходу на новий якісний рівень, який 

передбачає зміну складових митної справи шляхом формування нових 

якостей митного законодавства та наповнення функціональних місць 

системи діяльності митної служби з реалізації митного законодавства. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ЯК ЗАСОБУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ Й РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ТА МИТНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

 

2.1. Ціннісний аспект публічних формальностей 

 

«За наукового дослідження основне завдання – обрати предмет або 

предмети, за допомогою яких можна, дослідивши окремі складові 

об’єкта, поєднати їх в єдине ціле, створивши певну абстракцію у вигляді 

ідеальної моделі об’єкта» [65, с. 11]. Побудова такої моделі передбачає 

дослідження та опис об’єкта «публічні формальності», який є загальним 

для «митних формальностей», за різними аспектами. 

«Кожному рівню організації діяльності відповідає особливий тип 

стандартів. Універсальні цінності є стандартами для універсуму 

відтворення масової діяльності. Інститути – стандарти для сфер масової 

діяльності. (Щедровицький, 1972). Протоколи координації, субординації і 

комунікації – для колективної діяльності в організаційно-технічних 

системах (Дубровський, 2008). Способи, – для окремих актів діяльності 

(Щедровицький, 1999)» [36]. 

Залежно від об’єкта, вже виявлених його властивостей та плану 

подальшого дослідження, обираються аспекти для дослідження, які на 

думку дослідника та попередній досвід дослідження схожих об’єктів, 

найбільш повно розкривають його (явища) сутність. Основними аспектами 

для правових явищ зазвичай обираються ціннісний, інструментальний, 

інформаційний. Тому основними аспектами дослідження і опису правового 

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

інструментальний, інформаційний. На нашу думку, ці аспекти є 

основними для подальшої систематизації ознак публічних формальностей 
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в праві. Розгляд за допомогою цих аспектів певного правового явища як 

об’єкту дослідження у їх єдності на більш досконалому рівні його описує. 

Завдання подальшого дослідження полягає у визначенні додаткових 

залежностей правового явища «публічні формальності» і його ознак, що 

дозволяють побудувати ієрархію або розрізнити прості обставини події 

факти від інших, які означають цілу систему обставин, подій, фактів і дій, 

або викликають їх до життя.  

Як уже було відзначено, формальності відіграють визначальне 

значення не тільки у митній сфері діяльності (Митний кодекс, Кіотська 

конвенція, Спрощення формальностей торгівлі), але й усіх сферах, де 

потрібно на законних підставах організувати взаємодію суб’єктів 

публічного та/або приватного права у публічній діяльності, чітко 

визначивши її матеріальний склад за допомогою умов і формальностей 

такої взаємодії.  

Узагальнюючи висвітлені положення у наукових роботах 

Баязітова Л. Р. і Кунєва Ю. Д. [61, 9] та в першому розділі роботи й 

публікаціях автора [82, 74, 81] виокремимо основні сутнісні ознаки 

публічних формальностей у вигляді гіпотез: 

1) формальності є різновидом юридичних фактів; 

2) є фактовою передумовою для майбутніх дій; 

3) є елементом в кооперованій нормі діяльності (адміністративній 

процедурі); 

4) системність формальностей в кооперованій нормі діяльності: 

«позначення сукупності формальностей («формальність для …», 

«формальність щодо …») дають можливість припустити, що 

«формальність» в однині – це лише ознака статусу доказу»; 

5) є формою юридичного обов’язку; 

6) результат виконання якого є доказом необхідним для формування 

доказової бази дотримання особами, яких це стосується, кооперованої 
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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 вчинення. 

Необхідність завершення концепції правового явища «публічні 

формальності» потребує підтвердження наведених гіпотез. 

Висновком наведеного узагальнення є те, що ознаки публічних 

формальностей потрібно розглядати системно, тобто дослідження 

формальностей повинне прив’язуватись до певної системи діяльності, 

утвореній за певними рівнями. На кожному рівні публічні формальності 

відіграють певну роль і мають функціональне призначення. 

Для будь-якого правового явища ціннісний аспект є визначальним, 

оскільки стандартизація (нормування) діяльності саме є цінністю і 

спирається на піраміду цінностей, утворену за кожним рівнем 

стандартизації соціальної діяльності. Цінність формальності не може бути 

визначена раз і назавжди. Цінність правових формальностей має 

суб’єктний і ситуаційний характер та залежить від багатьох факторів. 

Цінність – властивість того чи іншого предмета, явища задовольняти 

потреби, бажання, інтереси соціального суб’єкта (індивіда, групи людей 

суспільства) [105]. «Цінність є умовою повноцінного буття об’єкта, його 

сутністю. Ззовні цінності постають як властивості предмета чи явища, 

однак вони притаманні йому не від природи, не просто через внутрішню 

структуру об’єкта самого по собі, а тому, що він утягнутий у сферу 

суспільного буття людини й став носієм певних соціальних відносин. По 

відношенню до суб’єкта (людини) цінності служать об’єктами його 

інтересів, а для його свідомості виконують роль повсякденних орієнтирів у 

предметній і соціальній дійсності, позначень його різних практичних 

ставлень до навколишніх предметів і явищ» [8]. 
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Для розкриття ціннісних аспектів публічних формальностей обрали 

основними наступні напрямки 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 та розвитку публічних 

формальностей в нормах міжнародного та національного права. 

Для подальшого визначення публічних формальностей як правового 

явища важливим є питання виявлення однорідних за змістом засобів 

правового регулювання, потрібних не тільки для більш повного розкриття 

ознак формальності, але й визначення їх ролі й значення в правовій 

діяльності. 

У статті «Митні формальності як правові засоби митної 

процедури» [74] було визначено, що формальності є правовими засобами, 

але у роботі недостатньо повно було визначено правове явище 

«формальності», «публічні формальності» в системі однорідних правових 

засобів. 

Правові засоби 

За своєю природою деякі правові явища мають схожі характеристики 

з публічними формальностями. Важливим питанням є виявлення функцій і 

властивостей, які мають ці явища в певній правовій дійсності певної 

системи. Багато в чому це пов’язано з багатогранністю існування та 

використання цих явищ як інструментів в правовій матерії. 

Найбільш наближеними за основними ознаками до формальності 

виявилися такі правові явища як правові: фікції, знаки і символи. На 

спорідненість цих понять вчені наголошують давно, зокрема: 
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Г. Ф. Дормідонтов, О. В. Нікітін, О. В. Ул’яновська, М. Л. Давидова та 

інші. 

Підставами визначення спорідненості понять: формальності, фікції, 

символи стало схожість однієї чи декількох ознак характерних кожному з 

понять окремо. 

Л. Л. Фуллєр зазначав, «... що фікція представляє патологію закону. 

Коли все йде добре, і встановлені правові норми вправно охоплюють усі 

сфери суспільного життя, які вони призначені регулювати, існує мало 

причин для фікцій. У такий ситуації нема потреби у зайвих 

розмірковуваннях та дослідженнях, оскільки закон виходить очевидно 

простим. Тільки під час хвороби, як нам говорять, тіло розкриває свою 

складність. Тільки тоді, коли правове обґрунтування (матерія) непевне і 

простягає невміло руку за допомогою, ми розуміємо, яка складна 

конструкція – закон» [155] 
1
. 

Як на нашу думку, ці поняття є близькими за значенням, оскільки за 

розгляду окремих випадків норм права, явища які можна означити як 

символи, є знаками та одночасно підпадають під ознаки фікції, як прийому 

юридичної техніки під час їх формування. 

Результати досліджень понять «фікцій» і «символів» є 

неоднорідними. Дослідниками одні й ті самі приклади з юридичної 

практики подаються і як фікції, і як символи. 

Найпоширенішим прикладом застосування прийому фікцій є 

випадок заміни певних обставин, подій і фактів на інші, що виконують 

функції законного їх замінника у юридичній процедурі на основі 

припущення їх відповідності певному фактовому складу. 

Під час з’ясування ролі «формальності», «юридичні формальності» у 

юридичному процесі, звернули увагу на їх процесуальне призначення – 

певні факти використовуються для їх реалізації та настання певних 

юридичних наслідків тільки за використання у юридичній процедурі. Ця 

                                                 
1
 – переклад автора. 
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сукупність фактів, які можуть мати фіктивний характер в матеріальному 

середовищі використовуються в юридичній процедурі як юридичний факт 

та за усіма ознаками відіграють роль правового символу у загальному 

механізмі правової діяльності. Тому вважаємо, що найближчим за 

значенням до формальностей виявилися правові символи, які за способом 

утворення схожі з фікціями, оскільки можуть заміняти (надавати значення) 

один юридичний факт на інший або інші, а за юридичною формою є 

символом, оскільки певний факт обставина або подія відображають 

стислий (символічний, умовний) образ певного необхідного і достатнього 

юридично значимого складу правових явищ. 

«Символ – це особливий образ-знак: образ, узятий в аспекті своєї 

знаковості, і знак, наділений невичерпністю образу. Символ – образ, у 

якому завжди присутній якийсь сенс, злитий з образом, але який не 

зводиться до нього. У символі ж, на відміну від знаку, виявляється дієва 

присутність змісту, що ним виражається. 

Звичайний знак визначається ясно, чітко і не допускає різних 

тлумачень. Його семантика і прагматика досить прості. Він виникає й існує 

в межах організаційної структури, що об’єднує людей, які живуть в один 

час. Для символу ж, визначальними є діахронні зв’язки культури, тобто, 

він ніколи не належить якомусь одному синхронному зрізу культури, але 

завжди пронизує цей зріз за вертикаллю, виходячи з минулого і йдучи в 

майбутнє. У символі завжди є щось архаїчне. І це не випадково. 

Походження символу тісно пов’язане з історично першим способом 

духовного освоєння світу – міфом» [88]. 

Символи взагалі й правові символи, зокрема, існують і мають сенс 

лише в контексті спілкування. Символ виступає як спосіб віддзеркалення 

іносказання, метафоричної ідеї. 

Розгляду правових знаків, фікцій і символів присвячено декілька 

праць. Фактично цей ряд використовується для висвітлення основних 

ознак правових символів, як явища, яке об’єднує їх особливості. 
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«Правовий символ і фікцію можна назвати схожими технічними 

засобами: в їх основі лежить щось умовне, вони виникають, виростають з 

одного кореня, виконують споріднені функції в праві, і їх долі в історії 

правознавства багато в чому схожі» [142, с. 376]. 

 «Як показує аналіз правотворчої і правозастосовчої практики, 

процес юридичної регуляції не може обійтися без використання символів. 

Це дозволяє вести мову про символічний характер права. Пізнання 

природи правових символів, їх ролі в механізмі правового регулювання, 

проникнення в їх сутність, зміст, форму та особливості, служать 

необхідною передумовою формалізації правового матеріалу, оптимізації 

правотворчої і правозастосовчої діяльності; сприяють поліпшенню 

підготовки юристів, підвищенню рівня правосвідомості та правової 

культури громадян» [102]. 

Н. С. Гончарова зазначає, що «Правовий символ несе в собі певний 

образ якої-небудь дії, події, відносин, який має умовний характер. Його 

умовність виражається в своєрідній фіктивності, приблизності зображення 

і подачі основної ідеї правового регулювання. 

Явища правової символіки різноманітні і увійшли в життя сучасного 

суспільства як дії і знаки, що регулюють спілкування людей» [24, с. 96]. 

О. В. Нікітін, визначає правовий символ як: «створюваний або 

санкціонований державою умовний образ, відмітний знак, який 

представляє собою видиме або чутне культурно-ціннісне утворення, якому 

суб’єкт правотворчості надає особливого політико-правового змісту, не 

пов’язаного з сутністю цього утворення та такого, що охороняється 

державою і використовується в особливому процедурному порядку» [102]. 

На думку П. Д. Шалагінова «Правовий символ – це створюваний або 

санкціонований державою умовний знак, ціннісне утворення, що виражає 

певний юридично значущий зміст і охороняється державою» [145]. 

«У сучасній юридичній літературі правовий символ визначається як 

«закріплені законодавством умовні образи (що заміщають знаки), які 
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використовуються для виразу певного юридичного змісту та є зрозумілими 

оточуючим людям». Правовий символ розглядається не тільки як засіб 

юридичної техніки, але й як самостійний елемент правової системи» [92]. 

М.Л. Давидова виділяє найбільш значимі ознаки правового символу 

(у вузькому значенні): 1) символ – це, штучний знак, що має умовну 

(конвенціональну) природу, його форма найчастіше не пов’язана сутнісне з 

висловлюваним нею змістом; 2) символ визнається державою і 

підтримується силою державного впливу; 3) символ служить для 

закріплення і відображення юридично-значущого змісту» [27, с. 58]. Ці 

основні ознаки, характерні для символів, також характерні й для 

формальностей і можуть вважатися підставами для їх ототожнення з 

правовими символами, зокрема, формальності як окремий випадок форми 

правового символу. 

М. Л. Давидова за допомогою виділення основних функцій правових 

символів намагалася відобразити їх багатоаспектність, виділяючи такі: 

регулятивна; правовстановлююча; ідеологічна; інформаційна; орієнтуюча 

функція або функція соціальної і політико-правової орієнтації; 

ідентифікаційна; охоронна; економічна [27, с. 58–59]. 

П. Д. Шалагінов зазначає, що «Функції правових символів 

класифікуються за наступними критеріями: 1) сфера суспільного життя, на 

яку спрямовано вплив правових символів економічна, ідеологічна, 

політична та інші); 2) семіотичний підхід (функції фіксації, зберігання та 

передачі юридично значимої інформації, сигнальна, номінативна 

(ідентифікуюча), відмінна, сигніфікативна, комунікативна функції, 

функція заміщення, аксіологічна і орієнтаційна функції); 3) призначення в 

правовій системі (функція вираження юридично значимої інформації, 

функція уніфікації правового матеріалу, правороз’яснювальна, 

правоконкретизаційна, правозмінююча, правоприписуюча, превентивна, 

охоронна функції, функція легітимації, функція надання офіційності і 

легальності юридичному документу)» [145, с. 9]. 
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Окрім того, М. Л. Давидова пропонує достатньо детальну 

класифікацію правових символів та зазначає, що «Множинність 

класифікацій пояснюється, в першу чергу, величезною кількістю і 

різноманітністю символів, що функціонують в правовій системі, що само 

по собі обумовлює об’єктивну необхідність подальшого дослідження 

природи і соціального призначення різних їх видів» [27, с. 59]. 

На думку О. В. Нікітіна: «У філософії найбільш вдалою і науково 

обґрунтованою нам видається класифікація, запропонована в роботах 

Уварова Л. В. і Субача Г. В. Ґрунтуючись на запропонованій ними 

концепції відомі правові символи можна розділити на два основних типи, – 

поклавши в основу такого поділу двокомпонентність структури змісту 

символу – пізнавальної і ціннісної. У різних символів, як правило, домінує 

той чи інший компонент, який визначає тим самим функціональні 

особливості даного символу. Символи, в яких домінує аксіологічний, 

ціннісний компонент, можна назвати аксіологічними або виразно-

інформаційними. Символи, в яких домінує пізнавальний компонент, можна 

назвати пізнавальними або відобразно-інформаційними» [102]. 

З огляду на досліджені праці, що стосуються символу та правового 

символу можна вважати, що поняття правового символу, достатньо 

усталене, але багатогранне і розкривається через розгляд його основних 

аспектів, обраних нами для дослідження формальностей: ціннісний; 

інформаційний; інструментальний: 1) ціннісний – оскільки символізує 

щось усталене, загальноприйняте, унормоване на культурному і 

суспільному рівні; 2) інформаційний – зміст дій та фактів у нормі, що 

означає символ; 3) інструментальний – функція у механізмі правового 

регулювання відіграє той чи інший юридичний факт, що вважають 

символом. 

Повернення до формальності 

Не звертаючи увагу на певну кількість наукових праць, які 

відображають дослідження правового символу, потрібно зазначити, що 
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дуже мало уваги вченими приділено системному розгляду властивостей 

правового символу. Зазвичай в науковій літературі країн пострадянського 

простору розглядаються окремі аспекти правового символу, зокрема – 

інформаційний. Та сама проблема характерна й відносно формальностей, 

але ситуація щодо формальностей є ще критичнішою, оскільки поняття 

«юридичні формальності» в науковій літературі є ще неоднозначним і 

неусталеним. Тому основний підхід до розкриття сутностей правових 

формальностей є розгляд формальностей як різновиду правових символів 

та системний розгляд багатоаспектності поняття «формальності» через 

заломлення ознак правових символів на формальності. 

Відповідно до зроблених узагальнень, в подальшому розглядатимемо 

публічні формальності як окремий випадок юридичного факту, що відіграє 

роль правового символу. 

М. Л. Давидова достатньо вдало розкрила деякі питання ціннісного 

аспекту правового символу: «Право в цілому сприймається нами як символ 

справедливості і порядку. Протиріччя між цими двома лініями сприйняття 

і породжує уявлення про паралельно існуючих природному і позитивному 

праві. Певною мірою і питання про цінності права – це питання про 

розшифровування, декодування його символічного сенсу. Тільки в такому 

контексті можна, наприклад, говорити про свободу, рівність і 

справедливість. 

Багато символів ... покликані ... передати «дух» права, донести до 

адресата правової норми елементи офіційної державної ідеології. 

Соціальна значущість правових символів є самостійною проблемою 

…, соціальна значимість, поряд з символами, властива всім правовим 

явищам, так само як і праву в цілому» [27]. 

Можна зазначити, що правові символи є елементом права, який 

ймовірно повинен поєднувати у нашій свідомості природне і позитивне 

право або право і закон. «Поєднання» відбувається на рівні реалізації в 

нормах права ціннісних установок, які можуть сприйматися як 
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справедливими так і ні, залежно від того, як в цих нормах реалізовані 

загальні цінності захисту права приватного від публічного тощо. 

Формальності (за Ю. Д. Кунєвим і Л. Р. Баязітовим) є формою 

юридичного обов’язку. За С.С. Алексєєвим  «позитивні зобов’язання 

виконують функції правових засобів правового регулювання» [7, с. 352], 

що виявляється в специфічних способах реалізації таких зобов’язань та 

формуванні типів правового регулювання або специфічних правових 

режимів реалізації. 

Також С. С. Алексєєв зазначає, що «...позитивні зобов’язання за 

усією їхньою безсумнівною соціальною значимістю усе ж таки утворюють 

той шар правової матерії, який ближче ... до периферії правової системи, 

тобто до тих ділянок, де право не просто контактує з державною владою, а 

якби перемішано з нею, знаходиться у зоні її домінування» [7, с. 352]. Цей 

вислів важливий в першу чергу щодо важливості встановлення правових 

кордонів такого контактування влади з інтересами і правами громадян або 

приватного та публічного права. 

Щодо важливості позитивних зобов’язань С. С. Алексєєв зазначає «у 

розвиненій юридичній системі позитивні зобов’язання як явища державної 

влади не тільки «проходять» через право, споряджаються властивостями й 

особливостями юридичного регулювання, але й збагачуються принципами 

й цінностями правової форми, що склалася переважно на основі 

дозвільного регулювання» [7, с. 355], що особливо важливо для 

формальностей як правового символу, який визначає правовий режим як 

комплекс юридичних засобів, характерний для різновиду та певної ділянки 

діяльності.  

Символізм публічних формальностей і сприйняття формальностей як 

правового символу полягає в тому, що вони: 

1) існують в праві давно і мають культурну й історичну цінність. 

2) вказують на необхідність адаптації національного законодавства 

щодо формальностей до світових стандартів; 
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3) є обов’язковим правовим елементом що відображає характер 

зобов’язань держави і громадянина, характерних для певного суспільного 

устрою; 

4) вказують на певний правовий режим реалізації різновиду правової 

діяльності та відображають певну специфічну сукупність (комплекс) 

правових засобів притаманних ділянці діяльності; 

5) є засобом доказування в правовій діяльності, що потребує 

сучасних форм реалізації. 

Дуже важливо підтвердити символічне і ціннісне значення 

юридичної формальності на конкретних прикладах. За прикладом 

торгівельної діяльності, де формальності «використання вже й тоді 

символічних форм» [20, с. 612] застосовуються дуже давно, наведемо 

цитату: «Взаємно виражена воля сторін, що домовляються повинна 

залишити зовнішній відбиток для переконання сторонніх осіб в існуванні 

угоди» [20, с. 612]. Цитата сприймається як визнання ще у 17 столітті 

необхідності нормативної фіксації символічних форм. З цього випливає 

також висновок у розумінні адміністративного закону як адміністративної 

угоди між публічною адміністрацією та громадянами, де формальності у 

якості правових символів є обов’язковим елементом. 

Розглядаючи формальності як засіб, що забезпечує матеріальний і 

процесуальний аспект реалізації функцій забезпечення гарантій, можна 

вести мову про дієвість забезпечення гарантій. Дієвість гарантій 

забезпечується наявністю певного механізму обов’язковості виконання та 

примусовою силою держави. Пригадуючи властивості фікцій та 

обов’язковість їх нормативного визначення, зазначимо, що публічні 

формальності, з огляду їх важливості, потрібно встановлювати і 

забезпечувати на рівні закону, вони стають юридичними гарантіями, 

забезпеченими правовими елементами: правовий обов’язок + юридична 

відповідальність, гарантованими законодавчою і судовою владами. 
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Продовженням дослідження ціннісного аспекту публічних 

формальностей є розгляд питання забезпечення законної взаємодії 

(комунікації) публічної адміністрації та суб’єктів, яких це стосується. 

Вчення про комунікацію в праві підтримують багато вчених як в 

глобальному масштабі так і на рівні засобів. Традиції правового 

регулювання комунікацій на рівні закону давно закладені у юрисдикційній 

діяльності в національному законодавстві (процедурні кодекси). У 

неюрисдикційній адміністративній діяльності такої систематизованої 

практики обмаль. 

Як вже було зазначено, формальності є засобом публічно-

адміністративної діяльності, відповідно, правової комунікації у цій 

діяльності, в першу чергу, між державою та громадянином. 

У суб’єктів взаємодії у вихідній позиції існують різні завдання та 

способи реалізації діяльності. У безпосередній взаємодії взаємозалежними 

стають дії публічної адміністрації і приватно-правові дії. Складним є 

правове регулювання дій суб’єктів взаємодії, оскільки правове 

регулювання їх діяльностей окремо, відносять до різних, відмінних сфер, 

які традиційно означають за допомогою зон превалювання методів 

правового регулювання: імперативного або диспозитивного. 

За С. С. Алексєєвим «Основи, що виражають дві головні моделі 

юридичного регулювання, два типи побудови правового матеріалу – 

диспозитивний і зобов’язуючий. 

Формальні критерії між кордонами цих двох правових сфер – інколи 

є дуже хиткими, рухливими, стертими реальним життям, законодавством і 

юридичною практикою, – змальовані аналітичної юриспруденцією досить 

ґрунтовно й переконливо «влада-підпорядкування» і «субординація» для 

публічного права; «юридична рівність» і «координація» для приватного 

права. 

Публічне право – це взагалі-то інший юридичний світ, інша 

«юридична галактика», і за світотвірним значенням – сфера, не менш 
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значуща, ніж саме собою право. За своєю сутністю воно являє собою 

продовження також релевантного соціального феномена – держави, 

публічної влади з усіма її позитивними і негативними потенціями, які 

знаходять вираз в перевагах права, хоча і іншої «якості» – публічного. Ці 

позитивні властивості у результаті демократизації суспільства 

реалізуються в принципах підпорядкованості влади закону, юридичних 

процедурах її здійснення, а в більш широкому плані – в принципах поділу 

влади, республіканської форми правління, і нарешті, – в державному 

забезпеченні прав людини» [7, с. 582–583]. 

Е. Шмідт-Ассман так характеризує особливості діяльності із взаємодії 

суб’єктів приватного і публічного права: «Дуалізм публічного та приватного 

права встановлено у важливих місцях позитивного права та задано у 

адміністративно-правовій догматиці як такій: це стосується як німецького 

права, так і інших правничих систем континентально-європейського 

правового кола. ... Визнання відмінності правових режимів включає в себе 

розмежування свободи та компетенції. Це має сприяти тому, щоб чіткіше 

охопити «різні у принципі засади діяльності» приватних осіб із одного 

боку, а з другого – публічної адміністрації та цілеспрямованіше керувати 

їхнім застосуванням у сферах державно-суспільної кооперації» [147, 

с. 325–326]. 

При цьому важливим є розгляд формальності як засобу 

розмежування різних зон дії превалюючих способів реалізації норм права 

(імперативних, диспозитивних) для суб’єктів приватного права. Окрім того 

публічні формальності й означають межі адміністративної сфери для 

публічно-адміністративної діяльності індивідуального характеру, де 

діяльність громадян, якій притаманні властивості зони дії права з 

переважанням диспозитивних методів правового регулювання та переходу 

в зону переважання імперативних методів та навпаки: з імперативної – в 

диспозитивну. Формальності відіграють свою роль й у середині 

імперативної зони дії способу реалізації норм в діяльності суб’єктів 
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взаємодії, зокрема для передачі ініціативи діяльності, як факту початку або 

завершення виконання певним суб’єктом необхідних умов або зобов’язань 

у публічно-адміністративній діяльності. Результатом публічно-

адміністративної діяльності індивідуального характеру є прийняття 

адміністративного (індивідуального правозастосовчого) акта та учинення 

формальностей, пов’язаних з його реалізацією. 

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. 

Історичний аспект 

Наведемо цитату зі статті О. В. Ул’яновської, яка ілюструє історичні 

аспекти використання правових символів: «А. В. Никітін, що присвятив 

своє дисертаційне дослідження проблематиці правового символу, 

відзначив, що процес його формування здійснюється за допомогою 

логічного, абстрактного мислення. У цій ситуації символ виступає як 

абстракція, продукт ідеалізації. Проте підкреслимо, що така особливість 

архаїчного мислення, як образність, і потягла за собою символічність 

мислення і символічність у стародавньому праві. Про малу розвиненість 

абстрактного мислення стародавньої людини свідчать стародавні правові 

джерела. Норми, закріплені в них, володіють малим ступенем 

абстрактності. 

Таким чином, не стільки абстрактне мислення, скільки образне 

відіграло роль у формуванні символічних уявлень. Цим пояснюється і 

формалізм, обрядовість стародавнього права. Стародавні правові символи 

виступали як способи «позначення або заміщення одного предмета або дії 

іншим», на підставі умовного уявлення про існування зв’язку символу і 

факту, що позначається ним. Тому стародавні правові символи виступали 

як способи виразу волі, наприклад, коли знак служив зовнішнім видимим 
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виразом ознаменованого (узяття запрошуваного у свідки за вухо для 

видимого позначення запрошення) або коли виконання символічного 

обряду було необхідною формою здійснення тієї або іншої операції 

(наприклад, манципація, використовувана у стародавньому римському 

праві)» [142, с. 376]. 

Для розуміння причин малодослідженості категорії формальності в 

Україні потрібно визначення ставлення до цієї категорії в історії нашої 

країни та за кордоном, тобто ґенези цієї категорії у дійсності теорії та 

практики адміністративного права. 

Під час дослідження було з’ясовано, що усвідомлення й 

застосування формальностей у нормативно-правових актах в історичному 

плані пройшло декілька етапів (стадій змін). Виявилося, що періодизація 

таких змін додатково розкриває значення і місце формальностей у 

контексті розвитку публічного права, адміністративного законодавства та 

теоретичних основ адміністративного права. 

Ю. Д. Кунєв і Л. Р. Баязітов, розглядаючи термін «митні 

формальності», зазначали, що він «уже має власну, досить тривалу й, на 

відміну від території пострадянського простору, безперервну історію 

застосування в міжнародному праві та практиці (Лігою Націй було 

прийнято Міжнародну конвенцію про спрощення митних формальностей, 

у 1954 р. митні формальності стали предметом окремої дипломатичної 

конференції ООН (вироблено та прийнято три міжнародних документи), у 

1973 р. Радою митного співробітництва було прийнято Кіотську конвенцію 

в первинній редакції)» [61, с. 18]. За міжнародними нормативними 

документами можна встановити, що використання формальностей – 

системне явище, яке отримало закріплення навіть на рівні назв 

нормативно-правових актів: «Міжнародна конвенція про спрощення 

митних формальностей» (1924 р.) [157] Конвенції про Спрощення митних 

формальностей 1988 р., Митний кодекс ЄС (2013 р.): «Частина VIII. 

Вивезення товарів з митної території Союзу. Глава 1. Формальності, що 
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передують вивезенню товарів» [158], Конвенція про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами [49]. Юридичні формальності також 

достатньо поширені у законодавстві України, але у більшості випадків їх 

не називають формальностями. 

Спираючись на аналіз наведених нормативно-правових та інших 

документів, поданих у роботі, слід виділити історичні етапи (5 основних 

етапів) змін розуміння, ставлення і застосування формальностей у 

контексті розвитку адміністративного права. 

1. Несвідоме. У нормах адміністративного права відбувалося 

визначення матеріального складу прав і зобов’язань, але виділення їх як 

окремої категорії, яка має певне специфічне значення, не відбувалося. 

Формальності як складова певної публічно-адміністративної діяльності 

наведені в нормах права, але їх не виокремлювали, не визначали як окрему 

правову категорію, відповідно їх викладення в нормах права було явищем 

безсистемним. 

Прикладом є Адміністративний кодекс УСРР (1927 р.) [5]. У ньому 

положення, які можна означити як формальності, наявні в окремих 

розділах регулювання адміністративно-публічної діяльності, де основною 

складовою реалізації права та інтересу визначали підстави, які можна 

вважати умовами та формальностями їх реалізації. 

Розглянемо зразки викладення формальностей у нормах щодо 

отримання громадянства. Зміст наведених пунктів відповідає поняттю 

формальностей під час набування та втрати громадянства. 

«Розділ 2. Як чужоземним громадянам набувати громадянства УСРР.  

233. Усі повнолітні чужоземні громадяни можуть прохати, щоб їх 

прийняли до громадянства УСРР. 

234. Чужоземних громадян, що перебувають на території 

Української Соціялістичної Радянської Республіки, приймає до 

громадянства УСРР Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. 
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237. Особи, що перебувають на території УСРР, до заяви про 

прийняття до українського громадянства повинні додати: 

а) документи, або нотаріяльно засвідчені копії цих документів, що 

посвідчують особовість заявника (посвідка на перебування, національний 

пашпорт тощо); 

б) посвідку відповідних судових органів про те, що заявник не 

перебуває під судом або слідством; 

в) відомості про майновий стан з переліком складу майна, про 

працю перед і по революції, про місце служби та про домівку. 

238. Особи, що їх приймають до громадянства УСРР, дають 

підписку про те, що вони зобов’язуються поважати й обороняти від 

усіляких замахів державний лад, установлений Конституціями УСРР і 

Союзу РСР» [5]. 

З визначення сутності формальностей та аналізу змісту Кодексу 

можна побачити наявність складових норм, які підпадають під визначення 

формальностей. Тобто законотворець будував правові норми, не 

виокремлюючи формальності як правову категорію, але у цьому прикладі 

вважав за необхідне максимально можливу деталізацію таких положень на 

рівні основного адміністративного закону. 

Така практика несвідомого ставлення до формальностей 

продовжується в адміністративному законодавстві України дотепер, 

оскільки, як ми вже зазначали, у законодавстві з’явився сам термін, але він 

використовується несвідомо або неправильно: «Встановлено, що у 

більшості випадків, підміняється або ототожнюється значення поняття 

«митна процедура», «заходи митного контролю» значенням поняття 

«митні формальності», що вносить плутанину в праворозуміння та 

правозастосування митного законодавства в Україні» [74]. 

З огляду на вже опубліковані праці й аналіз законодавства можемо 

констатувати, що значення виокремлення формальностей набуває ваги за 

необхідності гарантування реалізації прав та інтересів громадян на більш 
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високому рівні гарантій за допомогою спеціальних способів: 

виокремлення, спрощення, уніфікації формальностей; упровадження 

інституту адміністративної процедури, де формальності відіграють значну 

роль, проілюстровану в подальших етапах. 

2. Свідоме. Розуміння значення та місця формальностей у діяльності 

з реалізації прав та інтересів громадян і вказівка на них як «формальності» 

(«формальність»). 

Прикладом є нормативно-правові акти, де формальності становлять 

їх основну складову з визначенням місця формальностей в 

адміністративній діяльності та викладенням їх у контексті спеціальної 

процедури. Одним із найбільш ранніх прикладів свідомого ставлення до 

формальностей як публічно-правової категорії може вважатися 

Міжнародна конвенція про спрощення митних формальностей (1924 р.), 

зокрема, «Стаття 1. Договірні держави, з метою застосування між собою 

принципів і приписів ст. 23 Пакту Ліги Націй щодо справедливого 

ставлення до торгівлі, зобов’язуються, що їх комерційним відносинам не 

повинні перешкоджати надмірні, непотрібні або довільні митні або інші 

подібні формальності. 

Тому Договірні Держави зобов’язуються переглянути всі відповідні 

законодавчі або адміністративні заходи, положення, що визначають митні 

або інші подібні формальності, визначити їх законами або нормами, 

правилами та інструкціями, виданими їх адміністративними органами, з 

метою їх спрощення і адаптації, відповідно до потреб зовнішньої торгівлі 

та уникнення всіх перешкод до такої торгівлі, за винятком ситуацій, коли 

це абсолютно необхідно в цілях захисту життєво важливих інтересів 

держави. 

Стаття 2. Договірні Держави зобов’язуються суворо дотримуватися 

принципу справедливого звернення щодо митних чи інших аналогічних 

правил або процедур, формальностей видачі ліцензій, методів перевірки 

або аналізу, а також усіх інших питань, що розглядаються в цій Конвенції, 
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і, отже, погоджуються утримуватися в цих питаннях від дискримінації 

щодо торгівлі з будь-якою Договірною державою» 
2
 [157]. 

З аналізу змісту Конвенції можна зробити висновок, що на той час 

вважалося, що формальності є найвпливовішим елементом організації 

належної взаємодії сторін на міжнародному рівні. Тобто спрощення 

формальностей було логічним кроком на шляху уніфікації та 

універсалізації законодавств щодо сприяння міжнародній торгівлі. 

Така ж ситуація склалася й щодо усвідомлення ролі та місця 

формальностей стосовно взаємодії публічної влади і громадян у різних 

сферах публічно-адміністративній діяльності, спрямованої насамперед на 

захист прав та інтересів громадян. З’явилося усвідомлення того, що чітке 

визначення, уніфікація та стандартизація формальностей для адміністрації 

та осіб, яких це стосується, зробить прозорішою їх взаємодію. 

3. Спрощення формальностей. Полягає в усвідомленні формальності 

як критерію захисту прав та інтересів громадян у публічно-

адміністративній діяльності. Прикладом є міжнародні стандарти і 

рекомендована практика спрощення формальностей, зокрема під час 

польотів на повітряних суднах, що містяться у Додатку 9. Спрощення 

формальностей до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., в 

якому вказано: «Стандарти і Рекомендована практика щодо спрощення 

формальностей неминуче мають дві форми: по-перше, «негативна» форма, 

тобто держави не встановлюють вимог понад певного максимуму відносно 

документації, обмежень свободи пересування тощо; по-друге, «позитивна» 

форма, тобто держави надають певний мінімум засобів для зручності 

пасажирів, для транзитних перевезень тощо» [108]. У результаті реалізації 

положень Конвенції змінюються вимоги до адміністративної діяльності, де 

діяльність публічної адміністрації ускладнюється з причин спрощення 

формальностей для громадян. 

                                                 
2
 – переклад автора. 
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Важливим для розуміння цього етапу є визначення формальностей 

не лише як складової певної діяльності, але й усвідомлення залежності 

якостей адміністративно-публічної діяльності від параметрів (кількісного 

та якісного складу) формальностей. 

4. Автоматичне застосування. Особливістю цього етапу є розуміння 

залежності забезпечення прав та інтересів громадян не тільки від чіткого 

визначення в законодавстві публічних формальностей, але й від більш 

загальної категорії «адміністративна процедура», належна реалізація якої в 

законодавстві гарантує забезпечення прав та інтересів громадян на вищому 

рівні. При цьому формальності визначаються в мінімально необхідному 

обсязі на рівні законів і автоматично, за визначеними стандартами 

(принципами) для організації адміністративної процедури, вмонтовуються 

в публічно-адміністративну діяльність. Тенденція до спрощення 

формальностей зводиться до залишення основних: початкових та 

заключних формальностей, тобто потреба на відокремлення 

формальностей на рівні спеціальних законів відпадає. Потреба 

гарантування прав та інтересів громадян переходить з рівня спрощення 

формальностей на рівень організації публічно-адміністративної діяльності 

за принципами адміністративної процедури. Сенс виокремлювати 

формальності є на початкових етапах, коли гарантування прав та інтересів 

громадян не забезпечено іншими додатковими інститутами, зокрема, 

адміністративною процедурою, яка визначає одночасно фактову і процесну 

складові публічно-адміністративної діяльності. 

Формальності як складова публічно-адміністративної діяльності 

визначають сферу її існування за критеріями: час, простір, коло суб’єктів, 

обставини, різновиди процедури тощо. На цьому етапі формується 

усвідомлення того, що адміністративна процедура не може існувати без 

формальностей як її невід’ємної складової, а формальності без процедури 

існують. 
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Характерними для цього періоду є прийняття в багатьох країнах 

світу законів «Про адміністративну процедуру» (якого немає в Україні) та 

нормативно-правових актів щодо спрощення процедур у певних сферах 

діяльності, зокрема: Угода про спрощення процедур торгівлі [141], 

Міжнародна конвенція зі спрощення та гармонізації митних 

процедур [126]. 

Прикладом подання митних формальностей у складі митної 

процедури також є положення Митного кодексу ЄС (2013 р.): «Частина 

VIII. Вивезення товарів з митної території Союзу. Глава 1. Формальності, 

що передують вивезенню товарів. 

Стаття 263. Подача попередньої декларації 

1. Товари, призначені для вивезення з митної території Союзу, 

заявляються в попередній експортній декларації, яка подається в 

компетентний митний орган в певні часові рамки, до фактичного 

вивезення таких товарів з митної території Союзу. 

2. Від зобов’язань, описаних в п. 1, звільняються, коли це стосується 

випадків, за яких: 

(A) транспортні засоби і товари, що провозяться на них, тільки 

переміщаються по внутрішнім водам або повітряному просторі митної 

території Союзу без зупинки на даній території; або 

(B) в інших особливих випадках, коли це належним чином 

виправдане типом товарів або рухом, або ж коли це визначено 

міжнародними угодами. 

3. Попередня експортна декларація подається в одній з наступних 

форм: 

(A) митна декларація – якщо товари, що залишають митну територію 

Союзу поміщаються під митний режим, для цілей якого потрібно така 

декларація; 

(B) повідомлення про реекспорт відповідно до статті 270; 

(B) коротка експортна декларація, згадана в статті 271 
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4. Попередня експортна декларація містить, принаймні, відомості, 

необхідні для аналізу ризиків з метою безпеки і охорони. 

Стаття 264. Аналіз ризиків 

Митний орган, в який подана попередня експортна декларація, про 

яку згадується в статті 263, повинна забезпечити в певні часові рамки 

проведення аналізу ризиків, в основному з метою безпеки і охорони, на 

підставі цієї декларації, і вжити необхідних заходів на основі результатів 

проведеного аналізу ризиків . 

Стаття 265. Делегування повноважень 

Комісія уповноважена приймати делеговані акти відповідно до статті 

284 для того, щоб визначити: 

(A) певні часові рамки, про які йде мова в статті 263 (1), протягом 

яких повинна подаватися попередня експортна декларація до вивезення 

товарів з митної території Союзу, з урахуванням типу транспорту; 

(B) особливі випадки, коли скасовано вимогу подання попередньої 

експортної декларації відповідно до п. (С) Статті 263 (2). 

Стаття 266. Надання імплементуючих повноважень 

Комісія за допомогою виконуваних актів встановлює часові рамки, 

про які згадується в статті 264, протягом яких проводиться аналіз ризиків, 

з урахуванням часових рамок, про які йдеться в статті 263 (1). 

Такі виконувані акти приймаються відповідно до процедури 

розгляду, визначеній у статті 285 (4)» 
3
 [158]. 

«На даний історичний момент найбільш дійовим визнано підхід, за 

яким основним результатом реалізації договірними державами положень 

Кіотської конвенції є закріплення правового режиму, за котрого 

спрощуються митні формальності – у межах кожної держави, та 

гармонізуються митні процедури – в сукупності договірних держав» [62]. 

5. Забезпечення доцільного балансу інтересів. Характеризувати цей 

етап можна за цитатою Е. Шмідта-Ассманна: «До завдання обмежувати 

                                                 
3
 – переклад автора. 
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адміністративні дії додалося завдання, що має на меті сприяти виконанню 

адміністративних дій і забезпечувати їх ефективність» [147, с. 20]. 

Характерним для цього етапу є стан законодавства, де права та інтереси 

гарантуються на рівні спрощення процедур як більш якісного вищого рівня 

регулювання й гарантування балансу інтересів громадян, організацій та 

держави, спираючись на позицію, що основні права громадян уже 

гарантовано на певному законодавчо визначеному рівні. 

Ми навели тільки окремі приклади змін поводження з 

формальностями, які влучно характеризують загальні тенденції розвитку 

адміністративного права й адміністративного законодавства. Їх достатньо 

для розуміння загальної картини аналізу стану адміністративного права та 

адміністративного законодавства України. Тут йдеться, на думку 

Е. Шмідта-Ассманна, про зв’язаність правом органів публічної 

адміністрації, яка складається з інтенсивного сполучення матеріальної, 

інструментальної та процесуальної сторони нормативно-правового 

оформлення їх діяльності [147, с. 67–68]. 

Відповідно до запропонованої періодизації, адміністративне право 

України можна охарактеризувати як таке, що відповідає першому етапу і 

має тенденцію переходу на другий. В адміністративному законодавстві 

України рівень ставлення до публічних формальностей особливо не 

змінився, порівняно з Адміністративним кодексом 1927 р. [5]. 

Підтвердженням такого висновку є аналіз митного законодавства (Митний 

кодекс України 2012 р.) [97], де застосовується термін «митні 

формальності», але у значенні несвідомого його використання, що свідчить 

про знаходження митного законодавства на першому етапі з окреслених 

вище. 

Тобто адміністративне право України, як правозахисне від сваволі у 

діяльності адміністрації, перебуває на стадії становлення. В історичному 

плані зміни у розумінні та використанні публічних формальностей як 
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засобу правового регулювання характерні вже для подальших етапів 

розвитку адміністративного права. 

У законодавствах більшості демократичних країн превалюють 4 та 5 

етапи реалізації у нормах адміністративного права можливостей публічних 

формальностей як правового засобу. На певному етапі суспільного 

розвитку країн на перший план, окрім зв’язаності нормами права 

діяльності органів публічної адміністрації, виходить дієвість застосування 

норм права, яка полягає в ефективності та своєчасності їх застосування. 

Вказівка на формальності у нормативно-правових актах відбувається у 

випадках, коли, на думку законотворця, це зручно для правозастосувача, а 

основний акцент уваги перенесено з формальностей на процедури, які 

обов’язково містять формальності як засоби уніфікації реалізації прав і 

законних інтересів громадян. На цих етапах розвитку (4 та 5) завдання 

забезпечення людиноцентричної доцільності в публічно-адміністративній 

діяльності вже реалізоване за допомогою правових засобів і актуальним 

стає завдання ефективного виконання функцій держави у публічно-

адміністративній діяльності. 

Належне теоретичне визначення публічних формальностей і 

періодизація ставлення до них сприятиме їх правильному вживанню у 

законодавстві й правозастосовчій практиці, тобто на стадіях формування та 

реалізації законодавства. 

Якщо правове явище, зокрема формальності, займає певне усталене 

місце на протязі багатьох років в системі елементів права, воно вже є 

цінністю на рівні універсуму. 

Цінність публічних формальностей в тому що вони визначають і 

символізують щось усталене, загальноприйняте, унормоване на 

культурному, суспільному й історичному рівнях розвитку держави і права. 

Юридичні формальності є визначальними для розвитку права і 

культури, в історичному плані виходячи з минулого і йдучи у майбутнє. 
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Цінність юридичних формальностей у нормі діяльності, може мати 

позитивний і негативний характер, зокрема, у випадку надмірного 

захоплення кількістю юридичних формальностей, виникає ситуація 

обтяження діяльності формальностями, яка гальмує увесь процес перебігу 

діяльності. 

Основна позитивна правова цінність публічних формальностей 

полягає в тому, що за допомогою формальностей чітко визначається 

законний шлях перебігу діяльності та формується можливість, бажання й 

необхідність обрання законного шляху в реалізації діяльності, унормованої 

правом. 

 

 

2.2. Інструментальний аспект публічних формальностей 

 

Адміністративістів, із країн, де законодавство є більш розвиненим і 

демократичним, інструментальна роль публічних формальностей особливо 

не цікавить, оскільки етап підвищеної уваги до них вже пройдено, а 

основним інструментом гарантій прав та інтересів громадян визнано 

адміністративну процедуру, що пояснюється стадією розвитку 

адміністративного права (див. вище). На відміну від адміністративного, у 

інших галузях права назва «публічні формальності», або їх різновиди, 

вживається ще рідше, оскільки формальності автоматично включені в 

юридичні процедури як неодмінний елемент. Але таке ставлення до 

формальностей не зменшує важливість їх дослідження як елементу у 

механізмі правового регулювання . 

Для вітчизняної науки теоретичне дослідження ролі публічних 

формальностей у механізмі правового регулювання є дуже актуальним, 

оскільки формальності, на даному етапі розвитку національного 

адміністративного права, є основним засобом, забезпечення і гарантування 

у законний спосіб реалізації прав та інтересів зацікавлених осіб (громадян) 



 116 

у стосунках з публічною владою. Також ще недостатньо розкритою 

залишається конкретизація ролі публічних формальностей у загальному 

механізмі правового регулювання та визначення вимог для їх 

унормування.  

Інструментальні властивості публічних формальностей – це їх 

функція у механізмі правового регулювання, яку відіграє той чи інший 

юридичний факт, що визначають як формальність. 

Для розкриття інструментальних властивостей публічних 

формальностей обрали основними наступні напрямки дослідження: 

– подальша деталізація ролі публічних формальностей у механізмі 

правового регулювання; 

– встановлення зв’язків формальностей в системі елементів механізму 

правового регулювання діяльності. 

Ознаки правового символу дозволяють побудувати ієрархію або 

розрізнити прості обставини події факти від символів, які означають цілу 

систему обставин, подій і фактів, але й дій, які означають або викликають 

їх до життя або те й інше. 

«Правовий символ, заміщаючи собою правовий припис, стає свого 

роду сполучною ланкою між цим приписом і суб’єктами, на яких 

спрямована норма. Здійснюваний ним правовий вплив фактично запускає 

механізм дії норми права. Правовий символ сприяє формуванню вторинної 

правової інформації, додатково до тієї, яка відображена в тексті правового 

акта. 

Реалізація правового символу в ряді випадків передує реалізації норм 

права, гіпотеза яких вказує на необхідність наявності або відсутності таких 

символів для того, щоб спрацювала диспозиція або санкція норми» [103]. 

За аналогією з правовим символом в нормі права місце формальності 

в нормі права можна зобразити у загальному вигляді наступним чином: 

гіпотезою норми діяльності є умова або рішення йти законним шляхом в 

діяльності, диспозицією є законний шлях перебігу діяльності, який 
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передбачає поетапну реалізацію усіх формальностей; позитивною 

санкцією є рішення щодо реалізації законного шляху перебігу діяльності та 

вчинення остаточної формальності; негативною санкцією є рішення щодо 

недотримання законного шляху перебігу діяльності та не вчинення усіх 

необхідних формальностей. Таке рішення передбачає перехід на інший 

різновид діяльності, який визначає норму дій (зокрема, правоохоронну) у 

разі невиконання умов і не вчинення формальностей, визначених в нормі 

основної діяльності. 

Тобто реалізація правової формальності передує реалізації норм 

права, гіпотеза яких вказує на необхідність наявності або відсутності таких 

формальностей для того, щоб спрацювала диспозиція або санкція норми. 

Способом реалізації самої формальності як юридичного факту та 

матеріального знаку є її вчинення, на відміну від повної реалізації 

пов’язаних із формальністю відносин: «Правові символи реалізуються в 

межах регулятивних і охоронних правовідносин, шляхом дотримання, 

виконання, використання або застосування суб’єктами права вимог 

правових норм, які зовні виражені в символічній формі» [103]. 

У контексті розгляду важливим видається встановити закономірності 

формальності як символу, де знаками є юридичні факти, в першу чергу 

визначивши систему. Системою, де публічні формальності є правовим 

символом, визначимо суспільну діяльність, та її різновиди: публічна; 

правова; публічно-адміністративна. 

Юридичні формальності є не просто елементом діяльності, але й 

мови про цю діяльність. Тобто формальності є символом в юридичній 

мові, яка зображує, описує специфічні відносини у публічно-

адміністративній діяльності. 

Можна стверджувати, що публічна формальність є правовим 

символом в певній системі публічно-адміністративної діяльності 

(адміністративній процедурі) – це форма вираження юридичного факту, як 
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знаку правової діяльності, де (обставина, подія, факт) є первинним 

елементом матеріальної складової загальної первинної діяльності. 

Вибудовується ієрархія понять задіяних в механізмі, зокрема, 

складових матеріальних елементів діяльності: обставина, подія, факт 

(об’єкти дійсності) → юридичний факт (знак) → формальність (символ). 

О. І. Шарно визначає «функції правових символів у правозастосовчій 

діяльності: інтеграція, уніфікація, універсалізація, де інтеграція є такий 

вплив, який спрямований на досягнення внутрішньої єдності 

правозастосування, що забезпечує його ефективність; уніфікація є таким 

впливом, який спрямований на забезпечення раціональної однаковості 

правозастосовчої діяльності в умовах суцільної інформатизації; 

універсалізація є синтезом інтеграційних і уніфікаційних процесів, що 

забезпечує досягнення ефективності правозастосування в умовах 

глобалізації» [146]. 

Таким чином, юридична формальність – це конкретне (склад 

символу: обставина, подія або факт) особливий образ-знак (юридичний 

факт), що означає інший предмет або сукупність явищ, що мають відмінні 

або додаткові властивості, порівняно з просто явищем, тобто вказує на 

сукупність інших явищ (склад значення символу) здійснених у минулому 

або тих, що потребують здійснення в майбутньому. 

Функції формальностей у нормі кооперованої діяльності (публічно-

адміністративної) та нормі права, яка унормовує цю діяльність полягають у 

розмежуванні матеріальних складів дій суб’єктів у публічно-

адміністративній діяльності, шляхом визначення матеріального складу 

підтвердження виконання визначених умов однією зі сторін взаємодії, як 

складової гіпотези вчинення певної сукупності дій стороною взаємодії та 

надання й зміни юридичної сили обставинам, подіям, фактам у часі: 

– минуле: умовний образ який заміщає знак, що вказує на сукупність 

інших явищ (склад значення символу) здійснених у минулому та тих, що 
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потребують здійснення в майбутньому (передумова до дій) з реалізації 

обов’язку; 

– теперішнє: юридичний факт посвідчення: наміру, згоди, обставини, 

події, факту, рішення; 

– майбутнє: підтвердження припущення або ствердження (доказ в 

процедурі доказування) виконання/невиконання необхідних умов 

реалізації зобов’язання. 

Тобто формальності є умовою взаємодії (комунікації) суб’єктів 

публічно-адміністративної діяльності та передумовою для виконання 

кожною стороною власних зобов’язань. Унормування публічних 

формальностей потрібно для стандартизації алгоритму вирішення таких 

самих або подібних справ, та отримання законного результату. 

Використання юридичних формальностей – є прийомом 

стандартизації (типізації) подібних діяльностей, сутність якого має 

особливе призначення: 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 припущення про виконання умов та передумови до 

дій з ідентифікації виконання умов. За позитивної чи негативної відповіді 

про виконання умов, виконуються відповідні дії, що означають повернення 

до попередньої початкової формальності – її очікування або продовження 

дій з просування у реалізації обов’язку, права, інтересу. 

Інструментальне значення публічних формальностей 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 
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йти вздовж лінії, котра була б чітко визначена формальностями, які б 

«підказували» або визначали відповідні дії в адміністративній процедурі. 

Тоді справедливим стає твердження, що публічні формальності є 

обов’язковим засобом в побудові стандартного алгоритму процесу 

легалізації права або законного інтересу та вирішення таких самих або 

подібних справ – елемент стандартизації, який означає, що учинення усіх 

формальностей, визначених в нормах, дає законний результат перебігу 

адміністративної справи. 

Спосіб використання юридичних формальностей в юридичному 

процесі часто означають поняттям «формалізм», який залежно від способу 

організації конструкції процесу може мати для його змісту негативне і 

позитивне значення. Розглянемо значення поняття «формалізм». 

Формалізм: «процес – єдиноборство сторін у тяжбі, але єдиноборство 

врегульоване, обставлене необхідними гарантіями, що допускає 

користування тільки дозволеними засобами, що відбувається в певному 

порядку, з певною послідовністю дій. Сторони можуть боротися тільки 

тією зброєю, яку зазначено в законному інвентарі. .... Обставляючи, 

наприклад, різними формальностями подання позову» [18]. 

«Формалізм, – це результат об’єктивізації, систематизації та 

спрощення правового матеріалу за допомогою процедури 

формалізації» [21]. 

«У історії права формалізм – часте явище; в тих чи інших формах ми 

зустрічаємо його майже на кожному ступені розвитку, але в деякі епохи і 

при деяких умовах він є корінною підставою правосуддя країни, 

відображенням певної юридико-політичної системи. Характерним є 

формалізм древнього права і процесу, де не тільки усе відправлення 

правосуддя, а й укладання юридичних угод самими сторонами приурочено 

до вчинення заздалегідь запропонованих формальностей і вживання точно 

встановлених символів і слів. У давньоримському праві формалізм 

виражається дуже виразно як в угодах манціпаціонних, Так і в усій 
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побудові раннього процесу (див. Рим), в яких неправильне проголошення 

одного тільки слова – наприклад вживання слова дерево, коли закон 

говорить про виноградники, – робило нікчемним всю процедуру і 

призводило до втрати права. Дослідження в області древньогерманського 

права з’ясували, що і тут формалізм був таким же характерним явищем. 

Початкові угоди (res praestita і fides facta) обставлені цілим рядом 

символічних дій, що мають обов’язкове значення (напр. кидання на землю 

або ламання палиці або соломини, вручення завдатку тощо), древній 

процес складається з таких же урочистих дій і обов’язкових слів, як і 

римський (див. Мальбергова глоса). 

На пізніших щаблях розвитку і в давніших, формалізм в праві й 

процесі виглядає як певна політична тенденція – ускладнити доступ до 

правосуддя для підлеглого населення дотриманням форм, які втратили свій 

сенс, і звуженням обсягу законного порядку відносин шляхом буквального 

тлумачення деяких норм. 

У подальшому розвитку формальний процес служить інтересам 

бюрократії, абсолютно усуваючи особистий вплив тяжущихся на думку 

судді і підпорядковуючи їх абсолютному майже пануванню форми, яка 

зв’язує кожну найменшу дію сторін. Правосуддя робиться ареною 

боротьби між бюрократією і крутієм-юристом, оскільки між ними не 

встановлюється угоду на ґрунті підкупу, правосуддя стає майже 

недоступно найбіднішій частині населення, що таким чином віддається у 

владу довільного «звичаєво-правового» порядку, але і заможні особи часто 

стають залежними від тонкощів знань і спритності ділка-юриста. 

Формалізму в праві протиставляється вільна організація правосуддя і 

ладу правових відносин, за якої форма займає лише підлегле становище, 

служачи засобом доказування, узгоджуючи порядок провадження у справі 

з найкращим з’ясуванням істини, гарантуючи свободу сторін. 

Але в обох випадках за допомогою заступництва формальної істини 

задовольняються вищі цілі правосуддя. Звідси неминучість деякого 
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формалізму і за вільної організації правосуддя. Але цей «новий 

формалізм» (вираз С.А. Муромцева) не слід змішувати з описаними вище 

різновидами формалізму за яких інтереси форми були метою самі для себе 

або не служили інтересам правосуддя» [152]. 

Ці ілюстрації дуалізму використання формальностей в юридичному 

процесі як інструменту підтверджують його дуалістичну цінність як 

правової категорії. 

За позитивного підходу до використання формальностей для 

забезпечення законної взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів, яких 

це стосується, на рівні стандартизації сфер масової діяльності 

формальності є універсальним засобом стандартизації комунікації 

декількох суб’єктів в нормі діяльності та визначають спосіб організації 

окремих актів діяльності. 

Роль формальностей на рівні реалізації універсальних цінностей 

полягає в тому, що вони є інструментом і умовою стандартизації, 

спрямованим на захист особистих прав та інтересів особи. 

 

 

2.3. Інформаційний аспект публічних формальностей 

 

Інформаційні властивості – це властивість того чи іншого предмета, 

явища виконувати функції інформації в певній системі. 

Інформаційні властивості публічних формальностей – це 

інформаційні якості юридичних фактів, які дозволяють їм виконувати 

певні, властиві формальностям, функції в системі публічно-правової 

діяльності. 

Виявлення інформаційних властивостей полягає у встановленні 

викликаних реакцій системи на інформаційний імпульс, який містить у 

собі формальність, іншими словами це розгляд формальностей як знаку і 

символу в певній системі діяльності. 
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Для розкриття інформаційних властивостей публічних 

формальностей обрали основними наступні напрямки дослідження: 

– встановлення інформаційного змісту фактів, що означають 

формальність; 

– розкриття значення формальності у нормі діяльності як знаку і 

символу. 

«У науковій літературі існують різні визначення знаку і символу, 

однак переважна більшість спеціалістів вважають, що знак позначає зміст, 

а символ його розкриває. Символ – це те, чим зображують знак, він є 

засобом, інструментом виявлення змісту знаку. Знак – це загальне, символ 

– конкретне. Символ – це конкретне оформлення знаку. 

Знак знаходить своє конкретне вираження у символі як загальне в 

конкретному. Можна стверджувати, що символ – це форма вираження 

знаку» [91; 104]. 

«Символ фактично утворює щось на зразок поняття, тільки 

вираженого не словом, а живим предметом або образом. В цьому і полягає 

секрет його смислової сили. Слово абстрактно і відірване від живого. Воно 

переносить нас в сферу сухих теорій і вічних, але неживих ідей. Символ же 

належить самій дійсності, і не відокремлює нас від її життєвої основи. У 

символі дійсність підсумовує і узагальнює саму себе, не відриваючись від 

свого ґрунту. Якщо слово залишається етикеткою явища, то символ 

вростає в нього і стає його аспектом і атрибутом» [110]. 

Формальності як і «символи, як правило, є засобом передачі 

інформації, як на внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівні. 

Зрозумілість, загальновідомість символів дозволяють використовувати їх в 

якості надзвичайно зручного джерела інформації, розрахованого на 

широке коло суб’єктів, розділених мовними і територіальними кордонами. 

При цьому, завдяки правовим символам, дана інформація не тільки 

ефективно акумулюється і транслюється, але й набуває офіційний 

характер» [27, с. 58]. 
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«Правові символи як наочні засоби економії правового впливу 

сприяють зняттю інформаційного (перш за все, текстового) 

перевантаження» [146, с. 4–5]. У силу своєї образності вони вкорінюються 

в свідомості громадян навіть на підсвідомому рівні, що, в свою чергу, 

сприяє подоланню відчуження між державою і суспільством, підвищенню 

легітимності і спадковості державної влади. 

Світ правових символів – це своєрідна додаткова інформація про 

правове регулювання в тому сенсі, що вона не може замінити основну, що 

виражається в нормах законодавства. Її призначення полягає в тому, щоб 

привернути увагу суб’єктів, попередити їх про правові наслідки, 

констатувати юридичну значимість дій. 

Правові символи можуть розглядатися виключно в єдності форми і 

змісту. Сутність правового символу полягає саме в тому, що певній формі 

надається певний, здавалося б, ніяк з самою цієї формою не пов’язаний 

зміст» [27]. 

Інформаційний потенціал формальностей полягає в тому, що 

формальності інформаційне пов’язують усі елементи процедури, завдяки 

змісту фактів, що означають формальність. У процедурі за змістовною 

складовою виділяють два основні різновиди формальностей: 

– формальності з визначення/зміни часу, місця, умов виконання дій у 

процедурі; 

– формальності щодо поводження суб’єктів з об’єктами у процедурі. 

Окремими різновидами формальностей в міжнародній торговій 

діяльності є документи та обмін ними. Документ (от лат. documentum – 

свідоцтво) – свідоцтво, оформлене на носії інформації. 

Зазначені документи виконують такі основні функції: 

«інформативна, посвідчувальна і символічна функції паперових 

документів є втіленням їх фізичних властивостей, обміну документами та 

положень правової системи, що стосуються документів та їх обміну» [153, 

с. 21]. 
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Функція інформативна. Під час міжнародної торгівлі відбувається 

обмін інформацією, що міститься у документах, пов’язаною з рухом 

товарів з одного боку і рухом грошей – з іншого. 

Функція посвідчення. Функція посвідчення полягає у фіксації самого 

факту виконання певних зобов’язань, та про використання як доказів 

(доказовості) інформації, що міститься в юридичних документах. 

«Особливістю посвідчення є необхідність у перевірці на пізнішому етапі 

наявності будь-яких змін або виправлень конкретного акта» [153, с. 28]. 

Функція символу («оборотність»). «Функція символу документа може 

бути визначена як юридична сила, що набувається за володіння оригіналом 

документа і його передачею». Певні фізичні якості паперу дозволяють 

створювати «оригінал документа» [153, с. 33]. 

 «Функція символу-документа буде ув’язана з володінням текстом, 

що має необхідний (оригінальний) зміст даних, а не з володінням 

оригінальним паперовим документом, як це має місце зараз» [153, с. 35] 

(1982 р.). 

Можна визначити, що загальні функції публічних формальностей 

збігаються з функціями документів, як окремих випадків реалізації 

формальностей, що безпосередньо використовуються в міжнародній 

торгівельній діяльності. 

Коносамент, як окремий випадок формальностей, дуже давно 

відіграє важливу роль символу під час міжнародної торгівельної 

діяльності, зокрема під час використання оборотного коносамента для 

імnортно-експортних операцій або валютного контролю. 

Публічні формальності, окрім того, що вони потребують 

обов’язкового визначення на рівні закону, з огляду їх значення і 

важливості не тільки для держави, але й громадян, потребують електронної 

фіксації їх вчинення, для реалізації інформаційних властивостей 

формальностей на сучасному рівні організації публічно-адміністративної 

діяльності. Підтвердженням цього твердження є висновки Комісії ЄС: 



 126 

«Оскільки держави-члени самі не можуть створити необхідне правове та 

ІТ-середовище, вони потребують участі Комісії як «каталізатора» для 

забезпечення відповідності правової та виконавчої структури створенню 

спрощеного та безпаперового середовища для митної адміністрації і 

торговців та можливості взаємодії між існуючими ІТ- системами. 

Законослухняні торговці повинні мати можливість працювати у 

«сприятливому для бізнесу» середовищі, в якому контроль, що забезпечує 

захист громадян та підприємств, здійснюється у найбільш ефективний та 

найменш обтяжливий спосіб» [128, с. 6]. 

З огляду на важливість публічних формальностей як правового 

символу змісту та перебігу адміністративної процедури з реалізації певної 

діяльності, потрібно сприяти та надати можливість їх вчинення за 

допомогою подання документів в е-формі та сприяти реалізації е-формі 

документообігу як джерела доказів законного перебігу процедури 

легалізації правозастосовчого рішення. 

Формальностями як знаками і символами означають вузлові точки в 

алгоритмі процедури, які її структурують та 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 

з об’єктами у процедурі. 

 

 

2.4. Реалізація властивостей публічних формальностей у митній 

діяльності та митному законодавстві в Україні 

 

На підставі визначених ознак та особливостей їх формування і 

поділу можна завершити уявлення щодо публічних формальностей та 

визначити шлях адаптації національного законодавства до міжнародних 

стандартів реалізації публічно-адміністративної діяльності держави. 
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Зазначимо, що публічні формальності є складовою і символом правової 

процедури реалізації права або законного інтересу у певній конкретній 

життєвій ситуації. 

Поняття «реалізація» передбачає певні кроки та логіку досліджень і 

дій. 

На попередніх етапах дослідження, за формування ознак публічних 

формальностей у вигляді гіпотез та розгляду крізь призми висвітлення 

різних аспектів об’єкта «публічна формальність», було уточнено його 

визначальні ознаки, які дозволяють відрізнити його від схожих за 

значенням і природою правових явищ. Зокрема визначено, що публічна 

формальність повинна одночасно 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. 

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 системи за допомогою властивостей якого можна 

реалізувати/змінити якості системи в цілому. Реалізацію властивостей 

публічних формальностей будемо розглядати як інструмент змін якостей 

системи, у якій вони є елементом. Виявлені властивості публічних 

формальностей будемо використовувати для надання вже конкретних 

якостей системі за такими напрямками впливу на публічно-

адміністративну діяльність: 

1) для захисту основоположних прав;  

2) реалізація ефекту стримування;  

3) спрощення контактів суб’єктів взаємодії;  

4) прискорення публічно-адміністративної діяльності. 
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Розкриємо більш детально кожен з означених напрямків. 

1. Захисту основоположних прав. З огляду змісту публічних 

формальностей можна дійти і до його значення. 

Законодавче визначення поняття та наявності формальностей у 

визначеній законом процедурі вже є гарантією забезпечення певного рівня: 

реалізації прав та інтересів громадян – важлива легітимність публічних 

формальностей. 

Публічні формальності важливі, коли вони визначені законом, а на 

рівні підзаконних актів можливі лише зміни їх параметрів: часу та місця 

здійснення, оскільки їх вчинення впливає на дії іншої сторони. 

2. Реалізація ефекту стримування – стримування публічної 

адміністрації від можливих зловживань нерівністю сторін у взаємодії. 

Визначаючи матеріальні складові взаємодії суб’єктів публічного і 

приватного права у публічно-адміністративній діяльності, гарантують 

реалізацію ефекту стримування. Для реалізації ефекту стримування 

важлива наявність найбільшої кількості, визначених законом, публічних 

формальностей. Чим більше таких вішок з публічних формальностей буде 

розставлено за етапами публічно-адміністративної діяльності, тим краще 

для реалізації ефекту стримування від сваволі у діяльності публічної 

адміністрації, оскільки обмін формальностями змушує робити прозорим 

процес публічно-адміністративної діяльності поетапно. 

Реалізація ефекту стримування полягає у як найбільш повному 

розмежуванні за допомогою публічних формальностей сфери дій і 

повноважень сторін взаємодії у певній процедурі. Тобто реалізація ефекту 

стримування полягає у збільшенні кількості формальностей для органів 

публічної влади: прозорість висвітлення кожного етапу прийняття 

остаточного рішення.  

Реалізація ефекту стримування не пов’язана з кількістю 

формальностей для суб’єктів приватного права. Для суб’єктів приватного 

права достатня мінімальна кількість і складність вчинення формальностей. 
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Виходячи з принципу мінімально необхідної достатності – іноді достатньо 

однієї формальності для вчинення суб’єктом приватного права. 

У контексті реалізації цього підходу доцільним є розгляд різновидів 

поводження з формальностями, спрямованих на зміни якостей системи в 

цілому. 

Наведемо перелік різновидів поводження з формальностями, які 

трапляються у нормативно-правових актах та науковій літературі поряд: 

спрощення; уніфікація; стандартизація; гармонізація. Найбільш вживаним 

є спрощення формальностей, яке потребуватиме в подальшому окремого 

розгляду. Потрібно з’ясувати, що мається на увазі під кожним різновидом 

поводження щодо формальностей і в чому їхній зміст. 

За словником: Уніфікація. Зведення чого-небудь до єдиної форми, 

системи, єдиних нормативів. Неправильно було б думати, що може бути 

якийсь один, єдино вірний переклад художнього твору. Ні, жодна 

уніфікація, жодна канонізація тут неможливі (Максим Рильський, III, 1956, 

129); Стандартизація, нормалізація і уніфікація сприяють прискоренню 

технічного прогресу і підвищенню ефективності нової техніки на всіх 

етапах її створення і використання (Вісник АН УРСР, 4, 1971, 56)» [133, 

c. 451]. 

Стандартизація: Встановлення єдиних норм і вимог на готову 

продукцію, напівфабрикати, сировину й матеріали. Стандартизація є 

основою планування якості продукції, основою управління якістю (Наука і 

життя, 11, 1974, 12) // Запровадження єдиних типових форм організації, 

здійснення чого-небудь. Прості, лаконічні форми в сучасній архітектурі, 

стандартизація будівництва вимагають пошуків шляхів індивідуалізації 

споруд в галузі художньо-декоративній (Образотворче мистецтво, 1, 1974, 

24) [133]. 

За Е. М. Грамацьким, «результатом уніфікації виступають єдині 

правові норми, а результатом гармонізації однопорядкові, але не тотожні 

правові норми. При цьому можна виокремити два типи уніфікації, що 
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здійснюються в міжнародному приватному праві: уніфікація колізійних 

норм і уніфікація матеріально-правових норм у різних сферах регулювання 

приватноправових відносин з іноземним елементом. Як правило, 

уніфікація матеріально-правових норм найчастіше передбачає необхідність 

участі України у конвенціях Ради Європи та багатосторонніх міжнародних 

договорах за участю держав членів ЄС, в той час як колізійна уніфікація 

здійснюється і у двосторонніх міжнародних угодах, зокрема, міжнародних 

договорах України про правову допомогу» [25]. 

Гармонізація. «Гармонізація права являє собою процес зближення 

національних правових систем, зменшення та усунення відмінностей між 

ними. Гармонізація права і його уніфікація – взаємопов’язані явища, але 

гармонізація є більш широким поняттям, оскільки зближення національно-

правових систем здійснюється і за межами уніфікації права. Головна 

відмінність гармонізації від уніфікації – відсутність міжнародних 

зобов’язань (міжнародних договірних форм) в процесі гармонізації. 

Відсутність договірних форм зумовлює специфіку всього процесу 

гармонізації права в цілому, який може бути як стихійним, так і 

цілеспрямованим» [22]. 

Потрібно розрізняти поводження щодо публічних формальностей 

залежно від діяльностей з якими вони пов’язані за рівнями: міжнародний 

та національний. 

На міжнародному рівні поняття поводження: уніфікація, 

стандартизація, гармонізація щодо формальностей не стосуються змін 

усередині коперованої норми діяльності, а стосуються тільки однаковості 

публічних формальностей у однотипній діяльності для сторін міжнародної 

взаємодіії. Зазвичай, такі різновиди поводження щодо публічних 

формальностей реалізуються шляхом приєднання України до конвенцій, 

угод та укладання багатосторонніх міжнародних договорів, у яких 

визначають найважливіші формальності, котрі потребують однаковості їх 

склааду і практики застосування для сторін міжнародної взаємодії. 
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На національному рівні, зазвичай, уніфікують реалізацію публічних 

формальностей у публічно-адміністративній діяльності включенням норм 

щодо формальностей у загальний нормативно-правовий акт, зокрема, 

Закон «Про адміністративну процедуру», та стандартизують їх реалізацію 

в окремих різновидах і сферах реалізації правової діяльності, зокрема 

«Митний кодекс України». 

3. Спрощення контактів. Спрощення: Дія за значенням спростити, 

спрощувати і стан за знач. спроститися, спрощуватися. Наукова 

нормалізація літературної вимови, спрощення сучасного правопису, 

розробка питань стилістики різних жанрів мови — такі завдання 

поставило життя перед мовознавчою наукою (Літературна Україна, 26.II 

1963. [134, с. 106]. 

Спрощення контактів відбувається в певній діяльності й щодо 

публічних формальностей є багатозначним поняттям, оскільки може бути 

пов’язано зі спрощенням самих формальностей, складових різного рівня 

діяльностей (взаємодії) та спрощенням безпосередніх дій з вчинення 

формальностей. 

Виходячи з аналізу функцій і змісту публічних формальностей 

можна дійти висновку, що спрощення формальностей це зміна параметрів 

взаємодії суб’єктів публічного та приватного права (їх матеріальної 

складової) у бік зменшення контактів та витрачання ресурсів на взаємодію, 

шляхом їх кількісної та якісної зміни. 

Спрощення контактів пов’язано з реалізацією першого з описаних 

вище факторів, оскільки зменшення витрат ресурсів на взаємодію з 

органами публічної адміністрації є теж правом, яке потребує захисту, а 

також з підвищенням ефективності діяльності в певній сфері діяльності, 

оскільки чим більше формальностей тим затратнішим може бути 

прийняття рішення органами публічної влади. 

http://sum.in.ua/s/sprostyty
http://sum.in.ua/s/sproshhuvaty
http://sum.in.ua/s/sprostytysja
http://sum.in.ua/s/sproshhuvatysja
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У контексті розгляду спрощення контактів, потрібно розділяти два 

поводження з публічними формальностями: спрощення формальностей та 

спрощення вчинення формальностей. 

Спрощення вчинення формальностей стосується лише форми 

реалізації формальності – її вчинення, і сутнісне не є спрощенням 

формальностей. Інструменти, які використовуються для спрощення 

вчинення формальностей, отримали певну загальновживану назву: «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. 

За розгляду спрощення публічних формальностей виокремили дві 

складові спрощення, 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. 

Під спрощенням публічних формальностей будемо розуміти 

наступні зміни у механізмі регулювання кооперованої норми діяльності: 

– зменшення кількості комунікацій сторін (звернень тощо) у 

діяльності; 

– 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. 

Спрощення публічних формальностей може стосуватися їх кількості, 

складності, якості. Кількість формальностей залежить від ефективності 

паралельних з процедурою або забезпечуючих її діяльностей (діяльності в 
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процедурі): контролю, доказової діяльності, аналізу ризиків тощо. Вдала 

правова конструкція публічних формальностей, умов і актів дій є виявом 

співвідношення засобів правового регулювання публічно-адміністративної 

діяльності. 

Спрямованість на кількісне зменшення формальностей для громадян 

та якісне збільшення для держави означає або спричиняє: 

– більшу прозорість діяльності адміністративних відомств та; 

– мінімальну залежність від організації діяльності адміністративних 

відомств на шляху реалізації прав і законних інтересів громадян. 

Оскільки світ змінюється у бік глобалізації, інтеграції, 

демократизації та спрямованості на реалізацію прав окремої 

людини/спільноти, незмінним стає процес спрощення формальностей 

фактично в усіх сферах, пов’язаних із відносинами між громадянином та 

публічною адміністрацією (публічною владою). 

Прикладом є міжнародні стандарти і рекомендована практика 

спрощення формальностей, зокрема під час польотів на повітряних суднах, 

що містяться у додатку 9 «Спрощення формальностей» до Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію : «Стандарти і Рекомендована практика щодо 

спрощення формальностей неминуче мають дві форми: по-перше, 

«негативна» форма, тобто держави не встановлюють вимог понад певного 

максимуму відносно документації, обмежень свободи пересування тощо; 

по-друге, «позитивна» форма, тобто держави надають певний мінімум 

засобів для зручності пасажирів, для транзитних перевезень тощо. Коли 

мова йде про «негативне» значення, передбачається, що держави по 

можливості встановлюють вимоги нижче максимального рівня, 

обумовленого в Стандартах і Рекомендованій практиці. Коли мова йде про 

«позитивне» значення, передбачається, що держави по можливості 

надають більший обсяг засобів у порівнянні з мінімумом, встановленим 

Стандартами та Рекомендованою практикою» [108]. 
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Тому за застосування поняття «публічні формальності» потрібно 

розуміти позитивне і негативне розуміння реалізації певних гарантій 

виконання функцій за допомогою сукупності обставин, подій і фактів, які 

визначаються як формальності. Такий підхід сприятиме розумінню 

стандартизації та розвитку публічно-адміністративної діяльності, зокрема 

у законодавстві. 

Спрощення формальностей – зменшення для публічних 

адміністрацій межи дій та фактів, які забезпечать реалізацію їх обов’язків 

щодо гарантування рівня безпеки та зручностей на встановленому 

мінімальному рівні забезпечення та обмеження – відповідно. 

При цьому спрощення формальностей для клієнтів і відповідно – 

публічної влади потребує від останньої збільшення якості забезпечуючої 

діяльності, зокрема застосування нових способів, засобів та методів їх 

діяльності, зокрема контролю, можливо збільшення його складності й 

коштовності. 

Спрощуючи приватні формальності держава показує громадянину 

наскільки уважно вона ставиться до його прав, їх реалізації, пояснюючи, 

що приватні формальності викликані лише необхідністю виконання нею 

належних обов’язків перед громадянами та є тільки «незначною 

формальністю» для громадянина, в обсягах мінімально необхідних. Таким 

чином держава показує, що піклується про кожного окремого 

громадянина, спрощуючи його спілкування з публічною владою, можливо 

ускладнюючи свою діяльність із забезпечення належної загальної безпеки 

суспільства. 

З часом із правозастосовчої практики стало зрозуміло, що спрощення 

публічних формальностей є не основним засобом покращення взаємодії і 

гарантій у публічно-адміністративній діяльності. Після того як кількісно 

ресурс спрощення формальностей був фактично вичерпаний – досягнута 

мінімально можлива і доцільна їх кількість постало питання пошуку 

нового дієвого засобу покращення взаємодії і гарантій у публічно-
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адміністративній діяльності. Таким засобом було визнано стандартизацію 

адміністративних процедур та спрощення процедур за напрямками певної 

діяльності. Оскільки публічні формальності є складовими взаємодії сторін 

у адміністративній процедурі, то організація останньої за певними 

стандартами було визнано більш ефективним інструментом, більш 

високого рівня організації публічно-адміністративної діяльності. 

Стандартизація адміністративних процедур є компромісом між суб’єктами 

взаємодії у публічно-адміністративній діяльності. Компромісом щодо: 

реалізації прав та інтересів на певному рівні, який відповідає рівню 

демократизації суспільства; забезпечення повноти доказовості виконання 

умов; безпеки середовища від суттєвих (критичних) ризиків загроз. 

Після усвідомлення наукою і практикою потреби зміни 

інструментарію організації публічно-адміністративної діяльності, на 

міжнародному рівні приймається ряд конвенцій, які стосуються вже 

гармонізації та спрощення процедур: митних процедур; процедур торгівлі 

тощо. Тобто за вживання терміну «... процедура» передбачається розгляд 

усієї системи взаємозалежних обов’язків та дій з їх реалізації органів 

публічної влади (публічного права) та суб’єктів приватного права. 

Розмежування сфер дії приватного та публічного права потребує ясності й 

прозорості, яка призведе до реального консенсусного балансу прав і 

обов’язків обох сторін правовідносин у публічній сфері діяльності. Така 

ясність і прозорість публічної діяльності забезпечується за допомогою 

інституту адміністративної процедури, яка стандартизує публічно-

адміністративну діяльність, неодмінною матеріальною складовою якої є 

публічні формальності для двох сторін взаємодії. 

Оскільки будь-яка діяльність системна, де повинен відбуватися 

баланс діяльностей суб’єктів взаємодії, як баланс реалізації прав і 

обов’язків сторін, то логічним буде й твердження про залежність 

спрощення формальностей для громадян та зміна системи діяльності 

публічної адміністрації, яку можна реалізувати, змінюючи її складові: цілі, 
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засоби (електронна комунікація), методи, принципи, які визначають зміст 

діяльності публічної адміністрації – публічно-адміністративної діяльності. 

Важливим є і встановлення залежностей умов і формальностей в 

публічно-адміністративній діяльності. Прямої залежності не 

простежується, оскільки це різні категорії і може бути визначений цілий 

спектр умов, виконання яких підтверджується однією формальністю або 

декількома, яка запускає механізм дій іншої сторони взаємодії. 

Формальність – це юридичний засіб фіксації підтвердження виконання 

певної кількості умов. 

Зазвичай умови і формальності подаються в одній правовій нормі, 

або в різних, але з встановленням залежності виконання умов, вчиненням 

формальності та позитивним рішенням публічної адміністрації. 

Спрощення формальності пов’язане з: часом, місцем, формою, тобто 

складністю їх вчинення, кількістю і формою дій, кількістю, якістю і 

формою документів, які підтверджують виконання умов. Справа в тому, 

що ресурсне залежним є не тільки виконання умов та функцій, але й 

вчинення формальностей. 

Спрощення публічних формальностей є тільки певним мінімальним 

сервісом на шляху реалізації права, законного інтересу. 

Спрощення митних формальностей полягає тільки у спрощенні 

комунікацій, а не у зміні змісту митних операцій, що можна спостерігати 

за прикладом змісту положень проекту закону України, підготовленим 

Міністерством фінансів України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень 

митних формальностей)» [117] : «Така плата не справляється за виконання 

органами доходів і зборів митних формальностей поза місцем 

розташування органів доходів і зборів в межах спеціальних спрощень, 

наданих уповноваженому економічному оператору та за виконання митних 

формальностей автоматизованою системою митного оформлення в 

автоматичному режимі». Формальності є лише засобами комунікації під 
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час здійснення митної процедури (за міжнародним законодавством) або 

митного оформлення (за національним). Пропозиція у цьому проекті є 

абсурдною «плата за виконання митних формальностей» [117]. Цілком 

слушною виглядає пропозиція спрощення не формальностей, а операцій з 

митного оформлення та контролю. 

Фактично спрощення публічних формальностей у кількісному вимірі 

пов’язане зі спрощенням самої адміністративної діяльності, зокрема, 

зменшення комунікацій, зменшенням кількості документів та дій, які 

подаються та здійснюються зацікавленим суб’єктом до адміністративного 

відомства (адміністрації) тощо. 

Коли мова ведеться про спрощення формальностей, то в першу чергу 

мають на увазі спрощення формальностей для приватного сектору 

взаємодії, а формальності для публічної влади визначає законодавець, 

виходячи з необхідності реалізації на належному рівні захисту 

основоположних прав та реалізація ефекту стримування або зв’язаності 

правом діяльності публічної влади. На спрощення формальностей 

впливають: рівень довіри; рівень безпеки, який потрібно забезпечити; 

рівень автоматизації взаємодії суб’єктів у процедурі тощо. 

Спрощення взаємодії суб’єктів у публічно-адміністративній 

діяльності полягає у зменшенні кількості вчинюваних формальностей та 

спрощенні їх вчинення. В ідеалі потрібна одна формальність як початкова 

для порушення конкретної адміністративної справи, а друга заключна – як 

результат прийняття рішення та її закінчення, усі інші формальності – є 

проміжними й можуть бути предметом для спрощення формальностей у 

межах національного законодавства. 

За розгляду питання спрощення формальностей потрібно мати на 

увазі усі аспекти публічних формальностей, визначених вище: символізм, 

знаковість, цінність, інструментальний характер. 

Виходячи з положення, що публічні формальності є «вішками», які 

розмежовують публічне та приватне право, враховуючи тенденції 
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глобалізації торгівлі і приєднання до міжнародних нормативно-правових 

актів: угода «Спрощення процедур торгівлі», конвенції «Про спрощення та 

гармонізацію процедур торгівлі», угода «Про асоціацію з ЄС» та інших, 

потрібно на початковому етапі (на якому знаходиться адміністративне 

право України) не спрощувати публічні формальності, а спочатку їх 

уніфікувати, стандартизувати і гармонізувати до вимог угод, до яких 

Україна приєдналася. Митні формальності важливі для міжнародної 

торгівлі, тому для них першочерговими є: уніфікація, стандартизація, 

гармонізація правових норм, що визначають митні формальності на 

міжнародному рівні. 

Спрощення митних формальностей важливе на національному рівні, 

але після реалізації в повному обсязі у національному законодавстві 

попереднього: уніфікації, стандартизації, гармонізації правових норм, що 

визначають формальності на міжнародному рівні. 

4. Прискорення публічно-адміністративної діяльності. Спрощення 

публічних формальностей не має прямого відношення до прискорення 

публічно-адміністративної діяльності – скоріше навпаки. Спрощення 

публічних формальностей для суб’єктів приватного права призводить до 

ускладнення публічно-адміністративної діяльності, потрібної для 

гарантування безпеки та захисту національних інтересів держави на 

визначеному рівні. 

Урахування ролі формальностей у прискоренні публічно-

адміністративної діяльності пов’язане з двома основними факторами: 

значущості публічних формальностей для основоположних прав та 

прискорення процедури у діяльності. 

Е. Шмідт-Ассманн зазначає, що «навіть таку процедуру, яка 

спрямована на глибоке прояснення обставин справи та на ґрунтовне 

узгодження інтересів, мусить бути доведено до закінчення за умови 

прийнятних витрат на неї у прийнятні строки» [147, с. 356]. Тому за 

Е. Шмідтом-Ассманном мова йде про критерії раціональності публічно-
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адміністративної діяльності: «Критерії утворюють «нормативні 

орієнтири публічно-адміністративної діяльності» у націленому на 

правильність значенні, яке виходить за межі правомірності: 

рівноправність, відповідність, ощадливість, ефективність, 

транспарентність, прийнятність тощо» [147, с. 358]. 

Безпосередньо прискорення діяльності пов’язане із спрощенням 

вчинення формальностей за допомогою інструментів, які дозволяють 

спростити вчинення формальностей без шкоди раціональності публічно-

адміністративної діяльності.  

Спрощення формальностей, це певний етап на шляху розвитку 

адміністративного права та законодавства, який вступає в дію після етапу 

розуміння інструментальної цінності публічно-адміністративних 

формальностей для розмежування сфер дії публічного та приватного права 

у нормах адміністративного права, які визначають організацію публічно-

адміністративної діяльності в країні. Таке розмежування дозволить 

досягнути потрібної уніфікації взаємодії суб’єктів у публічно-

адміністративній діяльності. На сучасному етапі розвитку національного 

адміністративного законодавства нам потрібне спочатку чітке 

розмежування сфер дії приватного та публічного права за допомогою 

визначених у законодавстві публічних формальностей, а про спрощення 

формальностей і процедур можливо вести мову тільки з теоретичних 

позицій за виключенням питань стандартизації національної публічно-

адміністративної діяльності за допомогою правових інструментів 

(формальностей і процедур) на міжнародному рівні, відповідно до 

Конвенції «Про спрощення формальностей» 1988 р. та Конвенції «Про 

спрощення та гармонізацію митних процедур» 1999 р [156]. 

Коли публічні формальності чітко визначені та відпрацьовані 

правозастосовчою практикою, тоді їх включають безпосередньо в 

процедуру без вказівки, що це формальності. Сенс виокремлювати 

публічні формальності є на початковому етапі, коли їх виконання не 
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гарантовано іншими додатковими правовими інститутами, зокрема, 

адміністративної процедури, яка гарантує не тільки фактову складову 

комунікаційної діяльності, але й її процесну складову. 

Такі етапи відображаються в рекомендаціях щодо запровадження 

підходів до реалізації адміністративної процедури (міжнародні стандарти 

адміністративної процедури). 

Реалізація властивостей митних формальностей 

Більшість науковців країн пострадянського простору взагалі не 

конкретизують, що таке митні формальності, визначаючи їх як 

«формалізована послідовність дій ...», не конкретизуючи також, в чому 

полягає спрощення, а в чому гармонізація [46], розуміючи під цим скоріше 

процедуру або загальний порядок дій, але зовсім не формальності. Такий 

підхід в країнах пострадянського простору є стандартним, оскільки 

публічні формальності не визнаються як окреме публічно-правове явище. 

Стандартно публічні формальності сприймають дуже спрощено, маючи на 

увазі щось дуже загальне і неконкретне: «Уніфікація і гармонізація 

національних правових систем у сфері митних процедур з метою 

спрощення і прискорення їх проходження особами, що переміщають 

товари через митні кордони держав і митних союзів», переходячи далі за 

текстом взагалі на невідому сферу: «Уніфікація та гармонізація правових 

систем у сфері митних формальностей» [17]. 

Можна зазначити, що застосовуючи у назві правової норми поняття 

«спрощення митних формальностей» на міжнародному рівні відбулась 

певна трансформація за часом: цілей, завдань і різновидів поводження з 

митними формальностями. Зокрема, це відбувалося, коли приймали такі 

конвенції: «Конвенція про спрощення митних формальностей» (Женева 

1923 р.); «Конвенція про скасування імпортних та експортних заборон і 

обмежень і про спрощення митних формальностей» (Женева 1927 р.) [131], 

метою яких було не тільки спрощення формальностей, але й спрощення 

правил торгівлі, й «спрощення митних процедур» [111]. Тобто спрощення 
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митних формальностей у прямому сенсі не було основною метою цих 

правових актів. На той час «митні формальності» розглядалися як 

ключовий елемент механізму спрощення правил перетину товарами 

митного кордону. 

Прикладом багатоаспектності розуміння «спрощення 

формальностей» є «Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами ЄС, Австрія, Фінляндія [...]» [49], де спрощення полягає у 

зменшенні кількості документів, які подаються за вчинення 

формальностей, та одночасно мова йде й про спрощення процедур 

торгівлі: «вважаючи за доцільне також спростити формальності у торгівлі 

товарами між Співтовариством і країнами ЄАВТ, а також у торгівлі 

безпосередньо між країнами ЄАВТ, а саме шляхом запровадження єдиного 

адміністративного документа, 

Стаття 1 

1. Ця Конвенція встановлює заходи, спрямовані на спрощення 

формальностей у торгівлі товарами між Договірними сторонами, а саме 

шляхом запровадження єдиного адміністративного документа (іменований 

далі «єдиний документ»), що має використовуватися для будь-якої 

процедури імпорту чи експорту, а також для процедури спільного транзиту 

(іменованої далі «транзит»), яка застосовується у торгівлі між Договірними 

сторонами незалежно від виду та походження товарів. 

Стаття 2 

Якщо товари є предметом торгівлі між Договірними сторонами, 

формальності, пов’язані зі здійсненням такої торгівлі, виконуються з 

використанням єдиного документа, що ґрунтується на формі декларації, 

зразок якої наведено у Додатку I до цієї Конвенції. Цей єдиний документ, 

залежно від обставин, використовується як декларація або документ про 

експорт, транзит чи імпорт. 

Стаття 3 

http://zakon.rada.gov.ua/go/987_012
http://zakon.rada.gov.ua/go/987_012
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Договірна сторона може вимагати подання адміністративних 

документів на додаток до єдиного документа тільки в таких 

випадках ...» [49]. 

Пізніше усвідомлення властивостей та ролі «митних формальностей» 

було змінено, це призвело до використання у назвах і змісті вже декількох 

варіантів поводження, найбільш поширений: «спрощення і гармонізація» 

та визнання іншого елементу спрощення митної діяльності, це «Конвенція 

про спрощення і гармонізацію митних процедур» (Кіото 1973 р.). У 

Кіотській конвенції визначено, що «... прагнучі усунути розбіжності у 

митних правилах і процедурах Договірних Сторін, що можуть 

перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів 

міжнародного обміну» [100]. 

З часом було змінено й ставлення до спрощення митних 

формальностей, зокрема у Конвенції «Про спрощення митних 

формальностей» 1988 р., спрощення вже стосується суто 

інструментального призначення митних формальностей у митній 

процедурі. 

Про зміни поглядів на митні формальності та підходів до їх 

спрощення відзначали у своїй роботі Ю. Д. Кунєв і Л. Р. Баязітов: «Щодо 

рівнів організації митної діяльності [64] можна спостерігати ґенезу такого 

пошуку, що в кінцевому результаті призвів до визнання митної процедури 

точкою біфуркації для розвитку та уніфікації митних практик багатьох 

країн: 

– «митні формальності» – оперативний рівень; 

– «митна система», «митне законодавство», «митні техніки» – 

стратегічний; 

– «митна процедура» – тактичний. 

На даний історичний момент найбільш дійовим визнано підхід, за 

яким основним результатом реалізації договірними державами положень 

Кіотської конвенції є закріплення правового режиму, за якого 
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спрощуються митні формальності у межах кожної держави та 

гармонізуються митні процедури в сукупності договірних держав» [62, 

с. 22]. 

Зазначимо, що коли мова йде про кожен з різновидів поводження з 

митними формальностями, ми повинні чітко уявляти, які цілі поставлено 

для такого поводження. На даному етапі розвитку адміністративного права 

та митного законодавства України першочерговим є реалізація захисного 

призначення формальності у митній діяльності. 

Відповідна мета «спрощення формальностей» є завданням 

оперативного рівня щодо реалізації положень Кіотської конвенції, але для 

окремої держави це повинно бути завданням тактичного рівня, оскільки 

спонукає і призводить до демократичних змін національного митного 

законодавства і в цілому митної системи. Створити «систему кооперації 

діяльності суб’єктів (публічного та приватного секторів на національному 

та міжнародному рівні), які в сукупності становитимуть митну діяльність та 

сприятимуть демократизації стосунків держави і суспільства через механізм 

спрощення митних формальностей» [61, с. 19]. 

Під спрощенням потрібно розуміти, яку конкретно діяльність 

моделюємо, змінюючи в ній кількість формальностей. Такі спрощення 

означають підвищення рівня довіри сторін взаємодії у адміністративній 

процедурі, насамперед рівня довіри громадськості до дій влади – наявності 

діючих та дієвих правових механізмів гарантій захисту прав та інтересів 

зацікавленої особи (громадянина) від сваволі адміністрації. Коли така 

довіра зростає, то потрібно спрощувати формальності як гарантії 

захищеності. 

Спрощення митних формальностей не самоціль, а складова певного 

процесу з розвитку правового регулювання митної діяльності. 

«Внутрішнім змістом митної процедури є: (1) вчинення митних 

формальностей – перетворення на юридичні факти певного, охопленого 

областю процедури, набору фактóвих передумов (нормативно передбачених 
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майбутніх фактів, обставин і подій); (2) вчинення дій з формування доказової 

бази передбаченого для точки виходу рішення (вивчення, перевірка, оцінка 

тощо: фактів, обставин та подій)» [62, с. 17]. 

Виходячи з багатогранності правового явища «публічні 

формальності» потрібно чітко уявляти, які конкретні формальності є 

складовими якої процедури та якої діяльності, і яку мету ми ставимо перед 

загальним процесом змін. Відповідно до цього будуємо й стратегію змін.  

Реалізація гармонізації, стандартизації, уніфікації норм 

законодавства України щодо митних формальностей 

Оскільки ми визначили, що митні формальності є складовою митної 

процедури, то важливим є визначення за Митним кодексом України, що 

основою митної діяльності є не митні режими, а митні процедури, на яке 

звертали увагу Ю. Д. Кунєв і Л. Р. Баязітов [62] у 2014 р., а також у 2015 р. 

автори колективної монографії «Концептуалізація оцінювання митних 

процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності: 

монографія; за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП 

Мельник А. А., 2015. – 196 с». 

Перенайменування митних режимів на митну процедуру призведе до 

структуризації митних формальностей та їх викладення в законодавстві за 

митними процедурами, як це передбачено у міжнародних стандартах 

організації митної діяльності. Такий підхід сприятиме максимально-

можливій реалізації положень Кіотської конвенції до митного 

законодавства України. Реалізації сприятиме розгляд положень конвенції 

за схемою, яка дозволяє по іншому сприйняти зміст складових митної 

процедури, викладених в нормах Кіотської конвенції. 

Митні формальності у законодавстві доцільно розподіляти за 

митними процедурами, оскільки вони є складовими кожної конкретної 

митної процедури. Перелік різновидів митних формальностей, наведений у 

Кіотській конвенції, Митному кодексі ЄС (та Митному кодексі України), 

конкретизує місце, час і обставини реалізації (настання, припинення, змін) 
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фактової складової юридичних обов’язків. Як ми зазначали, основні умови 

і формальності зазвичай наявні в основних нормативно-правових актах, що 

визначають складові публічно-адміністративної діяльності. Але важливим 

є їх виокремлення та належне правове визначення.  

«Найбільш загальною ознакою, що споріднює митні формальності 

усередині різновидів та обумовлює відмінність між цими різновидами, є: 

1) співвіднесення з моментом настання обов’язку із подання декларації на 

товари та випуском товарів; 2) суб’єктом, який вчиняє формальність 

(адміністративні, приватні); 3) митною операцією з якою безпосередньо 

пов’язана формальність. У Кіотській конвенції це виражено через назви та, 

зокрема, зміст глави 3 Генерального додатка «Митне оформлення та інші 

митні формальності», Спеціального додатка А «Митні формальності, які 

передують поданню декларації на товари» [156], Митний кодекс ЄС 

«Частина VIII Вивезення товарів з митної території Союзу. Глава 1. 

Формальності, що передують вивезенню товарів» , ГЛАВА 2. 

Формальності при експорті товарів [158]. 

Причини для розуміння і застосування митних формальностей, 

відповідно до викладених підходів та визначених ознак, дозволять суттєво 

покращити якості митного законодавства. За основу запровадження 

митних формальностей у митне законодавство України потрібно взяти 

підхід, який, за нашим переконанням, був покладений в основу під час 

розроблення Кіотської конвенції та проілюстрований в табл. 2.1. (Модель 

уявлення митної процедури і формальності за Кіотською конвенцією). 

Також у митній процедурі виділено два основні різновиди митних 

формальностей: з визначення/зміни часу, місця, умов виконання дій у 

митній процедурі; щодо поводження суб’єктів з об’єктами у процедурі. Без 

наявності необхідних митних формальностей сумнівними стають 

цілісність і якість норм з нормування конкретної митної процедури. 

Модель уявлення митної процедури і формальностей, викладена в 

табл. 2.1 стала продовженням реалізації підходу запропонованого 
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Кунєвим Ю. Д. в монографії «Діяльність митної служби України : 

проблеми правової організації» (2009 р.). Автор зазначав, що «ілюстрацію 

процесу прийняття рішення щодо пропуску об’єкта переміщення через 

митний кордон можна подати змістовно інформаційну складову митної 

діяльності у вигляді «кентавр» об’єкта (рис. 4.1), де перша зона – площина 

потенційних знань, друга – площина достатніх для виконання митних 

формальностей знань, третя – площина існуючих у митної служби 

формалізованих знань у вигляді інформації. Тоді концепцією побудови 

унормованої моделі діяльності, яка забезпечить легальне переміщення 

необхідних та безпечних товарів, є максимальне охоплення площиною 

існуючої інформації сфери достатньої» [65, с. 153]. 

«Запропонований методологічний підхід (системомиследіяльнісний) 

до побудови моделі митного контролю та митного оформлення є 

універсальним для розроблення і визначення підпроцесів загального 

процесу, можливості побудови процесуально-правової моделі та 

закріплення її у законодавстві. Вищевикладені методологічні підходи – 

засіб створення моделей митної діяльності, де визначено всі елементи акту 

діяльності, з наступним створенням систем кооперації діяльності суб’єктів 

(митників і клієнтів), які в сукупності становитимуть механізм митної 

діяльності» [65, с. 154]. 
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Таблиця 2.1 

 

Модель уявлення митної процедури і формальності за Кіотською конвенцією 

 

№ 

з/п 

Процедура, 

операція 

Повноваження суб’єкта 

на участь у процедурі 

Перелік дій  

на виконання  

повноважень 

Формаль- 

ності з 

визначен

ня часу,  

місця, 

умов 

виконан-

ня дій 

Назва, форма, 

зміст і вимоги  

до документів 

Формальності щодо поводження  

з об’єктами 

Орган (МС) 
Зацікавлена 

особа (ЗО) 
Час Місце Умови МС ЗО 

Доку-

менти 
Товари 

Трансп. 

засоби 

(ТЗ) 

Подат-

ки, 

збори 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 А1 Фор- 

мальності 

що 

передують  

подачі ДТ 

    А1.2 

однаковіс

ть 

застосува

ння 

процедур 

незалеж-

но від 

країни  

       

2 Прибуття 

товарів на 

митну 

територію 

 А1.4 

превізник 

відповідає: за 

включення 

усіх товарів в 

ВД і надання 

МС 

інформацію та 

А 1.5 за 

дотримання 

умов доставки 

 А1.3 

законод

авство і 

МС 

визнача

ють 

місця 

А1.3 МС 

визначає 

маршрути 

А1.6 

перевізни

к вживає 

заходів 

перешко-

ді 

несанкціо

нованого 

обігу 

товарів 

А1.6 

повідомлен

ня МС від 

перевізни-

ка про 

причини 

затримки 

рейсу 

   А1.5 

факт 

прибуття 

товару  

на митну 

терито-

рію 

  

3 Подання 

товарів 

А1.11 орган 

відповідаль-

   А1.8 

МС не 
 А1.10 МС 

приймає 

А1.8 ВД 

повинна 
А1.8 

вимога 

А1.10, 

А1.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
МС ний за 

прийом 

товарів 

повинен 

приймати ДТ 

повинна 

вимагати 

додатко-

ву 

інформа-

цію 

ВД у 

якості 

єдиного 

докумен-

та 

відповіда

ти 

вимогам 

міжнар 

транспор-

тних угод 

МС 

подати 

докумен-

ти на 

товари 

пред’яв-

лення 

товарів 

4 Прибуття 

товарів в 

неробочі 

часи 

А1.13 МС 

визначає 

заходи 

запобігання 

несанкціоно-

ваному обігу 

товарів 

А1.13 

перевізник 

зобов’язаний 

вжити заходів 

запобігання 

несанкціоно-

ваному обігу 

товарів 

   А1.14 

дозвіл МС 

на 

здійснення 

МФ у 

позаробо-

чий час 

    А1.14 

Запит 

перевіз-

ника на 

здійснен-

ня МФ у 

позаробо

чий час 

 

5 Розванта-

ження 

   А1.15 

законод

авство 

визна-

чає 

місця 

 А1.16 

Дозвіл МС 

на зміну 

місця 

розвантаже

ння 

    А1.16 

Запит на 

зміну 

місця 

розванта

ження 

 

6 Початок 

розванта-

ження 

    А1.17 

найкорот

ші 

терміни 

початку 

розванта

ження 

А1.18 

Дозвіл МС 

на 

продовжен

ня 

розвантаже

ння в 

позаробо-

чий час 

    А1.18 

Запит на 

продовже

ння 

розванта

ження в 

позаробо

чий час 

 

7 Збори Нараховувати 

вартість 

зборів за 

послуги з 

причин зміни 

часу та місця 

розвантажен-

ня 

   А1.19 

Збори 

повинні 

відповіда

ти 

вартості 

послуг 

       

8 А2 

тимчасове 

А2.5 

зобов’язання 

Право на 

розпоряджен-

А2.0 

очіку-

А2.0 

затвед-

 А2.9 

встановлен

А2.3 

дозвіл на 

А2.4 

єдиний 
А2.3 

надання 

А2.5 

поміщен
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
зберігання 

товарів 

(ТЗТ) 

приймати ВД 

або інший 

документ для 

розміщення 

товарів на 

складах ТЗТ 

ня товарами та 

подання 

декларації або 

іншого 

документу 

вання 

подан-

ня ДТ 

ження 

місць 

ТЗТ 

ня терміну 

зберігання 

товарів 

тимчасо-

ве 

зберіган-

ня товарів 

документ, 

що 

містить 

опис 

товарів 

МС 

єдиного 

документ

у, що 

містить 

опис 

товарів 

ня усіх 

товарів 

на СТЗТ 

9 Тривалість 

ТЗТ 

        А2.10 

подання 

запиту на 

подовжен

ня 

терміну 

   

10 Управлін-

ня 

складами 

ТЗТ 

А2.6 право на 

визначення 

умов до 

складу, 

документації 

та умов 

зберігання 

товару 

 

Право на 

створення 

складів ТЗТ 

    А2.2 

дозвіл на 

створення 

складів 

тимчасов

ого 

зберіган-

ня товарів 

     

11 Вивезення 

зі складу 

ТЗТ 

 А2.12 право 

на 

розпоряджен-

ня товарами  

  А2.6 

дотриман

ня умов і 

формаль-

ностей 

для 

вивезення 

 А2.13 

законодав

чо 

визначена 

процеду-

ра дій за 

невивезен

ня товару 

у термін 

для ТЗТ 

  А2.13 

невиве-

зення 

товару у 

термін 

для ТЗТ 

  

12 В. Імпорт 

В1. 

Очищення 

для 

внутріш-

нього 

споживан-

ня (митна 

    В1.0 

Сплата 

усіх 

податків і 

зборів 

 В1.2 

наявність 

іншого 

способу 

подачі 

докумен-

тів, 

альтернат

  В1.0 

Дозвіл на 

надходже

ння  

товарів у 

вільний 

обіг 

 В1.0 

Сплата 

усіх 

податків 

і зборів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
процедура) ивних де-

кларації 

13 В2. 

Реімпорт у 

незмінно-

му стані 

(митна 

процедура) 

 В2.3 

Дозволяється 

іншій особі, 

ніж яка 

експортувала 

  В2.0 

Сплата 

усіх 

податків і 

зборів, 

вчинення 

усіх 

формаль-

ностей 

       

14 Е. 

Транзит 

Е1. 

Митний 

транзит 

(МТ) 

Е3..(F1) 

відповідаль-

ний за одного 

і більше УВО 

або УВВ і 

такий, що 

виконує  

спеціальну 

функцію 

контролю 

усіх операцій 

митного 

транзиту  

Е1.(F4) 

(уповноважен

ий 

вантажоотрим

увач УВО) 

отримання 

товарів 

безпосередньо 

за місцем 

знаходження 

без 

необхідності 

їх 

пред’явлення 

в орган 

призначення 

  Е1. Е3 

товари 

під 

митним 

транзи-

том не 

повинні 

обклада-

тися 

податка-

ми і 

зборами 

за дотри-

мання 

встановле

них 

вимог і 

гарантій 

Е1.2  

Дозвіл МС 

на 

транспорту

вання 

товарів під 

митним 

транзитом 

      

15 Формаль-

ності в 

органі 

відправлен

ня 

а) деклара

ція на 

товари для 

МТ 

Е6.(F2)  орган 

відправлення 

– будь-який 

МО в якому 

починається 

операція МТ; 

Е7.(F3) орган 

призначення 

– будь-який 

МО в якому 

Е2.(F5) 

(уповноважен

ий 

вантажовідпра

вник УВВ) –  

відправляти 

товари 

безпосередньо 

з місця 

знаходження 

   Е5. 

МС 

затверджує 

осіб в 

якості УВО 

і УВВ 

Е6. будь-

який 

комерцій

ний або 

транспорт

ний 

документ 

в якому 

викладені 

необхідні 

Е7. МС 

повинна 

приймати 

будь-який 

документ, 

що 

містить 

необхідні 

відомості 

в якості 

Е7. МС 

приймає 

документ 

що 

містить 

необхідні 

відомості 

в якості 

деклара-

ції.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
закінчується 

операція МТ; 

Е2.  МС 

дозволяє 

транспорту-

вання товарів 

під МТ по 

усій території 

без 

необхідності 

їх 

пред’явлення 

в орган 

відправлення 

відомості 

приймає-

ться в 

якості 

деклара-

ції 

деклара-

ції. 
МС 

робить 

відмітку 

про це в 

цьому 

докуме-

нті 

16 б) пломбу-

вання та 

ідентифіка

ція партій 

товарів 

Е8. МС в 

органі 

відправлення 

вживає усіх 

необхідних 

заходів для 

того, щоб 

орган 

призначення 

міг 

ідентифікува-

ти партію 

товарів і 

виявити 

несанкціоно-

ване 

втручання 

 Е13. 

Термі-

ни 

транзи

ту 

повин-

ні бути 

достат

німи 

для 

завер-

шення 

опера-

ції  

Е10. 

Рішен-

ня 

органу 

відправ

лення 

про 

заходи 

пломбу

вання 

та 

іденти-

фікація 

партій 

товарів 

Е 10. Для 

накладан

ня 

пломби 

на ТЗ з 

тартією 

товарів 

потрібне 

дотриман

ня певних 

вимог до 

ТЗ і 

пломбува

ння 

Е12. МС 

встанов-

лює точний 

маршрут і 

термін 

транзиту; 

призначає 

митний 

супровід. 

Е 14 ЗО 

подає запит 

на 

подовжен-

ня терміну 

транзиту 

Е14. МС 

подовжує 

термін 

транзиту 

  Е12. МС 

робиться 

точний 

опис 

товарів з 

посиланн

ям на 

зразки, 

плани, 

малюн-

ки, 

фотогра-

фії 

Е12. МС 

накладає 

митні 

пломби 

або 

пристрої 

для 

кріплен-

ня на 

окремі 

упаковки 

або 

частини 

ТЗ 

Е 10. МС 

накладає 

пломби  

на ТЗ з 

партією 

товарів 

за  умови 

дотриман

ня 

встанов-

лених 

вимог 

 

 

 



Людство витратило більше півстоліття на розроблення і розвиток 

моделі митної діяльності, закладеної в Кіотській конвенції. Вченим 

України, на даному етапі розвитку теорії і практики адміністративного і 

митного права, потрібно зрозуміти (реконструювати) підходи закладені в 

основи формування сучасного міжнародного митного права та 

використати їх під час розвитку національного митного права, для того 

щоб в подальшому мати змогу не тільки розуміти тенденції та основи його 

розвитку, але й самостійно розвивати національне митне законодавство. 

На нашу думку, підходи запропоновані у роботі вище (пп. 1.3., 2.1, 

2.2., 2.3) стали основою для подальшого розвитку моделі митної діяльності 

за окремими митними процедурами (на прикладі Кіотської конвенції) та 

виокремлення місця і змісту кожного елементу дій, включаючи митні 

формальності. Зі схеми можна скласти уявлення про наявність митних 

формальностей в певній процедурі, як обов’язкового елементу, 

необхідного для забезпечення відповідності певним (сучасним, 

демократичним, універсальним) стандартам вже самої митної процедури. 

Сучасні стандарти митної процедури є предметом іншого дослідження, яке 

переходить на інший об’єкт – адміністративну (митну) процедуру. Схему 

такої процедури на прикладі Кіотської конвенції подали на схемі, яка 

складається з 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. 

Митні формальності, закладені в норму митної діяльності, 

вчиняються суб’єктами відповідно до встановлених повноважень і 

відповідають усім ознакам визначеним для формальностей у дослідженні. 
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Така модель подання митних процедур є підтвердженням правильності 

теоретичних позицій дисертаційного дослідження щодо митних 

формальностей на відповідність нормам Кіотської конвенції та передовій 

практиці митної діяльності. 

Можна стверджувати, що під час використання таких 

методологічних підходів, які можуть бути використані для побудови 

змісту норм митного законодавства України, вони у сукупності будуть 

відображати більш досконалі моделі діяльності, включені до таблиці, як їх 

основи для унормування. Тоді законодавство буде не тільки відповідати 

міжнародним стандартам, як за визначальними для митної діяльності 

поняттями, так і механізмами їх правової реалізації, але й на основі цієї 

моделі можна виявляти проблеми та розриви у митній діяльності, яка 

потребуватиме подальшого розвитку. 

До стадії спрощення митних формальностей, як окремої, з огляду 

розвитку митного законодавства, ми ще не дійшли, оскільки не здійснили 

попередні кроки його еволюційного розвитку. Такими попередніми 

кроками або заходами повинні бути: чітке й зрозуміле визначення митних 

формальностей у Митному кодексі України, ревізія норм митного 

законодавства, що визначають митні формальності як складові митних 

процедур на відповідність міжнародним конвенціям і угодам, до яких 

Україна приєдналася, але дух і зміст яких не імплементувала у національне 

митне законодавство. Під час переходу до спрощення митних 

формальностей потрібно, в першу чергу, зважати на їх ціннісний аспект 

властивостей та розуміння митної формальності як невід’ємного елемента 

митної процедури. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Найбільш наближеними за основними ознаками до формальності 

виявилися такі правові явища як правові фікції, знаки і символи. На 

спорідненість цих понять вчені наголошують давно. 

Найближчим за значенням до формальностей виявилися правові 

символи, які за способом утворення схожі з фікціями, оскільки можуть 

заміняти (надавати значення) один юридичний факт на інший або інші, а за 

юридичною формою є символом, оскільки певний факт обставина або 

подія відображають стислий (символічний, умовний) образ певного 

необхідного і достатнього юридично значимого складу правових явищ. 

2. Ознаки публічних формальностей розглянули системно у єдності 

їх основних аспектів, які були досліджені і розкриті для правового 

символу: 

1) ціннісний – оскільки символізує щось усталене, загальноприйняте, 

унормоване на культурному і суспільному рівні; 

2) інформаційний – зміст дій та фактів у нормі, що означає символ; 

3) інструментальний – функція у механізмі правового регулювання 

відіграє той чи інший юридичний факт, що вважають символом. 

3. Символізм публічних формальностей і сприйняття формальностей 

як правового символу полягає в тому, що вони: 

1) існують в праві давно і мають культурну й історичну цінність. 

2) вказують на необхідність адаптації національного законодавства 

щодо формальностей до світових стандартів; 

3) є обов’язковим правовим елементом що відображає характер 

зобов’язань держави і громадянина, характерних для певного суспільного 

устрою; 

4) вказують на певний правовий режим реалізації різновиду правової 

діяльності та відображають певну специфічну сукупність (комплекс) 

правових засобів притаманних ділянці діяльності; 
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5) є засобом доказування в правовій діяльності, що потребує 

сучасних форм реалізації. 

4. Розглядаючи формальності як засіб, що забезпечує матеріальний і 

процесуальний аспект реалізації функцій забезпечення гарантій, можна 

вести мову про дієвість забезпечення гарантій. Дієвість гарантій 

забезпечується наявністю певного механізму обов’язковості виконання та 

примусовою силою держави. Пригадуючи властивості фікцій та 

обов’язковість їх нормативного визначення, зазначимо, що публічні 

формальності, з огляду їх важливості, потрібно встановлювати і 

забезпечувати на рівні закону, вони стають юридичними гарантіями, 

забезпеченими правовими елементами: правовий обов’язок + юридична 

відповідальність, гарантованими законодавчою і судовою владами. 

5. Публічні формальності означають межі адміністративної сфери 

для публічно-адміністративної діяльності індивідуального характеру, де 

діяльність громадян, якій притаманні властивості зони дії права з 

переважанням диспозитивних методів правового регулювання та переходу 

в зону переважання імперативних методів та навпаки: з імперативної – в 

диспозитивну. Формальності відіграють свою роль й у середині 

імперативної зони дії способу реалізації норм в діяльності суб’єктів 

взаємодії, зокрема для передачі ініціативи діяльності, як факту початку або 

завершення виконання певним суб’єктом необхідних умов або зобов’язань 

у публічно-адміністративній діяльності. Результатом публічно-

адміністративної діяльності індивідуального характеру є прийняття 

адміністративного (індивідуального правозастосовчого) акта та учинення 

формальностей, пов’язаних з його реалізацією. 

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. Публічні формальності неодмінний елемент публічно-

адміністративної діяльності. Історичні етапи суспільного розвитку дуже 

тісно пов’язані з етапами розвитку сучасного адміністративного права – 

права регулятивного та захисного, спрямованого не тільки на захист 

інтересів громадян у публічному управлінні, але й на забезпечення балансу 

інтересів та ефективності виконання функцій держави. 

Відповідно до виділених етапів еволюції поглядів на публічно-

адміністративні формальності можна виокремити також стадії (етапи) 

розвитку сучасного адміністративного права.  

7. Можна стверджувати, що публічна формальність є правовим 

символом в певній системі публічно-адміністративної діяльності 

(адміністративній процедурі) – це форма вираження юридичного факту, як 

знаку правової діяльності, де (обставина, подія, факт) є первинним 

елементом матеріальної складової загальної первинної діяльності. 

Вибудовується ієрархія понять задіяних в механізмі, зокрема, 

складових матеріальних елементів діяльності: обставина, подія, факт 

(об’єкти дійсності) → юридичний факт (знак) → формальність (символ). 

8. Функції формальностей у нормі кооперованої діяльності 

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

полягають у розмежуванні матеріальних складів дій суб’єктів у публічно-

адміністративній діяльності, шляхом визначення матеріального складу 

підтвердження виконання визначених умов однією зі сторін взаємодії, як 

складової гіпотези вчинення певної сукупності дій стороною взаємодії та 

надання й зміни юридичної сили обставинам, подіям, фактам у часі: 

– минуле: умовний образ який заміщає знак, що вказує на сукупність 

інших явищ (склад значення символу) здійснених у минулому та тих, що 

потребують здійснення в майбутньому (передумова до дій) з реалізації 

обов’язку; 

– теперішнє: юридичний факт посвідчення: наміру, згоди, обставини, 

події, факту, рішення; 
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– майбутнє: підтвердження припущення або ствердження (доказ в 

процедурі доказування) виконання/невиконання необхідних умов 

реалізації зобов’язання. 

Тобто формальності є умовою взаємодії (комунікації) суб’єктів 

публічно-адміністративної діяльності та передумовою для виконання 

кожною стороною власних зобов’язань. Унормування публічних 

формальностей потрібно для стандартизації алгоритму вирішення таких 

самих або подібних справ, та отримання законного результату. 

9. Використання юридичних формальностей – є прийомом 

стандартизації (типізації) подібних діяльностей, сутність якого має 

особливе призначення: 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 припущення про виконання умов та передумови до 

дій з ідентифікації виконання умов. За позитивної чи негативної відповіді 

виконуються відповідні дії, що означають повернення до попередньої 

початкової формальності – її очікування або продовження дій з просування 

у реалізації обов’язку, права, інтересу. 

10. Інструментальне значення публічних формальностей 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. 

11. Публічні формальності є обов’язковим засобом у побудові 

стандартного алгоритму процесу легалізації права або законного інтересу та 
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вирішення таких самих або подібних справ – елемент стандартизації, який 

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

результат перебігу адміністративної справи. 

12. Спосіб використання юридичних формальностей в юридичному 

процесі часто означають поняттям «формалізм», який залежно від способу 

організації конструкції процесу може мати для його змісту негативне і 

позитивне значення, що також є підтвердженням цінності формальності як 

правової категорії. 

13. За позитивного підходу до використання формальностей для 

забезпечення законної взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів, яких 

це стосується, на рівні стандартизації сфер масової діяльності 

формальності є універсальним засобом стандартизації комунікації 

декількох суб’єктів в нормі діяльності та визначають спосіб організації 

окремих актів діяльності. 

Роль формальності на рівні реалізації універсальних цінностей 

полягає в тому, що вона є інструментом і умовою стандартизації, 

спрямованим на захист особистих прав та інтересів особи.  

14. Публічні формальності – різновид юридичного факту як 

обов’язкова складова нормативно передбаченої взаємодії в кооперованій 

нормі діяльності, необхідна для прийняття остаточного рішення та 

оформлення кінцевого результату з реалізації права, законного інтересу. 

15. З огляду на важливість публічних формальностей як правового 

символу змісту та перебігу адміністративної процедури з реалізації певної 

діяльності, потрібно надати можливість їх вчинення за допомогою подання 

документів в е-формі та сприяти реалізації е-формі документообігу як 

джерела доказів законного перебігу процедури легалізації 

правозастосовчого рішення. 

16. Формальностями як знаками і символами означають вузлові 

точки в алгоритмі процедури, які її структурують та визначають моменти: 

передачі ініціативи дій суб’єктами; прийняття ними рішень; необхідності 
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повідомлення про виконані дії або прийняті рішення щодо: 

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

з об’єктами у процедурі. 

17. Визначено, що публічні формальності є складовою і символом 

правової процедури реалізації права або законного інтересу у певній 

конкретній життєвій ситуації та повинна одночасно 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. 

18. Наведена система ознак публічних формальностей за 

визначеними аспектами (ціннісний, інформаційний, інструментальний) 

вже дозволяє виконувати суто прикладні завдання – здійснювати 

інвентаризацію чинних законодавчих норм, які можна класифікувати як 

формальності, та визначати прогалини в регулюванні тих чи інших 

діяльностей. 

19. Виявлені властивості публічних формальностей використано для 

надання вже конкретних якостей системі публічно-адміністративної та, 

зокрема, митної діяльності за такими напрямками впливу: 1) для захисту 

основоположних прав; 2) реалізація ефекту стримування; 3) спрощення 

контактів суб’єктів взаємодії; 4) прискорення публічно-адміністративної 

діяльності. 

20. Розглянуто сутність і зміст різновидів поводження з публічними 

формальностями, які трапляються у нормативно-правових актах та 

науковій літературі поряд: спрощення: уніфікація; стандартизація; 

гармонізація. 

Потрібно розрізняти поводження щодо формальностей залежно від 

діяльностей з якими вони пов’язані за рівнями: міжнародний та 

національний. 
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На міжнародному рівні поняття поводження: уніфікація, 

стандартизація, гармонізація щодо формальностей не стосуються змін 

усередині коперованої норми діяльності, а стосуються тільки однаковості 

публічних формальностей у однотипній діяльності для сторін міжнародної 

взаємодіії. Зазвичай, такі різновиди поводження щодо публічних 

формальностей реалізуються шляхом приєднання України до конвенцій, 

угод та укладання багатосторонніх міжнародних договорів, у яких 

визначають найважливіші формальності, котрі потребують однаковості їх 

склааду і практики застосування для сторін міжнародної взаємодії. 

На національному рівні, зазвичай, уніфікують реалізацію публічних 

формальностей у публічно-адміністративній діяльності включенням норм 

щодо формальностей у загальний нормативно-правовий акт, зокрема, 

Закон «Про адміністративну процедуру», та стандартизують їх реалізацію 

в окремих різновидах і сферах реалізації правової діяльності, зокрема 

«Митний кодекс України». 

21. Виділено два поводження з публічними формальностями: 

спрощення формальностей та спрощення вчинення формальностей. 

Спрощення вчинення формальностей стосується лише форми 

реалізації формальності – її вчинення, і сутнісне не є спрощенням 

формальностей. Інструменти, які використовуються для спрощення 

вчинення формальностей, отримали певну загальновживану назву: «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. 

За розгляду спрощення публічних формальностей виокремили дві 

складові спрощення, залежно від суб’єкта виконання зобов’язання: 

1) спрощення приватних формальностей, здійснюваних суб’єктами 
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приватного права та 2) спрощення адміністративних формальностей, 

здійснюваних органами публічної адміністрації. 

Під спрощенням публічних формальностей будемо розуміти 

наступні зміни у механізмі регулювання кооперованої норми діяльності: 

– зменшення кількості комунікацій сторін (звернень тощо) у 

діяльності; 

– 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. 

22. Спрощення формальностей може стосуватися їх кількості, 

складності, якості. Кількість формальностей залежить від ефективності 

паралельних з процедурою або забезпечуючих її діяльностей (діяльності в 

процедурі): контролю, доказової діяльності, аналізу ризиків тощо. Вдала 

правова конструкція публічних формальностей, умов і актів дій є виявом 

співвідношення засобів правового регулювання публічно-адміністративної 

діяльності. 

Спрямованість на кількісне зменшення публічних формальностей 

для громадян та якісне збільшення для держави означає або спричиняє: 

– більшу прозорість діяльності адміністративних відомств та; 

– мінімальну залежність від організації діяльності адміністративних 

відомств на шляху реалізації прав і законних інтересів громадян. 

23. Спрощення пуублічних формальностей пов’язане з: часом, 

місцем, формою, тобто складністю їх вчинення, кількістю і формою дій, 

кількістю, якістю і формою документів, які підтверджують виконання 

умов. Справа в тому, що ресурсне залежним є не тільки виконання умов та 

функцій, але й вчинення формальностей. Спрощення публічних 
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формальностей є тільки певним мінімальним сервісом на шляху 

спрощення реалізації права, законного інтересу.  

24. Коли мова ведеться про спрощення формальностей, то в першу 

чергу мають на увазі спрощення приватних формальностей для приватного 

сектору взаємодії, а адміністративні формальності для публічної влади 

визначає законодавець, виходячи з необхідності реалізації на належному 

рівні захисту основоположних прав та реалізація 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. 

Спрощення взаємодії суб’єктів у публічно-адміністративній 

діяльності полягає у зменшенні кількості вчинюваних формальностей та 

спрощенні їх вчинення. В ідеалі потрібна одна формальність як початкова 

для порушення конкретної адміністративної справи, а друга заключна – як 

результат прийняття рішення та її закінчення, усі інші формальності – є 

проміжними й можуть бути предметом для спрощення формальностей у 

межах національного законодавства. 

25. Митні формальності важливі для міжнародної торгівлі, тому для 

них першочерговими є: уніфікація, стандартизація, гармонізація правових 

норм, що визначають митні формальності на міжнародному рівні. 

Спрощення митних формальностей важливе на національному рівні, але 

після реалізації в повному обсязі у національному законодавстві 

попередніх: уніфікації, стандартизації, гармонізації правових норм, що 

визначають митні формальності на міжнародному рівні. 

26. Спрощення формальностей, це певний етап на шляху розвитку 

адміністративного права та законодавства, який вступає в дію після етапу 

розуміння інструментальної цінності публічно-адміністративних 

формальностей для розмежування сфер дії публічного та приватного права 

у нормах адміністративного права, які визначають організацію публічно-

адміністративної діяльності в країні. Таке розмежування дозволить 
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досягнути потрібної уніфікації взаємодії суб’єктів у публічно-

адміністративній діяльності. На сучасному етапі розвитку національного 

адміністративного законодавства нам потрібне спочатку чітке 

розмежування сфер дії приватного та публічного права за допомогою 

визначених у законодавстві публічних формальностей, а про спрощення 

формальностей і процедур можливо вести мову тільки з теоретичних 

позицій за виключенням питань стандартизації національної публічно-

адміністративної діяльності за допомогою правових інструментів 

(формальностей і процедур) на міжнародному рівні, відповідно до 

Конвенції «Про спрощення митних формальностей» 1988 р. та Конвенції 

«Про спрощення та гармонізацію митних процедур» 1999 р. 

Коли формальності чітко визначені та відпрацьовані 

правозастосовчою практикою, тоді їх включають безпосередньо в 

процедуру без вказівки, що це формальність. Сенс виокремлювати 

формальності є на початковому етапі, коли їх виконання не гарантовано 

іншими додатковими правовими інститутами, зокрема, адміністративної 

процедури, яка гарантує не тільки фактову складову комунікаційної 

діяльності, але й її процесну складову. 

27. Встановлено, що застосовуючи у назві правової норми поняття 

«спрощення митних формальностей» на міжнародному рівні відбулась 

певна трансформація за часом: цілей, завдань і різновидів поводження з 

митними формальностями. Коли мова йде про кожен з різновидів 

поводження з митними формальностями, ми повинні чітко уявляти, які цілі 

поставлено для такого поводження. На даному етапі розвитку 

адміністративного права та митного законодавства України 

першочерговим є реалізація захисного призначення митних формальності 

у митній діяльності. 

28. Спрощення митних формальностей не самоціль, а складова 

певного процесу з розвитку правового регулювання митної діяльності, для 

реалізації якого потрібно чітко уявляти, які конкретні формальності є 
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складовими якої процедури та якої діяльності, і яку мету ми ставимо перед 

загальним процесом змін. 

29. Людство витратило більше півстоліття на розроблення і розвиток 

моделі митної діяльності, закладеної в Кіотській конвенції. Вченим 

України, на даному етапі розвитку теорії і практики адміністративного і 

митного права, потрібно зрозуміти (реконструювати) підходи закладені в 

основи формування сучасного міжнародного митного права та 

використати їх під час розвитку національного митного права, для того 

щоб в подальшому мати змогу не тільки розуміти тенденції та основи його 

розвитку, але й самостійно розвивати національне митне законодавство. 

30. Викладені у дослідженні основи адміністративно-правової моделі 

митних формальностей та підходи сформовані у підрозділах 1.3., 2.1, 2.2., 

2.3., за їх правильного розуміння і застосування дозволять суттєво 

покращити якості митного законодавства. За основу запровадження 

митних формальностей у митне законодавство України потрібно взяти 

підхід, який, за нашим переконанням, був покладений в основу під час 

розроблення Кіотської конвенції та проілюстрований в авторській «Моделі 

уявлення митної процедури і формальності за Кіотською конвенцією», що 

полягає у виокремленні місця і змісту кожного елементу дій, включаючи 

митні формальності. Зі схеми можна скласти уявлення про наявність 

митних формальностей в певній процедурі, як обов’язкового елементу, 

необхідного для забезпечення відповідності певним (сучасним, 

демократичним, універсальним) стандартам вже самої митної процедури. 

Схему такої процедури на прикладі Кіотської конвенції подали на схемі, 

яка складається з 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 
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формальності щодо поводження з об’єктами: документи, товар, 

транспортні засоби, податки і збори. 

Митні формальності, закладені в норму митної діяльності, 

вчиняються суб’єктами відповідно до встановлених повноважень і 

відповідають усім ознакам визначеним для формальностей у дослідженні. 

Така модель подання митних процедур є підтвердженням правильності 

теоретичних позицій дисертаційного дослідження щодо митних 

формальностей на відповідність нормам Кіотської конвенції та передовій 

практиці митної діяльності. 
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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: 

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 
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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. 

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. 
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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 
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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, 

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 
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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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