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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Утвердження й розвиток цілісної 
національної митної системи – одна з первинних, базових засад становлення 
України як демократичної, соціальної та правової держави. Водночас в умовах 
дії глобалізаційних процесів і національних викликів сфера митної справи 
постійно зазнає масштабних різноаспектних перетворень, які спрямовані не 
лише на підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту митних 
інтересів і забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої 
торгівлі, захист внутрішнього ринку, розвиток економіки України та її 
інтеграцію до світової економіки, а й на пошук найбільш досконалої моделі 
побудови національної системи митних органів та ефективної функціональної 
структури митниць, реально орієнтованої на вимоги міжнародно-правових 
стандартів. 

При цьому ідентифікація ключових проблем реалізації державної митної 
політики неодноразово зумовлювала кардинальні трансформаційні зміни 
адміністративно-правових засад функціонування митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи, які в умовах євроінтеграційних процесів 
пройшли шлях від окремої ланки самостійної та потужної системи митних 
органів до структурного елементу багатопрофільного й розгалужено-галузевого 
відомства (спочатку Міністерства доходів і зборів України, згодом – Державної 
фіскальної служби України). Водночас створення єдиної митно-податкової 
структури шляхом операційної й функціональної інтеграції стало 
підтвердженням загальної тенденції розвитку національної митної системи в 
європейському напрямі (це відбувалося вже перевіреним та досить вдалим 
шляхом реформування фіскальних і митних служб зарубіжних держав, а також 
з огляду на успішне функціонування європейських аналогів об’єднаного митно-
податкового відомства). Однак зазначений процес не тільки сприяв 
розбалансуванню організаційної структури митниць як безпосередніх суб’єктів 
здійснення митної справи, а й суттєво ускладнив та деякою мірою обмежив 
реалізацію очевидних пріоритетів у функціональних повноваженнях. Наведене 
пояснюється насамперед нівелюванням у процесі реформування й модернізації 
сфери митної справи ґрунтовних наукових теоретичних основ, а також 
відсутністю цілісних науково обґрунтованих системних поглядів не тільки 
щодо форм і методів реалізації перетворень, а й щодо їх кінцевих результатів. 

Безперечно, з огляду на динамічний характер сфери митної справи та 
численні зовнішні й внутрішні фактори адміністративно-правові засади 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи 
потребують постійного оновлення шляхом системних законодавчих 
перетворень. Однак такі перетворення необхідно здійснювати виключно з 
урахуванням національних потреб та об’єктивних умов, на підставі зваженого й 
обґрунтованого правового аналізу, що дасть змогу забезпечити стійкість 
національної митної системи до сучасних викликів і загроз, насамперед 
зовнішніх, а також мінімізувати негативний вплив на внутрішній соціально-
економічний розвиток. 
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Зазначене свідчить про безумовну доктринальну та праксеологічну 
актуальність проведення комплексного наукового дослідження 
адміністративно-правових засад функціонування митниць в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні. Своєчасність обраного напряму 
пізнавального пошуку також посилюється новизною нормативного підґрунтя 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи 
та здійснюваними на сучасному етапі черговими трансформаційними 
процесами інституційної структури митної системи України, насамперед щодо 
роз’єднання «штучно схрещених» податкової й митної інституційних структур, 
що спрямовуються на відновлення їх втраченої самостійності (адже, як 
показала практика, запроваджена в Україні модель об’єднаних податкової та 
митної інституцій себе не виправдала). А це в умовах євроінтеграційного 
вибору нашої держави та з огляду на недоліки й проблеми сучасного досвіду 
реформування митної системи України потребує комплексного, науково 
обґрунтованого забезпечення та осмислення, адже ефективність реалізації 
державної митної політики значною мірою залежить від розробленості, 
зваженості й узгодженості ключових пріоритетів, урахування проблем і 
здобутків, які визначатимуть перспективи подальшого розвитку та стануть 
обґрунтованою основою для формування ефективно спроможної національної 
моделі організації митної служби й удосконалення законодавства України з 
питань митної справи. 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять праці 
таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі адміністративного 
права, митного права та загальнотеоретичної юриспруденції, як В.Б. Авер’янов, 
Г.В. Атаманчук, О.О. Бандурка, Д.М. Бахрах, М.В. Бевзенко, В.М. Бойко, 
Б.М. Габрічідзе, Є.В. Додін, С.І. Істомін, С.В. Ківалов, О.М. Козирін, 
Ю.М. Козлов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Б.А. Кормич, 
В.В. Лазарєв, О.М. Макаров, Ю.М. Оборотов, Д.М. Овсянко, П.М. Рабінович, 
О.Ф. Скакун та інші. Варто вказати на особливу джерельну цінність розробок із 
проблем функціонування інституційної структури митної системи України, які 
здійснили В.В. Доненко, В.П. Науменко, П.В. Пашко, Д.В. Приймаченко, 
Ю.Д. Кунєв, О.С. Лагода, С.Г. Левченко, А.Б. Лялька, А.В. Мазур, 
І.В. Міщенко, В.В. Прокопенко, О.П. Федотов та інші вчені. Важливою 
доктринальною основою стали також роботи К.Є. Гальського, А.А. Дубініної, 
Ф.Л. Жорина, О.В. Морозова, К.М. Колесникова, В.М. Прусса, 
К.К. Сандровського, В.В. Ченцова та інших науковців, присвячені історії 
митної діяльності, адже сучасний стан будь-якого явища є результатом процесу 
його історичного розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2014–2020 рр., комплексних наукових проектів «Основні 
напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 
напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532), а також у межах 
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реалізації Наказу Державної фіскальної служби України «Про затвердження 
Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015–2018 роки» від 12 червня 
2015 р. № 80, Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення 
Державної податкової служби України та Державної митної служби України» 
від 18 грудня 2018 р. № 1200, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що 
реалізують державну податкову та митну політику» від 27 грудня 2018 р. 
№ 1101-р. Робота сприяє реалізації Стратегії реформування державного 
управління України на період до 2021 року, затвердженої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р (у редакції 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, положень 
чинного законодавства України та практики його реалізації визначити сутність, 
зміст та особливості адміністративно-правових засад функціонування митниць 
в умовах євроінтеграційних процесів в Україні; окреслити тенденції та виявити 
недоліки категоріального, нормативного, інституційного й інструментально-
технологічного складників адміністративно-правових засад функціонування 
митниць; сформулювати науково обґрунтовані висновки, теоретичні положення 
та практичні рекомендації, спрямовані на підвищення результативності й 
ефективності діяльності митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно послідовно вирішити такі 
основні задачі: 

− розкрити стан наукового опрацювання проблеми адміністративно-
правових засад функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в 
Україні; 

− визначити поняття, ознаки та структуру адміністративно-правових 
засад функціонування митниць; 

− встановити методологічні особливості пізнання адміністративно-
правових засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи; 

− охарактеризувати особливості категоріального складника 
адміністративно-правових засад функціонування митниць; 

− розкрити сутність нормативного складника адміністративно-правових 
засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи; 

− обґрунтувати підхід щодо специфіки адміністративно-правового 
статусу митниці як безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи; 

− окреслити інструментально-технологічні характеристики 
адміністративно-правових засад функціонування митниць; 

− розкрити зарубіжний досвід організації діяльності митних 
адміністрацій, визначити напрями розвитку та перспективність подальшої 
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імплементації міжнародних стандартів у діяльність митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи; 

− розробити конкретні пропозиції та практичні рекомендації з 
удосконалення адміністративно-правових засад функціонування митниць в 
умовах євроінтеграційних процесів в Україні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного та 
митного права суспільні відносини, пов’язані з діяльністю митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади функціонування 
митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 
принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 
завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. В основу 
методологічної конструкції покладено діалектичний метод, застосування якого 
дало змогу розглядати правові, функціональні, організаційні та процедурні 
аспекти функціонування митниць у їх розвитку, взаємозв’язку та взаємовпливі. 
На цьому методологічному фундаменті в дисертації застосовуються окремі 
наукові методи пізнання. Так, за допомогою логіко-семантичного методу 
сформульовано й поглиблено понятійний апарат, застосований у роботі. 
Системно-структурний метод у зв’язку з методом аналізу широко застосовано 
під час опрацювання доктринальних досягнень із відповідної тематики 
(підрозділи 1.1, 1.2), а також виявлення недоліків правової регламентації 
адміністративно-правових засад функціонування митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Історико-правовий 
та порівняльно-правовий методи в поєднанні з методом правового 
моделювання застосовано для розкриття методології дослідження сутності та 
змісту адміністративно-правових засад функціонування митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи (підрозділ 1.3). З метою 
виявлення тенденцій трансформації адміністративно-правових засад 
функціонування митниць в умовах євроінтеграції застосовано такі емпіричні 
методи, як спостереження, опис, порівняння, індуктивне узагальнення. Значну 
кількість теоретичних проблем вирішено за допомогою методу аналогії. 
Функціональний метод став засобом цільового пізнання концептуальних засад 
адміністративно-правового статусу митниці (підрозділ 2.2), а системний аналіз 
забезпечив зважене опрацювання інструментально-технологічних 
характеристик адміністративно-правових засад функціонування митниць в 
умовах євроінтеграційних процесів в Україні (підрозділ 2.3). 

Під час дослідження адміністративно-правових засад функціонування 
митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні широке застосування 
отримали також спеціально-правові методи. Так, формально-догматичний (або 
догматичний, юридико-технічний) метод дав змогу проаналізувати норми 
чинного законодавства України, які є правовою основою функціонування 
митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи (підрозділ 2.1). 
Порівняльно-правовий метод став у нагоді під час вивчення зарубіжного 
досвіду організації діяльності митних адміністрацій (підрозділ 3.1), сприяв 
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виявленню переваг і недоліків, а також окресленню перспектив подальшої 
імплементації міжнародних стандартів у діяльність митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи (підрозділ 3.2). Оперування методами 
моделювання, аналізу, синтезу, узагальнення та аналогії дало змогу окреслити 
перспективи та шляхи подальшого розвитку національної ефективно 
спроможної митної системи в європейському напрямі, а також сформулювати 
пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правових засад 
функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні 
(розділ 3). Комплексне застосування наведених методів сприяло об’єктивності, 
всебічності й повноті дослідження та зроблених на його підставі висновків. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 
України з питань митної справи, укази Президента України, акти Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої 
влади, а також окремі міжнародні акти. 

Емпіричною базою дисертації є узагальнення практики функціонування 
митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, публікації в 
періодичних виданнях та довідкова література. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 
вітчизняній адміністративно-правовій і митно-правовій науці комплексних 
досліджень адміністративно-правових засад функціонування митниць в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні. У результаті здійсненого дослідження 
сформульовано низку нових наукових положень і висновків, що запропоновані 
особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− сформульовано авторське визначення поняття «адміністративно-

правові засади функціонування митниць»; 
− встановлено й обґрунтовано структуру адміністративно-правових 

засад функціонування митниць; 
− сформульовано поняття «адміністративно-правовий статус митниці» 

як урегульованої нормами митного права складної юридичної конструкції, що 
охоплює компетенцію, організаційне забезпечення, структурне й 
функціональне забезпечення, особливості координації та взаємодії митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи з іншими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами 
підприємницької діяльності, а також особливості їх участі в міжнародному 
співробітництві з питань митної справи; 

− визначено особливості структурного забезпечення митниць, які 
становлять самодостатню організаційну систему, що свідчить про її утворення 
за певними системними принципами (упорядкована цілісність, стабілізація, 
самоорганізація); 

− виявлено засади дестабілізації митної системи України, пов’язаної зі 
складним етапом трансформації правового статусу митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи; 
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− встановлено й обґрунтовано однобічність імплементації європейських 
і міжнародних стандартів організації діяльності митних адміністрацій у процесі 
створення національного об’єднаного митно-податкового відомства, що 
обмежило реалізацію очевидних пріоритетів у функціональних повноваженнях 
митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи; 

удосконалено: 
− наукові погляди стосовно специфіки адміністративно-правових засад 

функціонування митниць; 
− розуміння особливостей категоріального та нормативного складників 

адміністративно-правових засад функціонування митниць; 
− наукові положення щодо особливих характеристик адміністративно-

правового статусу митниці як безпосереднього суб’єкта здійснення митної 
справи; 

− наукові положення про інструментально-технологічні характеристики 
адміністративно-правових засад функціонування митниць; 

дістали подальшого розвитку: 
− наукові положення щодо розмежування понять «предмет відання», 

«призначення», «компетенція», «повноваження» та «задачі» митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи в частині визначення їхніх 
нормативних і правозастосовно-прикладних аспектів; 

− обґрунтування нагальності роз’єднання національної податкової та 
митної інституційних структур, що спрямовується на відновлення їх втраченої 
самостійності; 

− наукові підходи стосовно характеристики зарубіжного досвіду 
організації діяльності митних адміністрацій; 

− розуміння необхідності вдосконалення вітчизняних адміністративно-
правових засад функціонування митниць та імплементації міжнародних 
стандартів у діяльність митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи виключно шляхом використання комплексного науково обґрунтованого 
теоретико-методологічного інструментарію. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, зроблені 
узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та прикладне 
значення для науки адміністративного й митного права, правотворчої 
діяльності та практики діяльності у сфері митної справи. 

Результати дослідження може бути використано в таких напрямах: 
− науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення теоретико-

правових питань удосконалення адміністративно-правового регулювання 
організації та діяльності митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи, деталізації їх ролі у структурі системи органів державного 
адміністрування; 

− правотворчій діяльності – для внесення змін і доповнень до Митного 
кодексу України, а саме до змісту його ст. ст. 543, 544, 546; 
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− правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення 
практики функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи; 

− навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 
спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Митне 
право», «Міжнародне митне право», а також під час викладання відповідних 
дисциплін у закладах вищої освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 
висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на таких науково-
практичних конференціях: «Становлення громадянського суспільства в Україні: 
нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); «Актуальні проблеми 
вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться в 
дисертаційній роботі, викладено в 7 публікаціях, з них 4 статті опубліковані в 
наукових виданнях, які визнані фаховими з юридичних наук, та 1 стаття – 
у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах доповідей на міжнародних 
науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки. Список 
використаних джерел налічує 237 найменувань і займає 25 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, об’єкт 
і предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та 
практичне значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію 
результатів дослідження, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження 
адміністративно-правових засад функціонування митниць» складається з 
трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового опрацювання проблематики 
адміністративно-правових засад функціонування митниць в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні» на основі ретроспективного огляду праць 
В.Т. Комзюка, І.Л. Мироненко, Д.В. Приймаченка, О.П. Федотова, В.В. Ченцова 
та інших авторів, що присвячені актуальним питанням функціонування системи 
митних органів України, обґрунтовано доктринальну незавершеність 
дослідження проблем адміністративно-правових засад функціонування митниць 
в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Це дало змогу говорити про 
відсутність (або малоопрацьованість) теоретичної частини, що поєднується з 
наявністю численних розробок, які орієнтовані переважно на практику. 

Незважаючи на те, що окремі аспекти адміністративно-правових засад 
функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні 
частково входили до предмета багатьох наукових праць, присвячених 
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реформуванню національної системи митних органів, яке спрямовується на 
узгодження їх діяльності з вимогами європейських і світових стандартів, 
пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпними. По-перше, більшість 
напрацювань стосуються лише окремих аспектів адміністративно-правових 
засад функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, 
а не їх сутності чи структури. По-друге, в адміністративному та митному праві 
взагалі відсутнє доктринальне обґрунтування адміністративно-правових засад 
функціонування митниць. По-третє, наявні ускладнення в контексті виключно 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи 
ще більше посилюються з огляду на трансформаційну динаміку сфери митної 
справи та кардинальні структурні, організаційні й технологічні зміни 
національної моделі побудови системи митних органів. По-четверте, 
заплановані на сучасному етапі трансформаційні процеси інституційної 
структури митної системи України, спрямовані насамперед на відновлення 
втраченої самостійності митної інституційної структури, вимагають значного 
оновлення нормативних приписів, що досі практично не стало предметом 
глибокого теоретичного опрацювання. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, ознаки та структура адміністративно-
правових засад функціонування митниць: доктринальний зріз» досліджено 
поняття, встановлено й обґрунтовано структуру адміністративно-правових 
засад функціонування митниць, до якої включено категоріальний, 
нормативний, інституційний та інструментально-технологічний блоки. 

З’ясовано, що з формально-юридичної позиції адміністративно-правові 
засади та адміністративно-правовий статус не є тотожними категоріями, при 
цьому жодна з них не охоплює повністю сутність іншої. Доведено, що 
адміністративно-правові засади функціонування митниць та адміністративно-
правове регулювання їх діяльності не є ідентичними поняттями, адже 
адміністративно-правові засади можуть умовно бути об’єктом та мати 
матеріальний характер норм права, тоді як адміністративно-правове 
регулювання є більш процесуальним явищем чи дією. 

Наголошено на тому, що нагальною є потреба в подальшому поглибленому 
вивченні адміністративно-правових засад функціонування митниць із метою 
вдосконалення їх діяльності як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи. Адже трансформація адміністративно-правових засад функціонування 
митниць з огляду на динамічний характер сфери митної справи є неминучим, 
проте досить ризикованим кроком, який потребує комплексного й науково 
обґрунтованого забезпечення. Водночас уточнення поняття та змісту категорії 
«адміністративно-правові засади функціонування митниць» сприятиме не 
тільки конкретизації структури наукових досліджень сфери митної справи та 
вирішенню наукових проблем чи завдань її адміністративно-правового 
регулювання, а й поглибленню адміністративно-правових досліджень загалом. 

Також обґрунтовано, що, незважаючи на активізацію процесів оновлення й 
системних змін законодавства України з питань митної справи, що реально 
орієнтовані на вимоги міжнародно-правових стандартів, на сучасному етапі 
реформування питання щодо вироблення та уточнення змісту категоріального 



9 

апарату потребує відповідних якісно нових досліджень. Адже в контексті 
стратегії європейської інтеграції України відсутність єдиного бачення стосовно 
основоположних правових категорій митної сфери може стати підґрунтям 
розпорошення зусиль, які спрямовані на підвищення дієвості й 
результативності, а також досягнення впорядкованості, організованості та 
злагодженості функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи. 

У підрозділі 1.3 «Методологія пізнання адміністративно-правових засад 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи» 
охарактеризовано методологічний інструментарій, який дав змогу всебічно 
здійснити пізнання предмета дослідження завдяки з’ясуванню історико-
теоретичних передумов, переваг і недоліків трансформації адміністративно-
правових засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, а також 
окреслити перспективи їх удосконалення в сучасних умовах. 

Акцентовано увагу на тому, що цілісна національна митна система є однією 
з первинних, базових засад становлення України як демократичної, соціальної 
та правової держави. Водночас реформування, яке було здійснене впродовж 
2012–2017 рр., призвело до таких наслідків: зупинення розвитку сфери митної 
справи, гіпертрофації фіскальної функції, розбалансування системи управління 
митницями, прийняття законодавчих та урядових нормативно-правових актів, 
положення яких суперечать законодавству України з питань митної справи, що 
зумовило виникнення чималої кількості правових колізій у процесі їх 
практичної реалізації. У зв’язку з наведеним сьогодні необхідне масштабне 
структуроване й системне реформування національної митної системи, 
спрямоване на роз’єднання податкової та митної інституційних структур і 
відновлення їх втраченої самостійності. 

Розділ 2 «Структура адміністративно-правових засад функціонування 
митниць: складники забезпечення ефективної діяльності митниць» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Особливості категоріального та нормативного складників 
адміністративно-правових засад функціонування митниць» охарактеризовано 
категоріальний складник адміністративно-правових засад функціонування 
митниць, який передбачає окреслення поняття й ознак митниці як юридичної 
особи публічного права та безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи, 
що закріплені в положеннях чинного законодавства України. Встановлено, що 
плутанина та невизначеність у термінології, яка стосується поняття й ознак 
митниці як безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи, виникла у 
зв’язку з трансформаційними змінами, що передбачали реорганізацію митної 
системи України в органи доходів і зборів. Водночас нечіткість окреслення в 
офіційних текстах окремих аспектів категоріального складника 
адміністративно-правових засад функціонування митниць є недопустимою, 
оскільки з огляду на ту ключову роль, яку відіграють митниці як безпосередні 
суб’єкти здійснення митної справи, тільки чіткість і забезпечення єдиної 
термінології, застосовуваної в науковій літературі, нормативних актах та 
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митній практиці для позначення базових аспектів функціонування митниць, 
можуть стати запорукою ефективності трансформаційних перетворень сфери 
митної справи. 

Також розкрито особливості нормативного складника адміністративно-
правових засад функціонування митниць, що пов’язано із систематизацією 
нормативно-правових актів, які є правовою основою діяльності митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи, та їх подальшим аналізом. 

У підрозділі 2.2 «Концептуальні засади адміністративно-правового 
статусу митниці як безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи» 
досліджено специфіку трансформаційних перетворень адміністративно-
правового статусу митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. 
Встановлено, що в адміністративно-правовому статусі митниць необхідно 
визначати цільовий, організаційний, структурний і функціональний аспекти. 
Аналіз цільового аспекту адміністративно-правового статусу митниць дав 
змогу встановити, що предметом відання митниць є митна справа як сфера 
діяльності, у якій використовуються права й обов’язки, що допомагають 
розв’язувати питання державного значення (захист митних інтересів та 
забезпечення митної безпеки України). При цьому метою створення й 
діяльності митниць є безпосереднє здійснення митної справи, а основним 
призначенням – створення сприятливих умов для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності, захист митних інтересів та забезпечення 
митної безпеки України. 

Водночас організаційне та структурне забезпечення як визначальні 
характеристики адміністративно-правового статусу митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи стосуються питань утворення, реорганізації 
й ліквідації, особливостей системи та структури, а також внутрішньовідомчої 
координації. 

Розглянуто питання територіального обмеження для здійснення митницями 
своєї діяльності, зроблено висновок про доцільність реформування та 
модернізації організаційної й територіальної структури оновленої національної 
митної системи шляхом розширення зон діяльності окремих митниць як 
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну митну політику. 

У підрозділі 2.3 «Інструментально-технологічні характеристики 
адміністративно-правових засад функціонування митниць» висвітлено 
особливості форм (правотворчість і правозастосування), а також методів 
(переконання, примус, заохочення) діяльності митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи. 

Наголошено на тому, що форма діяльності митниць є зовнішнім способом 
вираження змісту їх діяльності, спрямованої на реалізацію поставлених завдань, 
цілей, функцій і призначення у сфері митної справи. При цьому виокремлено 
сутнісні ознаки форм діяльності митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи, зокрема: 1) є способом зовнішнього вираження діяльності, 
спрямованої на безпосереднє здійснення митної справи; 2) залежать від змісту 
діяльності; 3) зумовлені реалізацією завдань і функцій митниць як 
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безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи; 4) у більшості випадків 
вимагають юридичної регламентації; 5) тягнуть за собою певні наслідки. 
Зазначено, що за характером наслідків здійснення та ступенем правової 
регламентації діяльності митниць можна виокремити правові (юридичні) та 
організаційні (неправові, фактичні) форми. Своєю чергою характерною рисою 
правової форми діяльності митниць є те, що саме в цій формі найбільш яскраво 
виявляються державно-владний, виконавчо-розпорядчий і підзаконний 
характер їхніх повноважень. Таким чином, правова форма є специфічною, 
однорідною за своїми ознаками діяльністю, яка здійснюється в точній і 
неухильній відповідності з вимогами положень Митного кодексу України та 
інших актів законодавства України з питань митної справи, результати якої 
зумовлюють певні юридично значущі наслідки. Організаційна форма діяльності 
митниць існує в межах чинного законодавства України з питань митної справи 
та в межах компетенції митниць. При цьому правом регламентується лише 
загальна процедура діяльності. 

З’ясовано, що суворий імператив діяльності митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи не означає безальтернативність способів і 
методів її здійснення. Обґрунтовано, що методи діяльності митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи, зокрема переконання, 
примус, заохочення, як елементи структури їх правового статусу є способами та 
засобами практичної реалізації їхніх повноважень, що реалізуються шляхом 
організаційно-розпорядчого впливу на поведінку й діяльність суб’єктів 
господарювання та громадян із метою досягнення поставлених цілей та 
основних завдань у сфері митної справи. Визначено, що кожний метод 
діяльності митниць має свої межі, саме в цих межах він повинен 
використовуватися. Важливо їх не протиставляти, а застосовувати комплексно 
або вибірково відповідно до обставин і характеру ситуації. 

Розділ 3 «Основні напрями оптимізації адміністративно-правових засад 
функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Світові моделі організації діяльності митних 
адміністрацій» проведено порівняльно-правовий аналіз моделей організації й 
управління митними адміністраціями країн – учасниць Європейського Союзу 
(Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Італії, Німеччини, Угорщини, 
Франції, Швеції та інших). З’ясовано, що з огляду на специфіку організації 
митних адміністрацій, яка зумовлена особливостями історичного розвитку та 
національних систем державотворення, а також пріоритетами митної політики, 
у світовій практиці є декілька моделей організації діяльності митних органів. 
Схожа динаміка, як вбачається, є лише відображенням національного порядку 
державного управління та суттєво не впливає на ефективність і якість процесу 
митного адміністрування, а також адміністративну спроможність митних 
адміністрацій країн – учасниць Європейського Союзу, які концентрують 
зусилля на забезпеченні виконання спільних цілей щодо дотримання балансу 
між митною безпекою, спрощенням та сприянням справедливій і відкритій 
міжнародній торгівлі та її контролем. 
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Водночас акцентовано увагу на тому, що Митний кодекс Європейського 
Союзу за умови впровадження загальних положень та однотипних процедур, 
що застосовуються до товарів, переміщуваних на митну 
територію Європейського Союзу або за її межі, залишає питання інституційної 
організації й функціонування митних адміністрацій на розсуд національного 
законодавця. Вказане зумовлюється насамперед особливостями історичного 
розвитку та специфікою геополітичного й геоекономічного положення кожної з 
країн, які розбудовують національні митні системи з урахуванням своєрідності 
національних систем державотворення. Водночас це жодним чином не впливає 
на ефективність гармонізації та спрощення митних процедур, уніфікацію 
принципів і методів регулювання зовнішньої торгівлі, у тому числі 
інструментально-технологічних характеристик діяльності митних адміністрацій 
як структур, що безпосередньо реалізують митну політику своїх держав. 
Критичний розгляд питання дав змогу зробити висновок про нагальність 
комплексної реорганізації митної системи України, яка має бути здійснена «із 
середини», а не «прилаштована» під заздалегідь «зарезервований» формат. 

Підрозділ 3.2 «Імплементація міжнародних стандартів у діяльність 
митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи» присвячено 
дослідженню питань імплементації в діяльність митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи міжнародних стандартів, які стосуються 
організаційної побудови національної митної системи. 

Встановлено, що, незважаючи на всі намагання, сучасна структура та 
повноваження митниць не повною мірою відповідають зобов’язанням України 
в межах Угод про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і про зону 
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Адже сьогодні як 
ключовий показник ефективності митниць в Україні досі позиціонується обсяг 
надходжень митних платежів до державного бюджету. Однак надмірна 
«фіскалізація» та поступова стагнація ключових завдань у сфері митної справи 
(насамперед щодо боротьби з контрабандою, захисту прав інтелектуальної 
власності, експортного контролю) є необґрунтованими в умовах європейської 
інтеграції та зумовлюють необхідність подальших науково обґрунтованих 
системних кроків (зокрема, щодо ідентифікації ключових проблем та аналізу 
факторів впливу, які спричинили таку ситуацію, якісних змін функцій, 
покращення швидкості та якості їх виконання митницями як безпосередніми 
суб’єктами здійснення митної справи), які дадуть змогу збудувати справді 
потужну й функціонально незалежну національну митну систему, спроможну 
самостійно та ефективно керувати цим напрямом діяльності. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 
напрацювань, положень чинного законодавства України та практики його 
реалізації здійснено теоретичне узагальнення, а також сформульовано науково 
обґрунтовані висновки й практичні рекомендації, які розв’язують наукове 
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завдання щодо вдосконалення адміністративно-правових засад функціонування 
митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. За результатами 
дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Встановлено, що проблема функціонування системи митних органів 
України в умовах євроінтеграційних процесів неодноразово ставала предметом 
наукових пошуків провідних вітчизняних учених і практиків у галузі 
адміністративного та митного права. При цьому, незважаючи на категоріальну 
значимість адміністративно-правових засад функціонування митниць, 
їх сутність розкривається переважно в загальному контексті дослідження 
питань реформування сфери митної справи, що дає змогу говорити про 
доктринальну незавершеність дослідження проблеми адміністративно-правових 
засад функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. 
Водночас більшість учених під час використання інтегративного підходу не 
визначають зміст поняття «адміністративно-правові засади» та ототожнюють 
його з порівняно близькими юридичними категоріями, такими як 
«організаційно-правові засади», «адміністративно-правове регулювання», 
«публічне адміністрування» тощо. Однак з огляду на те, що національна митна 
система є однією з первинних, базових вимірів становлення й розвитку України 
як демократичної, соціальної та правової держави, в умовах євроінтеграційних 
процесів України питання розроблення якісно нових і нормативно 
збалансованих підходів до визначення адміністративно-правових засад 
функціонування митниць потребують нагального вирішення. 

2. Обґрунтовано, що адміністративно-правові засади функціонування 
митниць є сукупністю закріплених положеннями чинного законодавства 
України з питань митної справи параметрів (характеристик) функціонування 
митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи, метою яких є 
збалансування, узгодження здійснюваного впливу на правові відносини у сфері 
митної справи. У зв’язку з наведеним запропоновано у структурі 
адміністративно-правових засад функціонування митниць визначати окремі 
блоки: категоріальний, нормативний, інституційний, інструментально-
технологічний. При цьому категоріальний складник передбачає окреслення 
поняття й ознак митниці як юридичної особи публічного права та 
безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи, що закріплені в 
положеннях чинного законодавства України. Нормативний складник 
пов’язаний із систематизацією нормативно-правових актів, які є правовою 
основою функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи (Конституції України, законів України з питань митної справи, 
указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-
правових актів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби 
України та інших центральних органів виконавчої влади), та з їх подальшим 
аналізом. Інституційний блок включає визначальні характеристики правового 
статусу митниць, зокрема компетенцію, організаційне забезпечення 
(особливості утворення, реорганізації й ліквідації), структурне забезпечення 
(особливості системи та структури), функціональне забезпечення (особливості 
функціонального втілення компетенції), особливості координації та взаємодії 
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митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи, а також 
особливості їх участі в міжнародному співробітництві з питань митної справи. 
Інструментально-технологічний блок адміністративно-правових засад 
функціонування митниць стосується форм (правотворчості та 
правозастосування) і методів (переконання, примусу, заохочення) діяльності 
митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи. 

3. Встановлено, що хоча питання інституційної організації 
та функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
справи, з огляду на національні особливості й традиції побудови державних 
механізмів публічного адміністрування, є прерогативою національного 
законодавця кожної окремої країни, проте в умовах активізації процесів 
глобалізації та виникнення нових ініціатив, які поступово структуруються й 
набувають різних форм, питання міжнародної уніфікації методів діяльності 
митниць набувають особливого змісту. 

4. Доведено, що механічне перенесення та запозичення європейських і 
світових стандартів, здійснене в 2012 р. з метою реорганізації митної системи 
України та об’єднання в одному відомстві – Міністерстві доходів і зборів 
України – митної та податкової служб України, не лише призвело до 
плутанини, невизначеності й нечіткості окреслення в офіційних текстах 
окремих аспектів адміністративно-правого статусу митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи (які стали визначатися і як митні органи, і 
як органи доходів і зборів, і як територіальні органи центрального органу 
виконавчої влади, і як контролюючі органи), а й практично зруйнувало 
відносно потужну та багатоманітну систему колишньої самостійно існуючої 
центральної державної митної установи України. Вказане, як показала 
практика, досить негативно позначилося на стані забезпечення національної 
митної безпеки. Це стало черговим підтвердженням значущості сфери митної 
справи у процесі трансформаційних перетворень, 
необхідності врахування наукових теоретичних основ і науково обґрунтованих 
системних поглядів. 

5. Аргументовано, що форми діяльності митниць є зовнішнім способом 
вираження в межах компетенції митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
митної справи змісту їх діяльності, спрямованої на реалізацію поставлених 
завдань, цілей, функцій і призначення у сфері митної справи. Особливість 
правотворчості митниці як безпосереднього суб’єкта здійснення митної справи 
полягає в тому, що така правотворчість має вираження в суворо 
регламентованому порядку розроблення, видання й удосконалення 
організаційно-розпорядчих (індивідуально-правових і 
внутрішньоорганізаційних) актів із питань митної справи. Водночас сьогодні 
головною проблемою правотворчості як форми діяльності митниць є 
відсутність єдиних стандартів підготовки та видання організаційно-
розпорядчих (індивідуально-правових і внутрішньоорганізаційних) актів, які 
містили б у собі принципи зазначеної діяльності, її стадії та конкретні 
процедури здійснення. Тому з метою посилення ролі науки у процесі 
правотворчості запропоновано розробити та прийняти спеціальне Положення 
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про науково-методичне забезпечення правотворчої діяльності у сфері митної 
справи. 

6. Виокремлено такі принципи правотворчості у сфері митної справи: 
верховенство права, законність, гласність, демократизм, професіоналізм, 
диференціацію правотворчих повноважень, планування, узгодженість, 
обов’язковість створення механізмів реалізації нормативно-правових актів, 
доступність інформації, ефективність та оперативність. 

7. Визначено, що правозастосування у сфері митної справи – це 
діяльність, спрямована на реалізацію матеріальних норм законодавства України 
з питань митної справи згідно з основоположними принципами регулювання у 
сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, 
зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України 
та її інтеграції до світової економіки, що відбувається шляхом винесення 
індивідуально-конкретних рішень. Основними властивостями правозастосовної 
діяльності митниць є владно-організуючий характер, процесуальний характер, 
дискреційний характер та індивідуальна спрямованість. Безпосереднім 
об’єктом правозастосовної діяльності митниць є кожний окремий випадок 
переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України, а приписи правозастосовного акта стосуються 
персонально визначених суб’єктів, які здійснюють таке переміщення. 

8. Встановлено, що у світовій практиці є декілька моделей організації 
діяльності митних органів, зокрема: 1) митна адміністрація не підпорядкована 
жодному відомству чи міністерству, є фактично самостійною державною 
структурою митного спрямування, підзвітною лише уряду; 2) функції митної 
адміністрації відокремлено від державних органів, однак організаційно вони 
входять до складу міністерства фінансів; 3) митна адміністрація функціонує як 
об’єднане митно-податкове (фіскальне) відомство; 4) об’єднана податково-
митна адміністрація, яка входить до складу фінансових відомств як структурна 
одиниця. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що найбільш 
прийнятною в умовах євроінтеграційних процесів в Україні видається модель, 
за якої митна служба в Україні функціонує як адміністративно відокремлена 
структура. У зв’язку із цим підтримано позицію щодо подальшого 
реформування національної системи митниць у напрямі відновлення її 
втраченої самостійності. Однак насамперед необхідно розробити науково 
обґрунтований підхід та єдине бачення щодо кінцевого споживача 
адміністративних послуг і бенефіціара соціального ефекту здійснюваних 
перетворень у сфері митної справи. Адже наслідки трансформаційних змін 
правового статусу митниць, що відбулися в останні декілька років, є досить 
примарними, насамперед через відсутність оцінки запроваджених змін і 
вартості таких новацій, наглядну нестабільність митної системи України та 
відсутність чіткої перспективи подальшого ефективного її вдосконалення. 
Наведене призвело до затягнутого й заплутаного процесу реорганізації митних 
органів, яка більше нагадує не їх реструктуризацію, а оптимізацію, помножену 
на безкрайній ротаційний процес, який певною мірою сприяв розгубленості та 
деморалізації особового складу. 



16 

9. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних 
недоліків нормативного регулювання діяльності митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи внести такі зміни до Митного кодексу 
України: 

− викласти ч. 1 ст. 543 в такій редакції: «Метою створення та 
діяльності митниць є безпосереднє здійснення митної справи»; 

− викласти ч. 1 ст. 544 в такій редакції: «Основним призначенням 
митниць є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності, захист митних інтересів та забезпечення митної безпеки України»; 

− викласти ч. 2 ст. 544 в такій редакції: «Під час здійснення митної 
справи митниці виконують такі основні завдання: 1) забезпечують правильне 
застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог 
законодавства України з питань митної справи; 2) захищають національні митні 
інтереси України; забезпечують виконання зобов’язань, передбачених 
міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені 
відповідно до закону; 3) здійснюють митний контроль та виконують митні 
формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 
які переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі 
електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних 
засобів контролю тощо, забезпечують удосконалення форм і методів їх 
здійснення; 4) забезпечують справляння митних платежів; 5) створюють 
сприятливі умови для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення 
товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; 6) протидіють 
контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил на всій митній території 
України та запобігають їм; 7) розвивають міжнародне митне співробітництво»; 

− викласти ч. 1 ст. 546 в такій редакції: «Митниця є органом виконавчої 
влади, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених 
на нього відповідно до законодавства України з питань митної справи, та 
здійснення заходів, що спрямовані на реалізацію державної митної політики». 
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АНОТАЦІЇ 

 
Коваль М.В. Адміністративно-правові засади функціонування 

митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності та 
особливостей адміністративно-правових засад функціонування митниць як 
безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи в умовах євроінтеграційних 
процесів в Україні. Проаналізовано рівень наукового розроблення проблеми 
адміністративно-правових засад функціонування митниць в Україні. 
Досліджено поняття, ознаки, зміст і структуру адміністративно-правових засад 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи. 
Встановлено, що у структурі адміністративно-правових засад функціонування 
митниць визначаються окремі блоки: категоріальний, нормативний, 
інституційний, інструментально-технологічний. 

Досліджено особливості категоріального та нормативного складників 
адміністративно-правових засад функціонування митниць. Розкрито й 
охарактеризовано інструментально-технологічні характеристики 
адміністративно-правових засад функціонування митниць як безпосередніх 
суб’єктів здійснення митної справи. Особливу увагу приділено питанням 
трансформації адміністративно-правового статусу митниці як безпосереднього 
суб’єкта здійснення митної справи в умовах євроінтеграційних процесів в 
Україні. 

Доведено, що неоднозначність у категорійному апараті доктрини митного 
права України, з огляду на динамічний характер митної сфери, створює 
проблеми не лише в окресленні окремих аспектів адміністративно-правових 
засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної 
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справи (що є одним із факторів дестабілізації митної системи), а й в 
адміністративно-правовому регулюванні сфери митної справи. 

Визначено напрями вдосконалення адміністративно-правових засад 
функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи 
в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування митних 
адміністрацій та можливості його використання в Україні, а також 
обґрунтовано позицію щодо нагальності трансформаційних процесів 
інституційної структури митної системи України. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, адміністративно-
правові засади, державна митна політика, митна справа, митний орган, 
митниця, орган доходів і зборів, правовий статус, правові засади, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. 

 
Коваль Н.В. Административно-правовые основы функционирования 

таможен в условиях евроинтеграционных процессов в Украине. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности и 
особенностей административно-правовых основ функционирования таможен 
как непосредственных субъектов осуществления таможенного дела в условиях 
евроинтеграционных процессов в Украине. Проанализирован уровень научной 
разработки проблемы административно-правовых основ функционирования 
таможен в Украине. Исследованы понятие, признаки, содержание и структура 
административно-правовых основ функционирования таможен как 
непосредственных субъектов осуществления таможенного дела. Установлено, 
что в структуре административно-правовых основ функционирования таможен 
определяются отдельные блоки: категориальный, нормативный, 
институциональный, инструментально-технологический. 

Исследованы особенности категориальной и нормативной составляющих 
административно-правовых основ функционирования таможен. Раскрыты и 
охарактеризованы инструментально-технологические характеристики 
административно-правовых основ функционирования таможен как 
непосредственных субъектов осуществления таможенного дела. Особое 
внимание уделено вопросам трансформации административно-правового 
статуса таможни как непосредственного субъекта осуществления таможенного 
дела в условиях евроинтеграционных процессов в Украине. 

Доказано, что неоднозначность категориального аппарата доктрины 
таможенного права Украины, учитывая динамичный характер таможенной 
сферы, создает проблемы не только в процессе определения отдельных 
аспектов административно-правовых основ функционирования таможен как 
непосредственных субъектов осуществления таможенного дела (что является 



19 

одним из факторов дестабилизации таможенной системы), но и в 
административно-правовом регулировании сферы таможенного дела. 

Определены направления совершенствования административно-правовых 
основ функционирования таможен как непосредственных субъектов 
осуществления таможенного дела в Украине. Проанализирован зарубежный 
опыт функционирования таможенных администраций и возможность его 
использования в Украине, а также обоснована позиция относительно 
безотлагательности трансформационных процессов институциональной 
структуры таможенной системы Украины. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, 
административно-правовые основы, государственная таможенная политика, 
орган доходов и сборов, правовой статус, правовые основы, таможенное дело, 
таможенный орган, таможня, центральный орган исполнительной власти, 
реализующий государственную таможенную политику. 

 
Koval M.V. Administrative and legal principles of customs operations in 

the context of Ukraine’s European integration. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization 

in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

This dissertation is about the multi-method research of nature and specificities 
of administrative-legal principles of operations of the customs as a direct entity 
engaged in the customs affairs in the context of Ukraine’s European integration. 

The author analysed the level of scientific issues of administrative-legal 
principles of customs operations in Ukraine and studied concepts, characteristics, 
meanings and structures of administrative-legal principles of operations of the 
customs as a direct entity engaged in the customs affairs. It is found that the structure 
of administrative-legal principles of customs operations has standalone aspects: 
categorical, normative, institutional, and instrumental-technological. 

The author also studied features of the categorical and regulatory components 
of administrative-legal principles of customs operations disclosed and characterized 
instrumental specifics of administrative-legal principles of operations of the customs 
as a direct entity engaged in the customs affairs. A special consideration was given to 
the issues of a transforming administrative-legal status of the customs as a direct 
entity engaged in the customs affairs amid the European integration processes in 
Ukraine. 

It is proved that ambiguities of the framework of customs law categories in 
consideration of the customs dynamic character cause problems not only in the 
illustration of particular aspects of administrative-legal principles of operations of the 
customs as a direct entity engaged in the customs affairs (what is one of the factors of 
the customs system destabilization) but also in the administrative-legal regulation of 
customs procedures. 

The author set directions for improving administrative-legal principles of 
operations of the customs as a direct entity engaged in the customs affairs in Ukraine. 
In particular, the author analysed the foreign best practices of customs 
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administrations and possibility for their use in Ukraine and explained the position of 
importance of transformations in the institutional structure of the Ukrainian customs 
system. 

Key words: administrative and legal principles, administrative and legal 
status, central executive body, which performs custom policy, customs authority, 
customs business, customs, legal principles, legal status, revenues and duties body, 
state customs policy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 22.11.2019. Формат 60x90/16. Папір офсетний. 
Друк цифровий. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 0859. 

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика» 
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а. 

Телефони: +38 (0552) 39-95-80, 
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 



 
 


	12.00.07 – адміністративне право і процес;
	Автореферат
	дисертації на здобуття наукового ступеня
	кандидата юридичних наук
	Запоріжжя – 2019

