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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна розвивається як цивілізована європейська 

правова держава з ринковою економікою. В умовах жорсткої світової 

конкуренції важливим є створення сприятливих умов для розвитку міжнародної 

торгівлі, збільшення обсягів транзиту, експорту та імпорту товарів через 

митний кордон України, що забезпечить збільшення надходжень до 

Державного бюджету України, створення нових робочих місць на митній 

території України та загалом сприятиме зростанню економіки України. 

Ключову роль у забезпеченні сприятливого інвестиційного клімату та 

привабливості національної економіки для суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності відіграє якісний рівень правового забезпечення митних відносин, 

спрощення порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України. Вищевикладене зумовлює актуальність та практичну 

значимість окремого доктринального дослідження теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні, які є комплексом взаємопов’язаних 

правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через 

митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх 

правовий статус, умови оподаткування і зумовлюють їх використання після 

митного оформлення. 

Суспільні відносини у сфері митної справи є предметом регулювання 

багатьох галузей права, проте саме норми адміністративного права, які мають 

владно-управлінський характер, більшою мірою регулюють вказані суспільні 

відносини, забезпечуючи реалізацію митної політики держави. 

Сучасний стан правового регулювання митних режимів є задовільним, адже 

їх визначення та класифікація в Митному кодексі України мають загальний 

характер і на практиці часто виникають випадки неоднозначного тлумачення 

відповідних норм митного права, про що свідчить судова практика, включаючи 

останні постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду. 

Українське суспільство розвивається під впливом світових процесів 

глобалізації та інформатизації. В умовах глобалізованої економіки важливою є 

раціональна на науково-обґрунтована політика держави у сфері митних 

відносин з метою захисту національного виробника та наповнення 

національного бюджету. Органи публічної адміністрації повинні чітко та 

послідовно захищати вказані публічні інтереси української держави, яким часто 

протистоять приватні інтереси транснаціональних корпорацій і окремих 

приватних фірм та інвесторів, які зацікавлені у зменшенні податкових (митних) 

зобов’язань та просуванні власної продукції на український ринок. 

Сучасна доктрина адміністративного права знаходиться в постійному 

процесі діалектичного розвитку, очищення від суперечливих та застарілих 

елементів. Наукові пошуки фахівців спрямовані на удосконалення 

фундаментальних положень та концепцій юридичної науки з метою 

формулювання пропозицій щодо напрямів удосконалення чинного 

законодавства та надання методичної допомоги практикуючим юристам. 
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Актуальні проблеми правового регулювання та адміністрування митних 

режимів зумовлені системними недоліками національного законодавства та 

юридичної практики у цій сфері суспільних відносин. Основною проблемою є 

високий ступень корупційних ризиків, які закладені в чинному Митному 

кодексі України щодо порядку та процедури митного оформлення, визначення 

митної вартості товарів та здійснення митного контролю. Судова практика 

свідчить про недосконалість Митного кодексу України в частині визначення 

митної вартості товарів. Актуальною проблемою є також постійні намагання в 

ручному режимі збільшувати надходження до бюджету з митниць шляхом 

запровадження негласних індикативних цін, «таблиць», профілів ризику тощо, 

чим порушується принцип правової визначеності. Останній вимагає, щоб зміни 

до митного законодавства були прогнозованими та однозначно врегульовували 

відповідні митні відносини. Вищевикладене зумовлює не тільки теоретичне, але 

і практичне значення дослідження актуальних напрямів удосконалення 

правового регулювання та адміністрування митних режимів в Україні. 

Дослідження теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 

в Україні є основою для подальшого удосконалення чинного національного 

законодавства та юридичної практики, розробки перспективного законодавства 

у сфері правового регулювання митних режимів. 

Питання адміністративно-правового регулювання митних відносин в 

Україні досліджуються в роботах фахівців у сфері адміністративного права, 

серед яких роботи О. Бандурки, В. Бевзенка, Н. Бортник, М. Віхляєва, 

Н. Губерської, С. Гусарова, Р. Калюжного, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

А. Комзюка, О. Комісарова, О. Кузьменко, В. Курила, Д. Лученка, П. Лютікова, 

М. Мельника, Р. Мельника, О. Миколенка, Я. Назарової, Д. Приймаченка, 

С. Стеценко, В. Тильчика, О. Тильчик, М. Тищенка, О. Чуприни, А. Школика та 

інших вчених-адміністративістів. Проте питання теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні досліджено фрагментарно, в рамках 

більш загальних тем, що актуалізує проведення цього дослідження. 

Доктринальною основою дослідження теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні стали дисертації, зокрема, 

М. Мельника «Інститут митних режимів у митному праві України», Н. Білак 

«Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної власності через митний 

кордон України», Я. Назарової «Правове регулювання митних режимів 

тимчасового ввезення та тимчасового вивезення», О. Чуприни «Правове 

регулювання митних режимів переробки» та інших науковців. 

Для порівняльно-правового дослідження були використані акти митного 

законодавства, а також рекомендаційні та роз’яснювальні матеріали митних 

органів Канади, Грузії, Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Французької 

Республіки, Японської Держави та Китайської Народної Республіки, 

Республіки Польща. Окрема увага, враховуючи євроінтеграційні прагнення 

українського народу, була приділена митному законодавству Європейського 

Союзу, в якому митні режими спрямовані на захист внутрішнього ринку ЄС та 

забезпечують сприятливі умови для розвитку експорту. 



3 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2020 рр., комплексних наукових проєктів «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 відповідає 

Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затвердженим Постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 р. № 179 (зокрема п. 3.4.2.5), та Перспективним 

напрямам кандидатських і докторських дисертацій за юридичними 

спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії Національної академії 

правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Дисертацію виконано також у межах Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 травня 2013 р. № 386-р, та Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 р., 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), а 

також Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-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 застосування визначити 

сутність, зміст та особливості теоретико-методологічних та правових засад 

митних режимів з урахуванням об’єктивних процесів євроінтеграції й 

глобалізації; окреслити тенденції та виявити недоліки категоріального, 

нормативного, інституційного й інструментального складників 

адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів в 

Україні; сформулювати науково обґрунтовані висновки, теоретичні положення 

та практичні рекомендації, спрямовані на підвищення результативності й 

ефективності механізму функціонування митних режимів. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно послідовно вирішити такі 

основні задачі: 

 розглянути поняття та сутність митних режимів як комплексного 

міжгалузевого утворення; 

 визначити методологію дослідження інституту митних режимів в 

сучасній доктрині адміністративного права; 

 проаналізувати історіографію дослідження інституту митних режимів; 

 описати історію становлення та розвитку інституту митних режимів в 

зарубіжних країнах; 

 проаналізувати історію становлення та розвитку митних режимів на 

українських землях; 

 охарактеризувати становлення та розвиток митної системи в незалежній 
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Україні; 

 визначити конституційні, міжнародно-правові та законодавчі основи 

митних режимів в Україні; 

 проаналізувати судову та адміністративну практику розгляду спорів, 

пов’язаних із митними режимами; 

 охарактеризувати практику Європейського суду з прав людини у сфері 

правового регулювання митних відносин; 

 описати зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та 

перспективи його впровадження в національне законодавство та юридичну 

практику; 

 з’ясувати актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в 

Україні; 

 визначити перспективні напрями удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання митних 

режимів. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного, 

фінансового, господарського, міжнародного та митного права суспільні 

відносини у сфері функціонування митних режимів в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та правові засади 

митних режимів 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. Методологія 

дисертаційного дослідження ґрунтується на органічному поєднанні 

філософських методів діалектики (включаючи закони єдності та боротьби 

протилежностей та переходу кількісних змін у якісні, а також прийом 

«заперечення заперечення»), метафізики, а також принципів об’єктивності й 

історизму; загальнонаукових методів, серед яких аксіоматичний метод, 

прийоми логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та індукція), метод 

порівняння, системний та структурно-функціональний методи, прийоми 

соціологічного методу (опитування, анкетування, спостереження); спеціально-

юридичних методів дослідження, серед яких – метод юридичної догматики як 

різновид аксіоматичного методу, історико-правовий метод, методи 

порівняльного правознавства, методи юридичної статистики та логіки, а також 

метод юридичного моделювання. 

У процесі дослідження теоретичних засад визначення правової категорії та 

класифікації митних режимів як комплексного міжгалузевого утворення 

застосовуються прийоми логічного методу, системний та структурно-

функціональний методи (підрозділ 1.1). З метою визначення методології 

дослідження інституту митних режимів у сучасній доктрині адміністративного 

права застосовується та аналізується вся сукупність методів наукового пізнання 

в контексті їх використання в рамках цього дослідження (підрозділ 1.2). У 

процесі наукового огляду історіографії дослідження інституту митних режимів 

застосовуються закони діалектики, системний метод, історико-правовий метод 

та метод порівняння. 
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З метою наукового аналізу історії становлення та розвитку інституту 

митних режимів у зарубіжних країнах застосовуються закони діалектики, 

прийоми логічного методу, історико-правовий метод, методологія 

порівняльного правознавства, а також принципи об’єктивності та історизму 

(підрозділ 2.1). Аналогічна група методів застосовується в процесі дослідження 

історії становлення та розвитку митних режимів на українських землях до 

проголошення незалежності України (підрозділ 2.2), а також становлення та 

розвитку митної системи в незалежній Україні (підрозділ 2.3). 

У процесі дослідження конституційних, міжнародно-правових та 

законодавчих основ митних режимів в Україні застосовуються системний та 

структурно-функціональний методи, прийоми логічного методу, метод 

юридичної догматики (формально-юридичний метод), а також метод 

юридичної статистики (підрозділ 3.1). З метою аналізу судової та 

адміністративної практики розгляду спорів, пов’язаних із митними режимами, 

застосовуються методи юридичної логіки та статистики, формально-

юридичний метод та метод юридичного моделювання (підрозділ 3.2). Для 

дослідження практики Європейського суду з прав людини у сфері правового 

регулювання митних відносин застосовуються прийоми логічного методу, 

методологія порівняльного правознавства, методи юридичної статистики та 

юридичного моделювання (підрозділ 3.3). 

Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та перспективи 

його впровадження в національне законодавство та юридичну практику 

досліджується з використанням системного методу та прийомів логічного 

методу, методів порівняльного правознавства та юридичної догматики 

(підрозділ 4.1). Актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в 

Україні визначаються за допомогою законів діалектики, системного та 

структурно-функціонального методів, методу юридичної логіки та прийомів 

соціологічного методу (підрозділ 4.2). З метою визначення перспективних 

напрямів удосконалення національного законодавства та юридичної практики у 

сфері правового регулювання митних режимів застосовуються прийоми 

логічного методу, системний метод, методи юридичної догматики та 

юридичного моделювання (підрозділ 4.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України та Рішення 

Конституційного Суду України, міжнародні нормативно-правові акти у сфері 

митної справи, ратифіковані Верховною Радою України, кодекси та закони 

України, постанови касаційних судів у складі Верховного Суду та Великої 

Палати Верховного Суду, укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України та відомчі нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади, накази Державної митної служби України та інших суміжних 

служб. 

Емпіричною базою дисертації є дані, акумульовані Державною митною 

службою України, Державною податковою службою України та Державною 

службою статистики України, а також правова публіцистика, довідкові та 

енциклопедичні видання, матеріали актуальних та репрезентативних 

соціологічних досліджень тощо. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в юридичній науці комплексних досліджень теоретико-

методологічних та правових засад митних режимів в Україні, у якому не лише 

розкрито особливості адміністративно-правового забезпечення функціонування 

митних режимів, а й наведено ґрунтовний аналіз їх теоретичних та 

методологічних засад. У результаті здійсненого дослідження сформульовано 

низку положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш 

значущих із яких належать такі: 

уперше: 

 сформульовано авторське визначення митного режиму як комплексу 

правових засобів, якими, в залежності від заявленої мети переміщення товарів 

та транспортних засобів через митний кордон України, врегульовано порядок 

такого переміщення: митні процедури щодо цих товарів та транспортних 

засобів, їх правовий статус, порядок визначення митної вартості, умови 

оподаткування, використання після митного оформлення; 

 запропоновано доповнити класичну класифікацію митних режимів за 

Митним кодексом України їх доктринальною класифікацією за критерієм 

поширеності та частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм 

впливу на торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, 

транзит) та технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна 

митна зона, безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на 

внутрішній ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за 

межами митної території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні 

ринки (експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній 

території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна торгівля, 

знищення або руйнування); 

 обґрунтовано необхідність адміністративно-правового забезпечення 

використання в процесі функціонування митних режимів технології штучного 

інтелекту, яка дозволить мінімізувати та з часом виключити людський фактор і 

створити концепт непідкупного та неупередженого роботизованого митника, 

який за допомогою програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну 

вартість товарів з аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх 

якість та відповідність задекларованим показникам; 

 запропоновано внести зміни до чинного Митного кодексу України в 

частині процедури, критеріїв та методів визначення митної вартості товарів за 

допомогою спеціального програмного забезпечення та бази даних, інтегрованої 

в національні та міжнародні інформаційно-аналітичні системи; 

удосконалено: 

 методологічні засади дослідження інституту митних режимів щодо 

особливостей застосування закону переходу кількісних змін у якісні та інших 

законів діалектики, методології порівняльного правознавства, а також 

урахування особливостей методології адміністративного, митного, фінансового, 

цивільного, господарського та міжнародно-приватного права в процесі 

дослідження міжгалузевого інституту митних режимів; 

 систему основних напрямів і способів реформування Державної митної 
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служби України, ключовим засобом удосконалення діяльності якої названо 

подальшу автоматизацію та інформатизацію (цифровізацію) в процесі 

забезпечення функціонування митних режимів з метою мінімізації людського 

фактору та забезпечення ефективної протидії корупції в діяльності органів 

публічної адміністрації; 

 адміністративно-правові засади митних режимів в Україні в частині 

внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення його у 

відповідність до Митного кодексу ЄС з метою завершення процесу адаптації 

національного митного законодавства до права ЄС у сфері правового 

забезпечення функціонування митних режимів; 

 узагальнення судової та адміністративної практики у сфері вирішення 

митних спорів між органами публічної адміністрації та суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, які виникають в процесі функціонування 

митних режимів, включаючи аналіз останніх постанов Великої Палати 

Верховного Суду, а також відповідної практики Європейського суду з прав 

людини; 

набули подальшого розвитку: 

 узагальнення досвіду теоретико-методологічного та правового 

забезпечення ефективного функціонування митних режимів у зарубіжних 

країнах, серед яких особливу увагу приділено позитивному досвіду правової 

регламентації та адміністрування митних режимів в таких розвинутих 

державах, як Сполучені Штати Америки, Республіка Сінгапур, Королівство 

Швеція, Канада, Французька Республіка, Республіка Польща, Японська 

Держава та Китайська Народна Республіка, митні системи яких демонструють 

високий рівень організації й адміністративно-правового забезпечення, 

автоматизації, цифровізації та відповідності міжнародним стандартам; 

 систематизація історіографії дослідження митних режимів в доктрині 

адміністративного права з метою створення впорядкованої доктринальної 

основи для формулювання конкретних науково-обґрунтованих пропозицій 

щодо вдосконалення чинного митного законодавства та адміністративної 

практики функціонування митних режимів, а також обґрунтування необхідності 

внесення відповідних змін до Митного кодексу України; 

 науково обґрунтовані положення щодо необхідності спрощення митних 

процедур у рамках митного режиму експорту з метою стимулювання суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до розширення потоків експорту вітчизняних 

високотехнологічних товарів з високою доданою вартістю, а також 

необхідності розробки та застосування розширеної системи заходів тарифного 

та нетарифного регулювання імпорту товарів, які достатньою мірою 

виробляються на митній території України, з метою захисту національного 

виробника, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до 

державного бюджету України; 

 актуальні способи удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення митних режимів транзиту та переробки на митній території 

України в контексті розвитку України як транзитної держави та необхідності 

створення нових робочих місць в умовах жорсткої світової конкуренції на 
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ринку праці та у сфері виробництва високотехнологічної продукції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні доктринальні положення, 

зроблені узагальнення, науково обґрунтовані висновки та пропозиції мають 

загальнотеоретичне і прикладне значення для доктрини адміністративного 

права, законотворчої та нормотворчої діяльності та юридичної практики у сфері 

правового забезпечення ефективного функціонування митних режимів. 

Результати дослідження може бути використано в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для розроблення актуальних напрямів 

удосконалення теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в 

Україні, класифікації та деталізації адміністративно-правових та інших засобів 

забезпечення ефективного функціонування митних режимів, а також для 

вивчення відповідних правових механізмів на загальнотеоретичному рівні й у 

межах інших галузей права; 

 правотворчій діяльності – для розроблення пропозицій щодо внесення 

змін до чинного Митного кодексу України, а також розроблення та прийняття 

перспективних наказів Державної митної служби України; 

 правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення 

практики адміністрування митних режимів у процесі діяльності органів 

публічної адміністрації в особі Державної митної служби України; 

 навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників та інших 

навчально-методичних матеріалів зі спеціальностей «Адміністративне право», 

«Митне право», «Адміністративно-процесуальне право України», «Судові та 

правоохоронні органи України», а також під час викладання відповідних 

дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки дисертації 

розроблено автором самостійно з використанням новітніх досягнень 

вітчизняної науки адміністративного права та робіт зарубіжних учених-

адміністративістів. Усі положення й висновки, викладені в дисертації, 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на десяти науково-

практичних конференціях, зокрема: «Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки» (м. Дніпро, 2020 р.); «Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Одеса, 2020 р.); «Актуальні питання розвитку 

права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 2020 р.); «Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); «Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії» (м. Харків, 2019 р.); «Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); 

«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 

підґрунтя» (м. Дніпро, 2019 р.); «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2019 р.); «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2019 р.). 
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Публікації. Основні положення й результати дисертації відображені в 

одноосібній монографії, 24 наукових статтях (з них 19 опубліковані у виданнях, 

що визнані як фахові з юридичних наук та включені до міжнародних 

наукометричних баз, і 5 статей – у зарубіжних наукових виданнях), а також у 

10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять дванадцять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 417 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 323 сторінки. Список використаних джерел налічує 

425 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження інституту 

митних режимів» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Інститут митних режимів як комплексне міжгалузеве 

утворення: теоретичні засади визначення правової категорії та класифікації» 

дисертантом на підставі аналізу різноманітних наукових і нормативних джерел 

сформульовано дефініцію категорії «митний режим». 

Митні режими розглядаються як різновид адміністративно-правових 

режимів, які своєю чергою є одним із видів правових режимів. Доводиться, що 

правовий режим за своєю сутністю є динамічною системою правових засобів, 

що дозволяє бачити у праві не тільки систему заборон, дозволів та зобов’язань, 

а систему реальних правових інструментів досягнення публічної чи приватної 

мети правовідносин. 

Підкреслюється міжгалузевий характер митних режимів, порядок 

функціонування яких врегульовано нормами митного, адміністративного, 

податкового, цивільного, господарського та міжнародно-приватного права, що 

вимагає від суб’єктів владних повноважень високого рівня професійної 

підготовки та правової культури.  

Визначаються основні принципи та функції митних режимів, які дозволяють 

забезпечити оперативне переміщення товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України та здійснити ефективний митний контроль дотримання 

норм митного та податкового законодавства. 

У підрозділі 1.2 «Методологія дослідження інституту митних режимів в 

сучасній доктрині адміністративного права» дисертантом підкреслено, що в 

процесі дослідження правових явищ та процесів необхідно застосовувати 

комплексне поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів дослідження, а також дотримуватися принципів 

об’єктивності та історизму. 
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Враховуючи міжгалузевий характер інституту митних режимів, 

обґрунтовується необхідність урахування особливостей методології митного, 

адміністративного, податкового, цивільного, господарського та міжнародно-

приватного права. 

Підкреслюється важливість використання законів діалектики в процесі 

дослідження та визначення актуальних напрямів удосконалення митних 

режимів в Україні, зокрема, законів єдності та боротьби протилежностей, 

переходу кількісних змін у якісні та прийому «заперечення заперечення». 

Адміністративно-правове регулювання митних режимів визначено як 

ефективний інструмент забезпечення торговельного балансу, захисту інтересів 

національного виробника, збільшення надходжень до Державного бюджету 

України та активізації міжнародної торгівлі через систему засобів заохочення 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до вибору того або іншого виду 

митного режиму. 

Акцентовано увагу на необхідності активного використання методів 

юридичної статистики та прийомів соціологічного методу в процесі 

дослідження митних режимів, що дозволить здійснювати ефективний та 

непереривний моніторинг активності суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, виявляти актуальні проблеми та корупційні ризики, які виникають в 

процесі функціонування митних режимів. Результати соціологічних досліджень 

та дані офіційної статистики названі основною підставою для проведення 

реформ митного законодавства та удосконалення адміністрування митних 

режимів, проведення заходів щодо протидії корупції та зловживанням владою 

суб’єктами владних повноважень. 

Ключову роль у процесі доктринального аналізу та розробки перспективних 

напрямів удосконалення чинного митного законодавства відведено методам 

юридичної догматики та юридичного моделювання з акцентом на законодавче 

врегулювання основних питань функціонування митних режимів на рівні 

Митного кодексу України. 

У підрозділі 1.3 «Історіографія дослідження інституту митних режимів» 

на основі дослідження доктринальних джерел виявлено тенденцію щодо 

активізації наукових досліджень правового забезпечення та адміністрування 

окремих видів митних режимів. 

Зазначається, що суттєвий внесок у формування доктринальної основи 

дослідження теоретико-методологічних та правових засад митних режимів 

зробили вчені-економісти, в роботах яких проаналізовано історію та сучасний 

стан інституту митних режимів, проведено їх класифікацію та простежено 

зв’язок із економічними процесами, встановлено вплив на розвиток економіки 

та міжнародної торгівлі (праці В. Ляшенко, Н. Осадчої, Л. Ганас, О. Дороша, 

О. Мукан, Л. Ноджак, С. Трухана та інших науковців). 

Основою цього дослідження виступають фундаментальні праці фахівців з 

теорії держави та права, представників доктрини адміністративного права, 

присвячені методології наукового пізнання правових явищ та процесів (праці 

О. Ганьби, В. Мірошниченка, В. Ількова, М. Кельмана, Н. Кушакової-

Костицької, Г. Лук’янової, В. Пашинського, П. Рабіновича, Т. Коломоєць та 
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інших відомих науковців). З метою удосконалення сучасного праворозуміння у 

сфері митного та адміністративного права запропоновано використання 

елементів інструментальної теорії права, а саме категорії «правові засоби», якій 

приділяють все більше уваги як вітчизняні, так і зарубіжні науковці 

(О. Онуфрієнко, О. Ганзенко, А. Денисова та інші дослідники). 

Окремо виділяються наукові праці, присвячені порівняльно-правовому 

аналізу правових засад функціонування та адміністрування митних режимів, а 

саме роботи дослідників, присвячені зарубіжному досвіду організації митної 

справи та міжнародним стандартам функціонування митних режимів. 

Особлива увага в історіографії дослідження теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів приділена науковим публікаціям, 

дисертаційним дослідженням та монографіям, присвяченим актуальним 

напрямам удосконалення адміністративно-правового забезпечення та 

функціонування митних режимів (праці Д. Приймаченко, М. Мельника, 

О. Чуприни та інших відомих науковців). 

Розділ 2 «Історія становлення та розвитку інституту митних режимів» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Історія становлення та розвитку інститут митних 

режимів у зарубіжних країнах» окреслено історію появи перших елементів 

митних режимів у зарубіжних країнах починаючи із стародавніх часів та 

включаючи періоди середньовіччя, буржуазних революцій та нового часу, а 

також історію становлення та розвитку митних режимів у Європейському 

Союзі. 

Історичні пам’ятки свідчать про те, що ще у Стародавніх Греції та Римі 

сформувалися впорядковані належним чином системи оподаткування, в яких 

були присутні податки, які ми можемо вважати попередниками сучасних 

митних платежів. При цьому вже у ті часи сформувався погляд на те, що 

торгівля повинна бути джерелом наповнення державної скарбниці, а для цього 

міста та держава повинні розвивати свої гавані, шляхи, мости тощо. 

Зазначається, що суттєві зміни у характері митної справи та її відхід від 

виключно фіскальної функції відбулися завдяки розвитку середньовічних міст 

та отриманню ними Магдебурзького права. Незалежність та розширення прав 

міського самоврядування включало і право встановлення місцевих податків і 

зборів, затвердження правил торгівлі. 

Формулюється висновок про те, що першим в історії митної справи був 

розвинутий митний режим транзиту, а з часом відбувається становлення 

митних режимів експорту та імпорту, коли публічна адміністрація починає 

цілеспрямовано впливати на зовнішню торгівлю та застосовувати 

централізовану систему тарифного та нетарифного регулювання митних 

відносин. 

Окрему увагу приділено історії становлення та розвитку правового 

регулювання митних режимів у Європейському Союзі, адже найефективнішим 

Митним союзом сьогодення можна впевнено вважати Митний союз 

Європейського Союзу. Зазначається, що основним завданням публічної 

адміністрації був захист національного виробника від імпорту товарів за 
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демпінговими цінами. Крім того, увагу звертали і на різні рівні економічного 

розвитку майбутніх членів ЄС, і на різні характеристики держав щодо кількості 

населення та особливостей національного традиційного виробництва. 

Підкреслюється важливість урахування досвіду приєднання нових держав до 

Митного Союзу ЄС у контексті євроінтеграційних процесів, які відбуваються в 

Україні, та необхідності захисту інтересів національного виробника. 

У підрозділі 2.2 «Історія становлення та розвитку митних режимів на 

українських землях» аналізуються етапи становлення та розвитку інституту 

митних режимів починаючі із періоду Київської Русі та закінчуючи періодом 

розвитку митної справи після проголошення незалежності України. 

Зазначається, що особливістю формування митної справи на Русі став 

процес державотворення як процес організації суспільно-економічних відносин 

на цій території. Тому більшість дослідників митних відносин схиляються до 

того, що зародки митної системи в Україні з’явилися в цей період, а мито як 

податок було запозичене київськими князями в одній із стародавніх імперій, 

найімовірніше Візантійській, одночасно із християнською релігією, традиціями 

землеробства, ремісництвом та культурою. 

Поява митних режимів експорту та імпорту, справляння мита за 

переміщення товарів через кордон були зумовлені реальним економічним 

чинником – потребою наповнення державної казни, що і натепер є одним із 

основних завдань Державної митної служби України. Історичний досвід 

доводить необхідність існування публічної мети встановлення та 

функціонування системи митних зборів, які повинні використовуватися 

публічною адміністрацією на благо всього суспільства та сприяти розвитку 

міжнародної торгівлі. 

Проаналізовано становлення та розвиток митної справи на українських 

землях у період козацької держави та у складі Російської імперії. Зазначається, 

що в радянський період на території України була створена достатньо 

розгалужена система митного контролю, проте слід зауважити, що це не 

сприяло розвитку міжнародної торгівлі та активному функціонуванню митних 

режимів транзиту, експорту та імпорту, адже радянська економіка була 

відмежована від світових ринків так званою «залізною завісою», функціонувала 

відособлено за відсутності адекватної конкуренції та з акцентом на військово-

промислове виробництво. 

Аналіз історичного досвіду підтверджує правильний вибір сучасної 

української держави щодо поступового розриву економічних та політичних 

зв’язків із Російською Федерацією, яка є наступницею Російської імперії, та 

продовження курсу на євроінтеграцію, приведення національного 

законодавства, включаючи податкове та митне право, у відповідність до права 

ЄС. Всі попередні століття Росія здійснювала негативний та руйнівний вплив 

на національну державність, гальмуючи розвиток українських правових 

інституцій, включаючи розвиток митної справи, та знищуючи засади 

суверенної влади. 

У підрозділі 2.3 «Становлення та розвиток митної системи в незалежній 

Україні» досліджуються етапи становлення та розвитку митних органів після 
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проголошення незалежності України. Зазначається, що Державна митна служба 

України тривалий час функціонувала як самостійний орган публічної 

адміністрації, а також у складі Міністерства доходів і зборів України та 

Державної фіскальної служби України. 

Об’єднання податкових та митних органів у єдину централізовану систему 

не виправдало запланованих очікувань, адже, пропри органічну спорідненість 

функцій податкових та митних служб, це є дві самостійні системи, які 

здійснюють адміністрування хоча і схожих, але по суті різних публічно-

правових відносин. Якщо суб’єкти владних повноважень податкової служби 

здійснюють адміністрування внутрішніх податків і зборів, то митні органи 

зосереджені на здійсненні митного контролю порядку переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України, організовують протидію 

контрабанді та виконання митних формальностей і процедур. 

Формулюється висновок про доцільність функціонування окремого органу 

публічної адміністрації в особі Державної митної служби України, суб’єкти 

владних повноважень якої здійснюють адміністрування митних режимів на 

підставі, на виконання та відповідно до Митного кодексу України. 

Розділ 3 «Сучасний стан правового регулювання митних режимів в 

Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Конституційні, міжнародно-правові та законодавчі 

основи митних режимів в Україні» досліджено правові засади функціонування 

митних режимів в Україні. Виділяються ієрархічні рівні нормативно-правових 

актів, якими врегульовано порядок функціонування та адміністрування митних 

режимів. 

Зазначається, що правова регламентація та практична реалізація митних 

режимів здійснюється насамперед з урахуванням закріплених в Конституції 

України принципів права, серед яких ключове значення має принцип 

верховенства права, який своєю чергою включає в себе три взаємопов’язані 

елементи: принцип верховенства прав і свобод людини, принцип верховенства 

ратифікованих Верховною Радою України норм міжнародного права над 

нормами національного права, а також сам принцип конституційності, тобто 

верховенства норм Конституції над нормами інших нормативно-правових актів. 

Враховуючи правову природу митних режимів, комплексний міжгалузевий 

характер цього правового інституту митного права, норми міжнародних 

договорів у сфері міжнародної торгівлі та митної справи є одним із основних 

джерел права в системі правових засад митних режимів. 

Важливе місце в ієрархії правових основ митної справи загалом та митних 

режимів зокрема посідають постанови Касаційних судів у складі Верховного 

Суду та постанови Великої Палати Верховного Суду, які містять правові 

позиції (висновки) вищого органу судової влади щодо правильного 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

Зазначається, що, враховуючи високий ступінь корупційних ризиків в 

процесі здійснення відомчої нормотворчості, пріоритетне значення в 

регулюванні порядку функціонування та адміністрування митних режимів 

повинні мати норми Митного кодексу України. 
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У підрозділі 3.2 «Судова та адміністративна практика розгляду спорів, 

пов’язаних із митними режимами» на основі докладного й ґрунтовного 

опрацювання судової та адміністративної практики формулюється висновок 

про те, що національне законодавство достатньо детально регулює митні 

відносини, враховуючи їх важливість для національної економіки та правової 

системи, проте на практиці часто виникають питання, які прямо не врегульовані 

нормами митного права та викликають неоднозначні тлумачення щодо порядку 

їх вирішення. Лише з моменту вступу в силу нових процесуальних кодексів 

(15.12.2017 р.) по 17.11.2019 р. судами розглянуто приблизно 3 000 справ, у 

яких оскаржуються рішення митниць про коригування митної вартості. 

Верховним Судом розглянуто приблизно 400 касаційних скарг з цієї категорії 

справ. 

Передумовою спорів є недосконалість норм Митного кодексу України, 

зокрема, в частині правової регламентації митних режимів, порядку визначення 

митної вартості товарів та інших аспектів митної справи. Саме тому судова 

правотворчість є важливим джерелом митного права, який дозволяє заповнити 

наявні прогалини у сфері правового регулювання митних режимів та 

оперативно вирішити юридичні колізії в цій сфері суспільних відносин. 

У підрозділі 3.3 «Практика Європейського суду з прав людини у сфері 

правового регулювання митних відносин» досліджуються актуальні рішення 

Європейського суду з прав людини, які стосуються окремих питань захисту 

прав і свобод людини в процесі здійснення митної справи, а саме пошуку 

оптимального балансу між публічними та приватними інтересами учасників 

митних правовідносин.  

Рішення Європейського суду з прав людини є підставою для вжиття заходів 

загального та індивідуального характеру, спрямованих на усунення причин 

порушення європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод у сфері правового регулювання митних відносин. 

Дослідження практики Європейського суду з прав людини у сфері митних 

відносин дозволяє зробити висновок про те, що в Україні поступово 

формується прецедентне право. Попри належність національної правової 

системи до романо-германської правової сім’ї, рішення Європейського суду з 

прав людини відіграють все більшу роль у юридичній практиці та прямо 

впливають на результати правозастосування органів публічної адміністрації та 

національних судів. Проаналізовані рішення Європейського суду з прав людини 

у сфері правового регулювання митних відносин свідчать про важливість 

казуального тлумачення норм митного права для правильного розуміння та 

застосування норм Митного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів. 

Розділ 4 «Актуальні напрями удосконалення правового регулювання та 

адміністрування митних режимів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання митних 

режимів та перспективи його впровадження в національне законодавство та 

юридичну практику» досліджено досвід держав із найбільш розвиненим 

митним законодавством. Проаналізовано досвід адміністративно-правового 



15 

забезпечення та адміністрування митних режимів у Канаді, Грузії, Королівстві 

Іспанія, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, 

Сполучених Штатах Америки, Французькій Республіці, Японській Державі та 

Китайській Народній Республіці, Республіці Польща. Враховуючи закріплений 

в Конституції євроінтеграційний вибір України, окрема увага приділена 

митному законодавству Європейського Союзу. 

Аналіз зарубіжного досвіду регулювання митного оформлення й митного 

контролю товарів і транспортних засобів показав, що якість митних послуг 

вища там, де широко застосовуються передові автоматизовані технології. 

Перехід до технологій електронного декларування та контролю здійснюється в 

усіх розвинутих країнах світу. Автоматизація процедур митного оформлення й 

митного контролю дозволяє істотно зменшити обсяг роботи співробітників 

митних органів з паперовими документами й скоротити час оформлення. 

Зазначається, що впровадження нових прогресивних технологій у сфері 

митного управління, оптимізація митних процедур, розширення практики 

інформування й консультування учасників зовнішньоекономічної діяльності, а 

також розвиток митної інфраструктури та її технічної оснащеності в 

зарубіжних країнах впливають на формування сприятливих умов 

зовнішньоекономічної діяльності, підвищення якості надання митних послуг 

юридичним і фізичним особам, зменшення адміністративних перешкод, 

зростання добробуту населення й темпів економічного розвитку. 

Досвід зарубіжних країн у сфері митно-тарифного регулювання імпортно-

експортних операцій демонструє схожі риси митної політики різних держав 

щодо пріоритетного захисту національного виробника шляхом стимулювання 

експорту завдяки відсутності або мінімальним ставкам експортних митних 

тарифів, а також застосування антидемпінгових митних зборів та квот (заходів 

тарифного і нетарифного регулювання) щодо імпорту товарів, які достатньою 

мірою виробляються національними підприємствами. 

У підрозділі 4.2 «Актуальні проблеми правового регулювання митних 

режимів в Україні» проаналізовано найбільш проблемні питання 

адміністративно-правового забезпечення та адміністрування митних режимів.  

Про наявність актуальних проблем функціонування митних режимів 

свідчать результати соціологічних досліджень. Так, за результатами 

соціологічного дослідження Європейської Бізнес Асоціації 36,2% опитаних 

представників бізнесу стверджують, що не задоволені якістю митних послуг та 

професіоналізмом осіб, з якими вони взаємодіють на митниці. 58,6% вважають, 

що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (дані отримані в 

ході визначення Митного індексу України з січня по серпень 2018 р.). У 

першому півріччі 2020 р. результати опитування демонструють, що оцінка 

роботи митниці експертами Асоціації залишається концептуально незмінною 

протягом останнього року: 56% вважають, що корупція в митних органах 

залишається на тому ж рівні (54% у попередньому періоді), хоча 31% опитаних 

помітили зменшення проявів корупції. 

Зазначається, що до актуальних проблем правового забезпечення та 

адміністрування митних режимів у зв’язку із проблемою корупції належать 
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низький рівень правової культури суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 

суб’єктів владних повноважень Державної митної служби України, а також 

системні недоліки національного митного законодавства, яке наділяє органи 

публічної адміністрації широкими дискреційними повноваженнями в процесі 

адміністрування митних режимів. 

Суттєвими проблемами забезпечення ефективного адміністрування митних 

режимів в Україні названо низький рівень технічного оснащення та 

автоматизації пунктів пропуску через митний кордон України, а також 

непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та підстав для 

призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, зважуванням, 

відбором зразків для експертного дослідження тощо. 

У підрозділі 4.3 «Перспективні напрями удосконалення національного 

законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання митних 

режимів» викладено наукові положення, висновки та рекомендації щодо 

напрямів системного й докорінного вдосконалення теоретико-методологічних 

та правових засад митних режимів в Україні. 

Враховуючи об’єктивні недоліки адміністративно-правового забезпечення 

та адміністрування митних режимів в Україні, сформульовано висновок про 

необхідність правової регламентації автоматизації та інформатизації митних 

процедур (процедури декларування, процедури визначення митної вартості 

тощо) за допомогою технології штучного інтелекту, що виключить людський 

(часто-густо корупційний) фактор з процесу митного оформлення та контролю. 

Сучасні технології дозволять організувати роботизоване обладнання для 

перевірки товарів, сканування всієї супровідної документації та проведення 

неупередженого аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у 

декларації характеристикам, а також визначення митної вартості товарів 

штучним інтелектом з аналізом всіх інформаційних ресурсів. 

Важливим напрямом удосконалення правових засад митних режимів в 

Україні названо адміністративно-правове забезпечення переходу на 

електронний документообіг у системі підрозділів Державної митної служби 

України. У зв’язку із цим існує об’єктивна необхідність внесення відповідних 

змін до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження положень 

про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» 

від 6 березня 2019 р. № 227 в частині завдань та напрямів діяльності, зокрема 

щодо організації роботи Системи електронного документообігу (СЕД) органів 

Державної митної служби України (програмного комплексу автоматизації 

обліку та документообігу). 

У контексті цифровізації системи публічного управління актуальним 

напрямом удосконалення правового регулювання та адміністрування митних 

режимів в Україні названо розвиток сервісних служб та можливостей 

офіційного вебпорталу Державної митної служби України в рамках концепту 

«Митниця в смартфоні»: створення інтерактивного сервісу щодо вибору 

митного режиму та поміщення в нього товарів з можливістю заповнення 

декларації онлайн та виконання інших митних формальностей, спостереження в 

режимі онлайн за переміщенням товарів через митний кордон тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 

напрацювань у сфері адміністративного, митного, податкового, цивільного, 

господарського та міжнародно-приватного права, положень чинного 

національного законодавства та практики його реалізації здійснено теоретичне 

узагальнення, а також сформульовано науково обґрунтовані висновки й 

практичні рекомендації, які розв’язують наукові проблеми щодо вдосконалення 

теоретико-методологічних та правових засад митних режимів в Україні. За 

результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Встановлено, що теоретичною основою правильного розуміння сутності 

інституту митних режимів є доктринальні положення, в яких розкривається 

поняття та класифікація адміністративно-правових режимів, які виступають 

динамічними системами взаємопов’язаних правових засобів регулювання 

певних сфер публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи 

публічної адміністрації, що використовують передбачені чинним 

законодавством інструменти адміністративно-правового впливу з метою 

забезпечення публічних інтересів держави та суспільства. Як різновид 

адміністративно-правових режимів митні режими належать до міжгалузевих, 

постійно діючих адміністративно-правових режимів у сфері публічного 

управління та економіки на території пунктів пропуску через державний кордон 

України та пов’язані із режимом обігу предметів – порядком переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 

Враховуючи доктринальні та нормативні положення, митний режим 

доцільно визначити як комплекс правових засобів, якими, в залежності від 

заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, врегульовано порядок такого переміщення: митні процедури 

щодо цих товарів та транспортних засобів, їх правовий статус, порядок 

визначення митної вартості, умови оподаткування, використання після митного 

оформлення. 

Класичну класифікацію митних режимів за Митним кодексом України 

запропоновано доповнити їх класифікацією за критерієм поширеності та 

частоти застосування – на основні та додаткові; за критерієм впливу на 

торгівельний баланс України – на визначальні (експорт, імпорт, транзит) та 

технічно-процедурні (тимчасове вивезення, митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля); за метою застосування – на орієнтовані на внутрішній 

ринок (імпорт, реімпорт, тимчасове вивезення, переробка за межами митної 

території, відмова на користь держави), орієнтовані на зовнішні ринки (експорт, 

реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка на митній території) та 

універсальні (митний склад, вільна митна зона, безмитна торгівля, знищення 

або руйнування). 

До основних функції митних режимів слід віднести: регулятивну функцію, в 

рамках якої органи публічної адміністрації визначають лінії поведінки 

учасників митних правовідносин, наділяючи їх правами (право обрати митний 

режим, право скористатися автоматизованою системою митного оформлення, 
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механізмом «єдиного вікна») та обов’язками (обов’язок задекларувати товари, 

визначити їх митну вартість, сплатити митні платежі тощо); охоронну функцію, 

яка полягає у захисті національної безпеки та економіки від незаконного 

переміщення товарів через митний кордон України (виявлення контрабанди, 

незадекларованих товарів тощо); контрольно-наглядову функцію, яка полягає у 

здійсненні державного контролю за дотриманням норм митного законодавства 

в процесі митного оформлення товарів і транспортних засобів; фіскальну 

функцію, яка полягає в адмініструванні посадовими особами Державної митної 

служби України всіх передбачених чинним законодавством митних платежів; 

стимулюючу функцію, яка полягає у заохоченні (стимулюванні) суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до активізації міжнародної торгівлі завдяки 

спрощеним процедурам у рамках функціонування певних митних режимів 

(стимулювання експорту або імпорту, транзиту тощо); координуючу функцію, 

яка полягає в координації діяльності посадових осіб Державної митної служби 

України з іншими контролюючими органами публічної адміністрації 

(Державною прикордонною службою України, Державною службою України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тощо) в процесі 

функціонування митних режимів; інформаційну функцію, яка полягає в 

інформуванні громадян та нерезидентів про новели національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних режимів, доступні 

інформаційні ресурси та сервіси митної служби; виховну функцію, яка полягає 

у виховному впливі інституту митних режимів, а також посадових осіб митниць 

на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою формування в останніх 

поваги до норм і принципів митного права, органів публічної адміністрації в 

цілому (високого рівні правосвідомості та митної правової культури). 

2. Доведено, що методологічною основою дослідження інституту митних 

режимів є органічне поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів дослідження: законів діалектики (єдності та боротьби 

протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, прийому «заперечення 

заперечення») та метафізики, принципів об’єктивності та історизму, 

аксіоматичного методу, прийомів логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та 

індукція), історико-правового, системного та структурно-функціонального 

методів, прийомів соціологічного методу (опитування, спостереження тощо), 

методу юридичної догматики як різновиду аксіоматичного методу та методу 

юридичної статистики, а також універсального методу юридичного 

моделювання з метою формулювання пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства та юридичної практики у сфері адміністративно-правового 

регулювання митних режимів. Враховуючи міжгалузевий характер інституту 

митних режимів, у процесі їх дослідження необхідно враховувати специфіку 

методології окремих юридичних наук: адміністративного, митного, 

фінансового, цивільного, господарського та міжнародно-приватного права. 

Особливу увагу необхідно приділяти застосуванню методів соціологічних 

досліджень та юридичної статистики, які дозволяють виявити реальний стан 

публічних відносин у сфері митної справи, актуальні проблеми в процесі 

функціонування митних режимів, спрогнозувати напрями реформування 
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митного законодавства на основі виявлених недоліків правового регулювання 

та очікувань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Визначено, що дослідження історіографії теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні дозволило виявити тенденцію щодо 

активізації наукових досліджень проблематики митних режимів в Україні серед 

фахівців у сфері адміністративного, митного, податкового, господарського та 

міжнародно-приватного права, а також в працях вчених-економістів, які 

розглядають митні режими в контексті діяльності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі. Активізація 

доктринальних досліджень адміністративно-правового забезпечення 

функціонування митних режимів свідчить про теоретичну та практичну 

значимість цієї тематики та перспективність її поглибленого аналізу. 

4. Охарактеризовано, що періодизацію історії становлення та розвитку 

митної справи в України доцільно поділити на 7 етапів: I – докиївський період в 

історії митної справи на українських землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.);           

ІІ – період Київської Русі та монголо-татарського панування (XI–ХVІІ ст.);          

ІІІ – період запорізького козацтва – Гетьманщини (XVI ст. – перша половина 

XVIII ст.); ІV – період входження українських земель до Російської імперії 

(кінець XVIII – початок ХХ ст.); V – митна справа в Україні у радянську добу 

(1917–1991 рр.); VI – період становлення та розвитку митної справи у період 

розбудови незалежної української держави (з 1991–2012 рр.); VII – сучасний 

період, пов’язаний із активними процесами євроінтеграції, прийняттям чинного 

Митного кодексу України, приведенням національного законодавства у сфері 

митної справи у відповідність до норм та принципів права Європейського 

Союзу (з 2012 р. – до теперішнього часу). 

Удосконалення правового забезпечення функціонування митних режимів в 

Україні є неможливим без дослідження його історії, основних етапів та 

особливостей в різні історичні періоди. Враховуючи історичний досвід, органи 

публічної адміністрації повинні приділяти особливу увагу адміністративно-

правовим засобам захисту національного виробника в процесі функціонування 

митних режимів: стимулювати експорт вітчизняної продукції та активно 

застосовувати заходи тарифного і нетарифного регулювання імпорту товарів, 

які достатньою мірою виробляються національними підприємствами. 

5. Встановлено, що в історії розвитку державної митної системи України 

слід виділити п’ять ключових етапів: створення та функціонування Державного 

митного комітету України (1991–1996 рр.); другий етап, пов’язаний із 

діяльністю Державної митної служби України (1996–2012 рр.); третій етап, 

який характеризувався функціонуванням митних органів у структурі 

Міністерства доходів і зборів України (2012–2014 рр.); четвертий етап, 

пов’язаний насамперед із реорганізацією Міністерства доходів і зборів у 

Державну фіскальну службу України, до складу якої увійшли митні органи 

(2014–2018 рр.), п’ятий етап, пов’язаний зі створенням окремих структур 

Державної податкової та Державної митної служби України шляхом 

реорганізації (поділу) Державної фіскальної служби України (з 2018 р. до 

теперішнього часу). 
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Історичний досвід свідчить про раціональність та доцільність окремого 

функціонування Державної податкової та Державної митної служб України, які, 

попри значну кількість спільних рис їх правової природи та призначення, 

виконують окремі важливі функції держави: адміністрування податків та 

адміністрування митних зборів, переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України відповідно. 

6. До правових засад митних режимів в Україні віднесено положення 

Конституції України, які є нормами прямої дії, рішення Конституційного Суду 

України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою України, 

кодекси та закони України, укази Президента України та постанови Кабінету 

Міністрів України, а також накази Державної митної служби України та інші 

відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти у сфері правового регулювання 

митних режимів. Особливе місце в ієрархії правових засад митних режимів в 

Україні відведено постановам Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду та постановам Великої Палати Верховного Суду, в яких 

викладено правові позиції вищої судової інстанції України щодо правильного 

застосування норм матеріального та процесуального права в процесі вирішення 

митних спорів між органами публічної адміністрації та суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності.  

7. Визначено, що дослідження практики Верховного Суду та Європейського 

суду з прав людини у сфері митних відносин дозволило сформулювати 

висновок про те, що в Україні поступово формується прецедентне право. Попри 

належність національної правової системи до романо-германської правової 

сім’ї, правові висновки (позиції) Верховного Суду та рішення Європейського 

суду з прав людини відіграють все більшу роль у юридичній практиці та прямо 

впливають на результати правозастосування органів публічної адміністрації та 

судів. Проаналізовані постанови Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду та рішення Європейського суду з прав людини у сфері 

правового регулювання митних відносин свідчать про важливість казуального 

тлумачення норм митного права для правильного розуміння та застосування 

норм Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

Заслуговує на увагу практика Верховного Суду щодо спорів, що виникають під 

час визначення митними органами вищої ціни товарів, ніж заявляється 

імпортерами під час ввозу товару в Україну, в процесі функціонування митного 

режиму імпорту. 

8. Описано, що необхідність дослідження практики Європейського суду з 

прав людини в контексті правового регулювання митних режимів зумовлена 

необхідністю вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення 

додержання державою положень європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, порушення яких встановлене рішеннями 

Європейського суду з прав людини, забезпечення усунення недоліків 

системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом порушення, а 

також усунення підстав для надходження до Суду заяв проти України, 

спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. 

Європейський суд з прав людини враховує дискреційні повноваження 
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національних судів та зазначає, що підставою для встановлення порушення 

ст. 1 Першого протоколу до європейської Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у показовій справі про порушення митних правил є 

непропорційний характер накладеного на заявника стягнення, що не означає, 

що заявник не повинен був нести жодної відповідальності за вчинене ним 

порушення національного законодавства. 

9. Охарактеризовано аналіз досвіду правового регулювання митних режимів 

у США, Республіці Сінгапур, Королівстві Швеція, Канаді, Французькій 

Республіці, Республіці Польща, Японській Державі та Китайській Народній 

Республіці дозволив виділити загальні для цих країн аспекти проведення 

реформ систем управління митними послугами: запровадження принципу 

«єдиного вікна»; максимальна автоматизація митного оформлення; 

використання систем управління ризиками; запровадження мобільного 

екстериторіального принципу митного оформлення; захист національного 

виробника та національних економічних інтересів; участь міжнародних 

структур у процесі реформ. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання схем 

митного оформлення й митного контролю товарів і транспортних засобів 

показує, що якість митних послуг вища там, де широко застосовуються 

передові автоматизовані технології. 

10. До актуальних проблем правового регулювання митних режимів в 

Україні віднесено: 

 надмірний обсяг дискреційних повноважень у посадових осіб митниці, 

що зумовлює високий ступень корупційних ризиків у їхній діяльності в процесі 

адміністрування митних режимів; 

 непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та підстав 

для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 

зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо; 

 недосконалу процедуру адміністративного оскарження дій посадових осіб 

митних органів; 

 втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та 

зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів; 

 відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного права 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) в 

процесі функціонування митних режимів; 

 низький рівень правосвідомості та правової культури суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та посадових осіб Державної митної служби 

України, що проявляється в девіантній поведінці учасників митних відносин, 

намаганні уникнути належного митного огляду товарів та сплати передбачених 

чинним законодавством митних платежів, недбалому ставленні до виконання 

службових обов’язків суб’єктами владних повноважень у процесі 

адміністрування митних режимів; 

 низький рівень оплати праці та соціального та матеріально-технічного 

забезпечення інспекторів Державної митної служби України, що зумовлює 

плинність кадрів (як наслідок – перманентно низький рівень їх професійної 
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підготовки) та низькій рівень мотивації до сумлінної праці, а також є чинником 

поширення корупційних зв’язків між учасниками митних відносин; 

 відсутність чіткої політики протекціонізму з боку органів публічної 

адміністрації України щодо захисту національних інтересів, зокрема 

національного виробника в процесі адміністративно-правової регламентації 

митних режимів; 

 загальна низька ефективність функціонування митних режимів в Україні, 

зумовлена низьким рівнем їх автоматизації та інформатизації (цифровізації), 

відсутністю технічних можливостей для застосування роботизованого 

обладнання та інших інноваційних технологій з метою мінімізації людського 

фактору; 

 відсутність довгострокової концепції розвитку митної справи в Україні та 

стратегії удосконалення організації та діяльності Державної митної служби 

України з урахуванням останніх досягнень юридичної науки та позитивного 

зарубіжного досвіду. 

11. До основних напрямів удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні віднесено: 

 завершення процесу адаптації національного законодавства у сфері 

правового регулювання митних відносин до норм та принципів права ЄС 

(прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» та інші невідкладні заходи); 

 внесення змін до чинного Митного кодексу України в частині процедури, 

критеріїв та методів визначення митної вартості товарів (правова регламентація 

використання спеціального програмного забезпечення для визначення митної 

вартості товарів і транспортних засобів); 

 автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка покликана 

мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень у процесі реалізації митних 

режимів (прийняття владно-управлінських рішень), усунути корупційні ризики 

та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до дотримання норм 

Митного кодексу України та інших законодавчих актів; 

 розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, 

сканування всієї супровідної документації та проведення неупередженого 

аналізу відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; 

 використання технології штучного інтелекту, яка дозволить створити 

концепт непідкупного та неупередженого митника, який за допомогою 

програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з 

аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та відповідність 

пред’явленій документації; 

 відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний 

режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що 

забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а також 
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гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження дій або 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку адміністративного 

судочинства (для реалізації цієї пропозиції доцільно нормативно 

регламентувати та технічно забезпечити обов’язкову наявність нагрудних 

відеокамер у інспекторів митної служби та їх обов’язок здійснювати всі митні 

процедури тільки за умови здійснення відеофіксації означених дій; крім того, 

стаціонарні камери відеофіксації повинні забезпечувати відеозйомку всієї 

території митних постів, пунктів пропуску через державний кордон України, за 

винятком місць для інтимної гігієни учасників митних відносин (вбиральнь, 

душових кімнат тощо)); 

 розвиток сервісних служб та можливостей офіційного вебпорталу 

Державної митної служби України в рамках концепту «Митниця в смартфоні» 

(створення інтерактивного сервісу щодо вибору митного режиму та поміщення 

в нього товарів з можливістю заповнення декларації онлайн та виконання 

інших митних формальностей, спостереження в режимі онлайн за 

переміщенням товарів через митний кордон тощо); 

 максимальне спрощення митних процедур (порядку митного оформлення 

(декларування) товарів і транспортних засобів та виконання інших митних 

формальностей) у рамках митного режиму експорту з метою стимулювання 

експорту вітчизняної продукції та застосування розширеної системи заходів 

тарифного і нетарифного регулювання в рамках митного режиму імпорту з 

метою захисту національного виробника в рамках національної програми 

протекціонізму. 

Наведений перелік напрямів удосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні не є вичерпним через постійні зміни 

національного митного законодавства та нові виклики юридичної практики у 

сфері митної справи, що обґрунтовує перспективність подальшого наукового 

аналізу цієї тематики. 

Всі перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні необхідно закріпити 

в Стратегії розвитку митної справи та Державної митної служби України до 

2025 р. із зазначенням конкретних правових засобів досягнення поставлених 

цілей та чіткими термінами виконання поставлених завдань. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Лемеха Р.І. Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів 

в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні на підставі аналізу доктринальних і 

нормативних джерел теоретико-методологічних та правових засад митних 

режимів в Україні.  

Встановлено методологію дослідження теоретичних та правових засад 

митних режимів, зокрема, обґрунтовано, що науковий аналіз сутності та 

актуальних проблем функціонування митних режимів необхідно здійснювати за 

допомогою системного поєднання філософських, загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів за умови дотримання принципів об’єктивності 

та історизму, а також загальновизнаних наукових підходів. Зазначається, що, 

враховуючи міжгалузевий характер інституту митних режимів, у процесі їх 

дослідження необхідно враховувати особливості методології митного, 



27 

адміністративного, податкового, цивільного, господарського та міжнародно-

приватного права.  

Окреслено передумови виникнення, становлення та розвитку інституту 

митних режимів у зарубіжних країнах, на українських землях у складі імперій 

та в незалежній Україні. Акцентовано увагу на необхідності запозичення 

позитивного історичного досвіду в процесі удосконалення адміністративно-

правового забезпечення та адміністрування митних режимів в Україні, зокрема, 

досвіду функціонування приватних митниць, які отримують ліцензію від 

держави та виконують передбачені законом функції під контролем органів 

публічної адміністрації.  

Визначено теоретико-методологічні засади митних режимів, до яких 

віднесені доктринальні положення щодо поняття, сутності та класифікації 

правових режимів, серед яких виділяються адміністративно-правові режими, 

покликані врегульовувати специфічні суспільні відносини за участю органів 

публічної адміністрації, спрямовані на реалізацію як приватних, так і публічних 

інтересів учасників цих правовідносин.  

Сформульовано поняття та проведено класифікацію митних режимів, під 

якими запропоновано розуміти комплекс правових засобів, якими, в залежності 

від заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України, врегульовано порядок такого переміщення: митні процедури 

щодо цих товарів та транспортних засобів, їх правовий статус, порядок 

визначення митної вартості, умови оподаткування, використання після митного 

оформлення. 

Охарактеризовано основні функції митних режимів, методи та принципи їх 

адміністрування в контексті правильного розуміння принципу верховенства 

права як поєднання принципів верховенства норм Конституції, ратифікованих 

актів міжнародного права та основоположних прав і свобод людини. 

Досліджено позитивний досвід правового регулювання митних режимів у 

Сполучених Штатах Америки, Республіці Сінгапур, Королівстві Швеція, 

Канаді, Французькій Республіці, Республіці Польща, Японській Державі та 

Китайській Народній Республіці та інших зарубіжних країнах з метою 

виокремлення позитивного досвіду та визначення можливості його 

імплементації в національне законодавство та юридичну практику. Окрему 

увагу приділено правовим засадам митних режимів у ЄС, враховуючи 

закріплений у Конституції України стратегічний курс на інтеграцію в ЄС та 

необхідність приведення національного митного законодавства у відповідність 

до принципів та норм Митного кодексу ЄС як основного нормативного акту 

Митного Союзу ЄС. 

Визначено актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення та 

адміністрування митних режимів в Україні, серед яких найбільш руйнівними 

названо корупцію, недосконалість чинного митного законодавства та низький 

рівень правової культури суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 

суб’єктів владних повноважень Державної митної служби України, а також 

недостатній рівень технічного оснащення, автоматизації та цифровізації 

пунктів пропуску через митний кордон України.  
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Обґрунтовано, що пріоритетним засобом удосконалення правових засад 

митних режимів в Україні є внесення змін до чинного Митного кодексу 

України щодо повного переходу на електронний документообіг, нормативного 

забезпечення автоматизації та цифровізації функціонування митних режимів з 

метою мінімізації та, за можливості, виключення людського фактору з процесів 

митного оформлення та контролю: унормування виконання всіх митних 

формальностей та процедур за допомогою роботизованого обладнання з 

використанням технології штучного інтелекту з цілодобовою відеофіксацією 

переміщення товарів через митний кордон України та наданням повного 

спектру адміністративних послуг у рамках офіційного вебсайту Державної 

митної служби України – практична реалізація концепту «Митниця в 

смартфоні». 

Ключові слова: автоматизація, адміністрування, класифікація, 

методологічні засади, митна політика, митне право, митний контроль, 

митний режим, митні формальності, правові засади, принципи, публічна 

адміністрація, функції. 

 

Лемеха Р.И. Теортико-методологические и правовые основы 

таможенных режимов в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, заключающейся в определении на основании анализа 

доктринальных и нормативных источников теоретико-методологических и 

правовых основ таможенных режимов в Украине. 

Установлена методология исследования теоретических и правовых основ 

таможенных режимов, в частности обосновано, что научный анализ сущности и 

актуальных проблем функционирования таможенных режимов необходимо 

осуществлять с помощью системного сочетания философских, общенаучных и 

специально-юридических методов при условии соблюдения принципов 

объективности и историзма, а также общепризнанных научных подходов. 

Отмечается, что, учитывая межотраслевой характер института таможенных 

режимов, в процессе их исследования необходимо учитывать особенности 

методологии таможенного, административного, налогового, гражданского, 

хозяйственного и международно-частного права. 

Определены предпосылки возникновения, становления и развития 

института таможенных режимов в зарубежных странах, на украинских землях в 

составе империй и в независимой Украине. Акцентировано внимание на 

необходимости заимствования положительного исторического опыта в 

процессе усовершенствования административно-правового обеспечения и 

администрирования таможенных режимов в Украине, в частности, опыта 

функционирования частных таможен, которые получают лицензию от 
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государства и выполняют предусмотренные законом функции под контролем 

органов публичной администрации. 

Определены теоретико-методологические основы таможенных режимов, к 

которым отнесены доктринальные положения относительно понятия, сущности 

и классификации правовых режимов, среди которых выделяются 

административно-правовые режимы, призванные регулировать специфические 

общественные отношения с участием органов публичной администрации, 

направленные на реализацию как частных, так и публичных интересов 

участников данных правоотношений. 

Сформулировано понятие и проведена классификация таможенных 

режимов, под которыми предлагается понимать комплекс правовых средств, 

которыми, в зависимости от заявленной цели перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Украины, урегулирован 

порядок такого перемещения: таможенные процедуры в отношении этих 

товаров и транспортных средств, их правовой статус, порядок определения 

таможенной стоимости, условия налогообложения, использование после 

таможенного оформления. 

Охарактеризованы основные функции таможенных режимов, методы и 

принципы их администрирования в контексте правильного понимания 

принципа верховенства права как сочетания принципов верховенства норм 

Конституции, ратифицированных актов международного права и основных 

прав и свобод человека. 

Исследован положительный опыт правового регулирования таможенных 

режимов в Соединённых Штатах Америки, Республике Сингапур, Королевстве 

Швеция, Канаде, Французской Республике, Республике Польша, Японском 

Государстве и Китайской Народной Республике, а также в других зарубежных 

странах с целью выделения положительного опыта и определения возможности 

его имплементации в национальное законодательство и юридическую 

практику. Особое внимание уделено правовым основам таможенных режимов в 

ЕС, учитывая закрепленный в Конституции Украины стратегический курс на 

интеграцию в ЕС и необходимость приведения национального таможенного 

законодательства в соответствие с принципами и нормами Таможенного 

кодекса ЕС как основного нормативного акта Таможенного Союза ЕС. 

Определены актуальные проблемы административно-правового 

обеспечения и администрирования таможенных режимов в Украине, среди 

которых наиболее разрушительными названы: коррупция, несовершенство 

действующего таможенного законодательства, низкий уровень правовой 

культуры субъектов внешнеэкономической деятельности и субъектов властных 

полномочий Государственной таможенной службы Украины, а также 

недостаточный уровень технического оснащения, автоматизации и 

цифровизации пунктов пропуска через таможенную границу Украины. 

Обосновано, что приоритетным средством совершенствования правовых 

основ таможенных режимов в Украине является внесение изменений в 

действующий Таможенный кодекс Украины относительно полного перехода на 

электронный документооборот, нормативного обеспечения автоматизации и 
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цифровизации функционирования таможенных режимов с целью минимизации 

и, по возможности, исключения человеческого фактора из процессов 

таможенного оформления и контроля: регламентация выполнения всех 

таможенных формальностей и процедур с помощью роботизированного 

оборудования с использованием технологии искусственного интеллекта с 

круглосуточной видеофиксацией перемещения товаров через таможенную 

границу Украины и предоставлением полного спектра административных услуг 

в рамках официального сайта Государственной таможенной службы Украины – 

практическая реализация концепта «Таможня в смартфоне». 

Ключевые слова: автоматизация, администрирование, классификация, 

методологические основы, правовые основы, принципы, публичная 

администрация, таможенная политика, таможенное право, таможенные 

формальности, таможенный контроль, таможенный режим, функции. 

 

Lemekha R.I. Theoretical, methodological and legal basis of customs regimes 

in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem, which is to determine on the basis of the analysis of doctrinal and 

normative sources of theoretical, methodological and legal principles of customs 

regimes in Ukraine. 

The methodology of research of theoretical and legal bases of customs regimes is 

established, in particular it is substantiated that the scientific analysis of essence and 

actual problems of functioning of customs regimes needs to be carried out by means 

of systematic combination of philosophical, general scientific and special legal 

methods provided observance of principles of objectivity and historicism scientific 

approaches. It is noted that taking into account the intersectoral nature of the institute 

of customs regimes in the process of their study it is necessary to take into account 

the peculiarities of the methodology of customs, administrative, tax, civil, 

commercial and private international law. 

The preconditions for the emergence, formation and development of the 

institution of customs regimes in foreign countries, on Ukrainian lands as part of 

empires and in independent Ukraine are outlined. Emphasis is placed on the need to 

borrow positive historical experience in the process of improving administrative and 

legal support and administration of customs regimes in Ukraine, in particular, the 

experience of private customs, licensed by the state and performs statutory functions 

under the control of public administration. 

Theoretical and methodological principles of customs regimes are determined, 

which include doctrinal provisions on the concept, nature and classification of legal 

regimes, among which are administrative and legal regimes designed to regulate 

specific public relations with public administration, aimed at implementing both 

private and public interests of the participants of these legal relations. 
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The concept and classification of customs regimes is formulated, which is 

proposed to mean a set of legal means, which, depending on the stated purpose of 

movement of goods and vehicles across the customs border of Ukraine, regulates the 

procedure of such movement: customs procedures for these goods and vehicles, their 

legal status, the procedure for determining the customs value, tax conditions, use after 

customs clearance. 

The main functions of customs regimes, methods and principles of their 

administration in the context of a correct understanding of the rule of law as a 

combination of the principles of the rule of law, ratified acts of international law and 

fundamental human rights and freedoms. 

The positive experience of legal regulation of customs regimes in the USA, the 

Republic of Singapore, the Kingdom of Sweden, Canada, the French Republic, the 

Republic of Poland, the State of Japan and the People's Republic of China and other 

foreign countries is studied. Particular attention is paid to the legal framework of 

customs regimes in the EU, taking into account the strategic course of integration 

established in the EU Constitution and the need to bring national customs legislation 

in line with the principles and norms of the EU Customs Code as the main normative 

act of the EU Customs Union. 

The current problems of administrative and legal support and administration of 

customs regimes in Ukraine are identified, among which the most destructive are 

corruption, imperfection of current customs legislation and low level of legal culture 

of subjects of foreign economic activity and subjects of power of the State Customs 

Service of Ukraine, as well as insufficient level of technical equipment, automation 

and digitalization of checkpoints across the customs border of Ukraine. 

It is substantiated that the priority means of improving the legal framework of 

customs regimes in Ukraine is to amend the current Customs Code of Ukraine on the 

full transition to electronic document management, regulatory automation and 

digitization of customs regimes to minimize and, if possible, eliminate the human 

factor from customs clearance and control: automatization of all customs formalities 

and procedures using robotic equipment using artificial intelligence technology with 

round-the-clock video recording of goods across the customs border of Ukraine and 

providing a full range of administrative services within the official website of the 

State Customs Service of Ukraine – practical implementation of the concept 

“Customs in a smartphone”. 

Key words: administration, automatization, classification, customs control, 

customs formalities, customs law, customs policy, customs regime, functions, legal 

bases, methodological bases, principles, public administration. 
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