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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Адміністративна реформа загалом та 

триваючий процес системного й докорінного оновлення інституцій і процедур 

митного адміністрування як її важливий складник супроводжуються 

ґрунтовними фундаментальними науковими дослідженнями теоретико-

правових і практичних питань митного адміністрування та побудови 

оптимальних інституційних моделей для митного контролю, митного 

оформлення й виконання митними органами інших функцій. Науковим 

співтовариством наводиться переконлива аргументація на користь 

законодавчих рішень щодо запровадження концептуальних заходів загального 

характеру для покращення засад митного адміністрування, реорганізації 

митного контролю зі збільшенням його значення після випуску товарів у 

вільний обіг, створення інформаційних систем для спостереження за обігом 

ввезених на митну територію товарів, розширення кола питань для ухвалення 

попередніх рішень і деталізації порядку їх ухвалення, внесення техніко-

юридичних правок у митне законодавство. Своєю чергою центральні органи 

виконавчої влади в цій сфері приділяють особливу увагу побудові механізму 

оцінювання діяльності митних органів за допомогою заздалегідь визначених 

цільових показників і критеріїв ефективності, що визнано складним завданням з 

огляду на складність системи митного адміністрування та середовища її 

функціонування. 

Водночас, незважаючи на те, що якість адміністративно-правового 

регулювання організації, принципів та порядку діяльності митних органів є 

досить високою, а стан наукового опрацювання відповідних питань – 

належним, залишаються такими, що потребують подальшого вивчення, низка 

питань концептуального значення, зокрема й загальні аспекти реформування 

правових засад діяльності митних органів, підґрунтям яких є філософія 

людиноцентризму. У світлі вищевикладеного очевидна актуальність і нагальна 

необхідність дослідження адміністративно-правових засад організації, 

компетенції та порядку діяльності митних органів саме з позиції 

людиноцентристської концепції. 

Теоретичні проблеми та практичні аспекти ефективності діяльності органів 

публічної адміністрації загалом і митних органів зокрема розглянуто у працях 

таких дослідників, як О.Ф. Андрійко, Д.В. Архієрейський, В.Б. Авер’янов, 

О.М. Бандурка, Т.І. Білоус-Осінь, Ю.П. Битяк, Г.В. Бобрижна, О.Г. Бондар, 

М.Ю. Віхляєв, Л.М. Давиденко, Є.В. Додін, Є.В. Гармаш, Ф.Л. Жорін, 

О.В. Іванов, І.М. Квеліашвілі, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

В.Т. Комзюк, Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, Ю.Д. Кунєв, Є.В. Курінний, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, А.В. Мазур, А.В. Макаренко, Р.С. Мельник, 

О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, В.Я. Настюк, А.М. Новицький, Ю.В. Оніщик, 

Д.В. Приймаченко, С.В. Продайко, В.В. Прокопенко, Т.О. Проценко, 

І.М. Романенко, Д.О. Сагарьова, О.В. Сєрих, О.П. Федотов, В.В. Ченцов, 

О.В. Чорна, І.С. Шулатова, М.Г. Шульга, І.П. Яковлєв та інші. Проведені 

вказаними вченими дослідження дали змогу не лише усвідомити суть і 
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призначення публічної адміністрації, а й визначити теоретико-правові аспекти 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику. 

Доктринальною основою дослідження питань адміністративно-правового 

статусу та порядку діяльності митних органів, а також теоретичних і практико-

прикладних аспектів оцінювання ефективності діяльності митних органів стали 

дисертації, зокрема, Д.В. Приймаченка («Адміністративна діяльність митних 

органів у сфері реалізації митної політики держави»), Л.М. Дорофеєвої 

(«Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності митних 

органів в контексті євроінтеграційного вибору України»), І.М. Квеліашвілі 

(«Реформування державного управління митною справою України в умовах 

європейської інтеграції») та інших науковців. 

Для порівняльно-правового дослідження були використані акти митного 

законодавства, а також рекомендаційні та роз’яснювальні матеріали митних 

органів Канади, Республіки Сінгапур, Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Французької 

Республіки та Японії. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертації безпосередньо стосується 

Концепції адміністративної реформи в Україні, упровадженої Указом 

Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, 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. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні на підставі аналізу доктринальних і нормативних джерел 

аксіологічних аспектів реформування органів, що реалізують державну митну 

політику, як складової частини системи публічного адміністрування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі основні задачі: 

 встановити методологію дослідження органів, що реалізують державну 

митну політику; 

 окреслити передумови виникнення, розкрити зміст і нормативну основу 

концепції людиноцентризму в адміністративному праві; 

 здійснити системний аналіз категорії «публічна адміністрація»; 

 сформулювати поняття та визначити різновиди суб’єктів публічного 

адміністрування; 
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 охарактеризувати поняття й умови ефективності діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування (адміністративно-правовий вимір); 

 визначити адміністративно-правовий статус та порядок діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику; 

 окреслити критерії оцінювання ефективності діяльності органів, що 

реалізують державну митну політику; 

 узагальнити зарубіжний досвід діяльності органів, що реалізують 

державну митну політику, в умовах забезпечення реалізації прав і свобод 

людини та громадянина; 

 сформулювати концептуальні засади реформування органів, що 

реалізують державну митну політику. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

діяльності органів, які реалізують державну митну політику, як складової 

частини системи публічного адміністрування. 

Предметом дослідження є органи, що реалізують державну митну 

політику, як складова системи публічного адміністрування: 

людиноцентристська концепція трансформації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації стали загальні 

та спеціальні гносеологічні методи пізнання. Як основний загальнонауковий 

метод використовувався діалектичний метод наукового пізнання, завдяки якому 

здійснено аналіз теоретико-методологічного підґрунтя дослідження публічного 

адміністрування у сфері митної справи в сучасних умовах державотворення, а 

також розкрито публічне адміністрування як функціональну сферу діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику (розділи 1, 2). Історико-

правовий метод дослідження застосовано автором під час узагальненого аналізу 

ретроспективи становлення сучасної системи органів, які реалізують державну 

митну політику (підрозділ 1.1). За допомогою логіко-семантичного методу 

поглиблено понятійно-категоріальний апарат (розділи 1, 2, 3, 4), зокрема 

встановлено сутність термінів «публічна адміністрація» (підрозділ 2.1), 

«суб’єкти публічного адміністрування» (підрозділ 2.2) та інших правових 

категорій. Метод групування та системно-структурний підхід дали змогу 

з’ясувати внутрішню структуру системи публічного адміністрування (підрозділ 

2.1) та здійснити класифікацію відповідних суб’єктів (підрозділ 2.2). 

Системний аналіз було використано для визначення змісту категорії «публічна 

адміністрація» (підрозділ 2.1). Компаративний метод пізнання сутності 

досліджуваного предмета використано для узагальнення зарубіжного досвіду 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику, в умовах 

забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина (підрозділ 4.1). 

Методи моделювання, аналізу й синтезу були використані для розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері (розділи 3, 4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 
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Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику, та інших суб’єктів публічної 

адміністрації, а також політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 

комплексних досліджень, що присвячені науковому осмисленню аксіологічних 

аспектів реформування органів, які реалізують державну митну політику, як 

складової частини системи публічного адміністрування. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення й висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 крізь призму філософсько-правового уявлення визначено методологію 

дослідження органів, які реалізують державну митну політику. Зокрема, 

зазначено, що застосування постпозитивістської методології пізнання органів 

митної політики характеризується акцентом на онтологічних основах проблеми, 

яка не вирішується через протиставлення й інші формально-логічні операції, не 

вичерпується зведенням теоретичних положень до емпірії спостережень та 

експериментів, а сприймається як відносна й, відповідно, потенційно 

фальсифікована. Зауважено, що когнітивна інституціоналізація сутнісних 

властивостей досліджуваного феномену відбувається через поєднання синергії 

раціональної та сенситивно-інтуїтивної енергії метафізичних обґрунтувань у 

цілісну картину відомостей про нього (властивості, системні зв’язки, тенденції 

трансформацій тощо); 

 запропоновано алгоритм системного аналізу публічної адміністрації як 

системи, виділено етапи такого аналізу. Окреслені автором етапи системного 

аналізу адаптовані під обраний предмет дослідження і методологію юридичної 

науки та складаються з таких стадій: визначення конфігуратора, визначення 

проблеми й проблематики, виявлення цілей, побудови та використання 

моделей, декомпозиції, агрегування. Зауважено, що запропонований алгоритм 

системного дослідження окремих суб’єктів публічної адміністрації або їх групи 

може складатися з інших етапів та операцій, послідовність і кількість яких 

залежить від визначених дослідником цілей аналізу (прогнозування, 

ефективність, якість роботи, шляхи реформування тощо); 

 запропоновано концептуальні засади фундаментального осучаснення 

митного законодавства України відповідно до найкращих міжнародних 

стандартів, а також визначення частки митних формальностей, які за 

підсумками аналізу й оцінки ризиків допущення підприємством порушень 

вимог митного законодавства можуть (за добровільною згодою підприємства) 

або повинні (за імперативними законодавчими приписами) виконуватися під 

час проведення щодо відповідного підприємства митного аудиту після випуску 

товарів у вільний обіг; 

 сформовано систему вимог до інструментів оцінювання ефективності 

діяльності митних органів, яка включає такі заходи: 1) диференціацію 

показників результативності й ефективності діяльності митних органів залежно 
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від технологічних особливостей митного адміністрування на цих митних 

службах та інших особливих обставин, що впливають на використання 

загальних критеріїв для оцінювання діяльності конкретних митних підрозділів; 

2) використання лише показових, вимірюваних, зрозумілих та об’єктивних 

критеріїв, якомога більш точне їх вираження та вимірювання, зокрема, за 

допомогою формул із конкретними змінними; 3) збалансованість системи 

критеріїв для оцінювання діяльності митної служби, що передбачає визначення 

за їх допомогою ступеня досягнення митною службою всіх її цілей; 4) виважене 

й стримане використання показників, що вимагає обов’язкового врахування 

макроекономічного середовища та інших обставин, які мають значення й 

доповнюють показники ефективності діяльності митних органів, як основу для 

організаційних перетворень та управління митним адмініструванням; 

5) автоматизацію реєстрації змінних, що є підставою для оцінки діяльності 

митних органів; 

удосконалено: 

 наукові підходи до формулювання дефініції «суб’єкти публічного 

адміністрування». Зокрема, обґрунтовано, що суб’єкти публічного 

адміністрування – це органи державної виконавчої влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування (публічна адміністрація), а також суб’єкти 

делегованих повноважень, діяльність яких спрямована на забезпечення 

належного гарантування вказаними суб’єктами прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб у публічній сфері, а також на ефективну 

реалізацію громадянами свого адміністративно-правового статусу; 

 теоретичні положення про ефективність публічного адміністрування. 

Зокрема, окреслено юридичні умови такої ефективності, а саме: а) якість 

адміністративного законодавства, що закріплює адміністративно-правовий 

статус суб’єктів публічного адміністрування (законність прийняття й 

опублікування відповідного нормативно-правового акта, його властивості 

законодавчої регламентації правореалізаційних правових засобів 

(адміністративний акт, скарга, пропозиція, заява, петиція, адміністративний 

позов тощо) та властивості законодавчої техніки, що охоплюють сукупність 

правил і прийомів роботи з підготовки й видання законів); б) рівень 

правосвідомості учасників правовідносин, що виникають у сфері публічного 

адміністрування (форма суспільної свідомості, що містить сукупність поглядів, 

почуттів, емоцій, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення 

учасників правовідносин, що виникають у сфері публічного адміністрування, 

до чинного адміністративного права, а також до права загалом); 

 наукові знання про національний і зарубіжний досвід нормативно-

правового регулювання та інституційних механізмів митного адміністрування 

щодо організації, принципів і порядку діяльності митних органів, здійснення 

ними заходів митного контролю та митного оформлення, адміністрування 

митних платежів шляхом видання митних консультацій, попередніх рішень, 

перевірки правильності визначення митної вартості товарів; 
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набули подальшого розвитку: 

 доктринальні положення щодо формулювання змісту концепції 

людиноцентризму в адміністративному праві, зокрема, аргументовано, що 

концепція людиноцентризму як ідеологія адміністративного права та/або 

адміністративно-правової науки не має чітко виписаної формули своєї 

категорії. Підкреслено, що такий висновок меншою мірою стосується доктрини, 

для якої людиноцентризм фактично є своєрідною методологією. У контексті ж 

певної ідеологічної основи адміністративного права як галузі права з 

підкресленням того, що квінтесенція людиноцентризму у праві загалом 

уособлена в положеннях ст. 3 Конституції України, стверджується, що 

багатогранність цієї філософії жодним чином не обмежується зазначеними 

положеннями Основного Закону України. Констатовано, що будь-яка норма, 

суть якої зводиться до переваги (у правильному розумінні цього слова) 

інтересів, прав і свобод людини над державними інтересами, є втіленням ідей 

людиноцентризму у праві, зокрема адміністративному, а справедливе та 

правильне її (норми) застосування є не чим іншим, як практичним 

упровадженням зазначеної філософії в життя; 

 позиція про можливість спрямування діяльності митних органів на 

досягнення максимальних результатів за всіма напрямами за належного 

адміністративно-правового регулювання та побудови оптимальних 

інституційних моделей і їх реалізації на практиці (без пріоритезації 

безпекового, фіскального чи сервісного напряму); 

 наукові положення, висновки та рекомендації щодо загальних заходів з 

оптимізації процедур митного оформлення й митного контролю, якими є: 

1) доповнення митного законодавства положеннями стосовно забезпечення 

дотримання права підприємства «бути почутим», зокрема, права підприємства 

на доступ до документів та інформації, якими митний орган обґрунтовує своє 

рішення; 2) затвердження митними органами стандартних алгоритмів дій 

працівників митної служби під час виконання митних формальностей; 

3) максимізація меж судового контролю за правомірністю рішень, дій і 

бездіяльності в межах митного оформлення та митного контролю за допомогою 

законодавчого наділення адміністративних судів повною юрисдикцією 

незалежно від дискреційних повноважень митних органів; 4) запровадження 

найкращих практик, пов’язаних із механізмом «єдиного вікна», платформою 

управління комерційною інформацією для логістики й торгівлі та зручних 

програмних рішень для користувачів послуг митних органів (блокчейн-

платформи для відстеження вантажів і документообігу, мобільний додаток для 

митного декларування та сплати митних платежів тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, 

наукових досліджень (акт впровадження Університету митної справи та 

фінансів від 23.12.2020); 
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 правотворчості – для підготовки пропозицій до чинного законодавства у 

сфері митної справи та державної митної політики (довідка Комітету Верховної 

Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 28.01.2021); 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності органів, 

що реалізують державну митну політику; 

 навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, у викладанні на 

юридичному факультеті спецкурсів «Митне право», «Адміністративне право», 

«Реалізація та захист прав громадян у сфері публічного адміністрування», 

«Адміністративне судочинство» (акт впровадження Університету митної 

справи та фінансів від 23.12.2020). 

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. За результатами дослідження 

опубліковано навчально-методичний посібник «Попередження та протидія 

корупції» (2013 р.), у якому здобувачеві належать розділи «Міжнародні та 

національні антикорупційні стандарти», «Принцип якісного управління як 

інструмент боротьби з корупцією»; колективну монографію «Сучасний стан та 

перспективи розвитку митних правовідносин в Україні» (2018 р.), у якій 

здобувачеві належить підрозділ «Питання ефективності боротьби з корупцією в 

митних органах – удар по тіньовій економіці України» в розділі 

«Правоохоронна діяльність у галузі митної справи». У дисертації ідеї та 

розробки, які належать співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 7 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності 

та митної справи в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); 

«Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Права людини та 

проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Запоріжжя, 2019 р.); 

«Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2019 р.); «Права 

та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 2020 р.); «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

(м. Харків, 2020 р.); «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації відображені в 

одноосібній і колективній монографіях, одному навчально-методичному 

посібнику, 21 науковій статті (з них 19 опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук та включені до міжнародних наукометричних баз, і 

2 статті – у зарубіжних наукових виданнях), а також у 7 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 
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додатків. Загальний обсяг дисертації становить 444 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 372 сторінки. Список використаних джерел налічує 

445 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-методологічне підґрунтя дослідження публічного 

адміністрування у сфері митної справи в сучасних умовах 

державотворення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Методи наукового дослідження органів, що реалізують 

державну митну політику: філософсько-правовий аспект» розкрито систему 

методів наукового пізнання обраного автором предмета дослідження, 

охарактеризовано гносеологічні інструменти таких основних методологічних 

підходів, як системний, синергетичний, антропологічний, герменевтичний. 

Встановлено, що методи логіки під час відповідного дослідження 

спираються на вихідні ідеї про кількість і якість, єдність та боротьбу 

протилежностей, заперечення застарілого новим, на основні закони (ідеї) та 

низку інших принципів наукового пізнання, дотримання яких дає змогу 

оптимізувати юридичну техніку вираження усвідомлених смислів, що 

підлягають формально-юридичній фіксації. Інакше кількість норм митного 

законодавства очікувано стає надто великою, а ефект від такої кількості 

відсутній, самі ж норми можуть відображати бажання передати правовий 

смисл, а не його самого; митне законодавство не позбавляється архаїчності, не 

відображає нове в усій його необхідній повноті та виявляє інші суттєві 

недоліки, що заперечують детермінований продуктивними антропними 

трансформаціями соціальний прогрес. Супроводжується така метафізична 

кореляція прикладними методологічними підходами до пізнання права, зокрема 

системним, синергетичним, антропологічним, аксіологічним, герменевтичним 

тощо. 

Виявлено, що концептуалізація знання про інструментальний потенціал 

загальнонаукових системного й синергетичного методологічних підходів 

пізнання органів митної політики як предмета дослідження має вигляд точки 

біфуркації взаємних переходів випадковостей у регулярності, нестійкості у 

сталість, набору фактів (чинників) у закономірність. Системність як 

методологічний концепт орієнтує дослідника на вивчення лінійних, відносно 

сталих структур юриспруденції. Він завжди чітко історично детермінований та 

логічно організований. Дія зовнішніх чинників змушує досліджувану систему 

діяти, інакше вона залишається пасивною та незмінною. Водночас кожен новий 

компонент впливає на енергетичні реакції (у нашому випадку – на реакції 

системи органів публічної адміністрації загалом і системи органів митної 

політики зокрема, змінюючи її стан на нестійкий чи новий). Ці нові коливання 
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(флуктації) та викликані ними стани через розсіювання їхніх енергій (дисипації) 

допомагає відстежувати синергетика. Її активна роль виявляється щодо 

нелінійних, активних проявів правових явищ, які через накопичену в них 

критичну масу енергії демонструють дію діалектичного закону переходу 

кількості в якість системи, хоч і не впорядкованої на перший погляд, та інші 

трансформації змісту. 

Доведено, що синергетичний метод посилює методологічний потенціал 

системного методологічного підходу. Разом вони формують цілісну парадигму 

пізнання досліджуваної проблеми, дають змогу міркувати з позиції нової теорії 

про методологію пізнання правової реальності, яка розвиває попередню форму 

усвідомлення проблеми та утворює її нові модификації, виявляючи більше 

різноманіття зв’язків між досліджуваними правовими явищами. У разі таких 

трансформацій зберігається ядро кожного методу, проте вони співіснують у 

різних моделях форм свідомості, що виявляє нові межі когнітивної 

продуктивності та не протистоїть іншим, а використовує їхні переваги. 

У підрозділі 1.2 «Концепція людиноцентризму в адміністративному праві: 

передумови виникнення, зміст та нормативна основа» дисертантом 

підкреслено, що концепція людиноцентризму є відносно новою для 

адміністративного права та його доктрини, оскільки її сучасні контури почали 

формуватися незадовго до здобуття Україною незалежності, саме новий устрій 

держави й система цінностей істотно вплинули на подальше впровадження цієї 

концепції в дух адміністративного законодавства та практику його 

застосування, які (і законодавча база, і правозастосовна практика) на сучасному 

етапі поки що не позбавлені недоліків або явних недоробок. 

Встановлено, що нормативною основою людиноцентризму в 

адміністративному праві, крім Конституції України та Концепції 

адміністративної реформи в Україні, фактично є будь-який акт, у якому 

закріплюється принцип верховенства права або описується його формула. Якщо 

вести мову про Конституцію України, то філософія людиноцентризму втілена, 

зокрема, у її ст. ст. 3, 8, 21–23, 55 тощо. Що стосується адміністративного та 

адміністративно-процесуального законодавства, то до нормативної основи 

людиноцентризму можна віднести такі норми: ст. 3 Закону України «Про 

верифікацію та моніторинг державних виплат» від 3 грудня 2019 р., ст. 3 

Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р., ст. 7 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 

5 жовтня 2017 р., ст. 4 Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 

5 жовтня 2017 р., ст. 6 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р., ст. 2 

Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р., ст. 4 

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., ст. 6 Закону 

України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р., ст. 3 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р., ст. 3 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27 лютого 2014 р., ст. 4 Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 р., ст. 5 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р., ст. 3 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р., ст. 4 Закону України «Про 
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службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р., ст. ст. 2, 6 

Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 

(з наступними змінами й доповненнями). 

На підставі аналізу доктринальних джерел (наукових робіт О.Ф. Андрійко, 

В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

Є.В. Курінного, Д.В. Лученка, П.С. Лютікова, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, 

Д.В. Приймаченка, В.В. Юровської та інших учених) автором окреслено 

передумови виникнення й розвитку ідей людиноцентризму в 

адміністративному праві, сформульовано зміст та основні положення концепції. 

Розділ 2 «Публічне адміністрування як функціональна сфера діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Публічна адміністрація: системний аналіз категорії» 

окреслено етапи системного аналізу досліджуваної категорії, зокрема такі: 

1) визначення конфігуратора; 2) визначення проблеми та проблематики; 

3) виявлення цілей; 4) побудову й використання моделей; 5) декомпозицію; 

6) агрегування. Встановлено, що визначення конфігуратора передбачає аналіз 

відповідного явища крізь призму філософського, політичного, економічного та 

юридичного аспектів, а також із позиції науки державного управління, які 

фактично й утворюють так званий конфігуратор щодо цілей публічної 

адміністрації. 

Підкреслено, що наступний етап полягає у визначенні проблеми, яка, 

власне, і зумовлює необхідність дослідження публічної адміністрації як 

наукової категорії. Встановлено, що неоднозначне розуміння категорії 

«публічна адміністрація» загалом та її складників є тією проблемою, яка 

потребує вирішення в межах системного аналізу публічної адміністрації як 

наукової категорії. Вказано на те, що сформульована проблема дала змогу 

окреслити мету системного аналізу обраного предмета дослідження – 

визначення змісту категорії «публічна адміністрація» як системної та 

встановлення її компонентів, правової природи й ознак. 

У контексті вивчення такого етапу системного аналізу, як побудова та 

використання моделей, зазначено, що він дав змогу усвідомити необхідність 

моделювання в межах цього предмета дослідження щонайменше двох 

взаємопов’язаних пізнавальних моделей – складу та структури системи, які 

своєю чергою утворюють модель системи публічної адміністрації як наукової 

категорії загалом. Аргументовано, що модель складу системи покликана 

відобразити компоненти, які утворюють систему, а структура системи дає 

змогу уявити й вивчити певний об’єкт як систему, оскільки вона покликана 

створити певний рівень зв’язків між компонентами системи, забезпечити їх 

цілісність і спільність у межах системного утворення тощо. 

Зазначено, що декомпозиція є основною операцією аналізу, що передбачає 

розподіл цілого на частини. З опертям на вказаний метод, а також з огляду на 

попередні висновки про публічну адміністрацію як системне утворення 

розглянуто її мету, компоненти та структуру. За допомогою агрегування 
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(об’єднання частин у ціле) автором описано характерні ознаки та 

сформульовано відповідну формулу визначення публічної адміністрації. 

Зауважено, що запропонований здобувачем алгоритм системного 

дослідження окремих суб’єктів публічної адміністрації або їх групи може 

складатися з інших етапів та операцій, послідовність і кількість яких залежить 

від визначених дослідником цілей аналізу (прогнозування, ефективності, якості 

роботи, шляхів реформування тощо). 

Сформульовано ознаки публічної адміністрації як системи, зокрема: 

а) наявність розгалуженого складу компонентів, первинним елементом якого є 

суб’єкт публічної адміністрації або його посадова особа; б) ієрархічність і 

впорядкованість компонентів системи; в) структурність, яка забезпечує 

цілісність системи та її інтеграцію в інші системи (публічну владу, суспільство, 

державу тощо); г) наявність спільної мети функціонування її елементів, яка 

тісно пов’язана із загальним призначенням публічної адміністрації та 

існуванням держави загалом. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти публічного адміністрування: поняття та 

різновиди» дисертантом на підставі аналізу різноманітних наукових і 

нормативних джерел сформульовано дефініцію категорії «суб’єкти публічного 

адміністрування», окреслено характерні риси цих суб’єктів. До суб’єктів 

публічного адміністрування віднесено публічну адміністрацію в особі: 

а) органів виконавчої влади та інших державних органів, зокрема: 

 міністерства (Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 

України, Міністерство енергетики України, Міністерство цифрової 

трансформації України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Міністерство інфраструктури України, Міністерство оборони України, 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України тощо); 

 служби (Державну аудиторську службу України, Державну митну службу 

України, Національну службу здоров’я України, Державну авіаційну службу 

України, Державну архівну службу України, Державну казначейську службу 

України, Державну міграційну службу України, Державну службу України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державну 

службу статистики України, Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій, Державну фіскальну службу України, Державну службу якості освіти 

України тощо); 

 агентства (Державне агентство розвитку туризму України, Державне 

агентство автомобільних доріг України, Державне агентство водних ресурсів 

України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство 

резерву України, Державне космічне агентство України, Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, Національне агентство України з питань 

державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції тощо); 

 інспекції (Державну інспекцію культурної спадщини України, Державну 

інспекцію містобудування України, Державну екологічну інспекцію України, 
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Державну інспекцію ядерного регулювання України, Державну інспекцію 

енергетичного нагляду України); 

 центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

(Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Національну комісію зі стандартів державної мови, Державний 

комітет телебачення і радіомовлення України, Антимонопольний комітет 

України, Фонд державного майна України тощо); 

 інші центральні органи виконавчої влади (Адміністрацію Державної 

прикордонної служби України, Національну поліцію України, Український 

інститут національної пам’яті, Пенсійний фонд України); 

 місцеві органи державної виконавчої влади (місцеві державні 

адміністрації та територіальні органи державних органів влади); 

 інші державні органи (наприклад, Раду національної безпеки і оборони 

України, Національний банк України, Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

тощо); 

б) органів місцевого самоврядування (сільську, селищну, міську раду, 

сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради, старосту тощо); 

в) суб’єктів делегованих повноважень (приватних фізичних і юридичних 

осіб, громадські об’єднання, органи самоорганізації населення тощо в разі 

передання їм деяких владних повноважень у порядку та на умовах, що 

передбачені законодавством України). 

У підрозділі 2.3 «Поняття та умови ефективності діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування: адміністративно-правовий вимір» у межах 

узагальненого огляду та контекстуального аналізу окремих думок учених щодо 

природи ефективності публічного адміністрування автор доходить висновку 

про те, що загалом у фокусі уваги дослідників перебуває соціально-

економічний вимір результативності діяльності публічної адміністрації з 

відповідними показниками економічного й суспільного характеру (майнового 

стану, рівня прибутку, фінансового становища, рівня безробіття, умов праці, 

якості адміністративних послуг та їх відповідності суспільним потребам тощо). 

Варто визнати правильність спрямування векторів дослідження природи 

публічної адміністрації на задоволеність інтересів людини й суспільства та 

зазначити, що обраний адміністративно-правовий ракурс вивчення порушеної 

проблематики зумовив необхідність пошуку правових аспектів ефективності 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування, зміст яких також має 

охоплюватися потребами конкретної людини або суспільства загалом, однак 

при цьому відбивати рівень відповідності функціонування владних суб’єктів 

закріпленим у законодавстві правам і свободам особи в публічній сфері. 

Аргументовано, що ефективність публічного адміністрування має, 

безумовно, комплексний і багатогранний характер, контексти якого можуть 

мати економічний, безпековий, соціальний, психологічний, екологічний, 
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правовий та інші ефекти. Своєю чергою адміністративно-правовий аспект 

ефективності публічного адміністрування дає змогу оцінити діяльність 

відповідних суб’єктів із позиції їх здатності створити достатні умови для 

якомога повнішої реалізації приватною особою свого адміністративно-

правового статусу в публічній сфері, наприклад, за рахунок високої якості 

адміністративних послуг, їх доступності, оптимальності організаційних умов 

відповідних адміністративних процедур, якості підзаконної нормотворчої 

діяльності та інших чинників. 

Розділ 3 «Органи, що реалізують державну митну політику, у системі 

органів публічної адміністрації: організаційні та праксеологічні аспекти» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правовий статус та порядок діяльності 

органів, що реалізують державну митну політику» досліджено 

адміністративно-правові засади організації, компетенції та порядку діяльності 

митних органів, їх місце в системі органів виконавчої влади, а також їх 

призначення й основні завдання. 

Обґрунтовано наукову позицію щодо недопустимості відхилення митних 

органів від їх призначення (найбільш загального завдання першорядного 

значення) створювати сприятливі умови для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, забезпечувати безпеку суспільства та захищати митні інтереси 

України на користь забезпечення повного і своєчасного справляння митних 

платежів для наповнення бюджетів. Зазначено, що, попри несумісність 

призначення митних органів із деякими їхніми завданнями та невідворотну 

суперечність між деякими завданнями митних органів, за належного 

адміністративно-правового регулювання й побудови оптимальних 

інституційних моделей і їх реалізації на практиці митні органи можуть досягати 

зразкових результатів за всіма напрямами. 

Висловлено доводи на користь того, що запроваджений українським 

законодавством інструментарій митного контролю забезпечує належне 

виконання митних правил під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з 

одночасною мінімізацією необхідних митних формальностей, передбачає 

широку автоматизацію процесів прийняття рішень щодо форм та обсягів 

митного контролю, реєстрацію рішень стосовно цього, якщо вони приймаються 

посадовими особами митних органів, що значною мірою ускладнює та зменшує 

вірогідність вчинення посадовими особами митних органів корупційних 

правопорушень і службової недбалості під час митного контролю. При цьому 

збільшення значення митного контролю після випуску товарів для вільного 

обігу визнається найбільш перспективним напрямом удосконалення митного 

контролю з позиції мінімізації адміністративного навантаження на суб’єктів 

господарювання та сприяння їх зовнішньоекономічним торговельним 

операціям, а також в аспекті розширення можливостей митного контролю, 

зокрема збільшення часових меж для підготовки, урахування більшого обсягу 

даних про зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта господарювання та 

подальшу долю товарів на митній території країни. Водночас констатовано, що 

українське законодавство на цей час не передбачає виражений зв’язок між 
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спрощенням випуску товарів і митним аудитом – митний аудит не виконує своє 

призначення, що полягає в необхідності бути інструментом прискорення та 

спрощення митного оформлення шляхом скорочення процесу взаємодії з 

митними органами в пунктах пропуску через кордон і в пунктах призначення. 

Наведено обґрунтування думки, що використання попередніх рішень значно 

зменшує склад, обсяг та час на виконання митних формальностей щодо товарів, 

дає змогу суб’єктам господарювання визначати митні перспективи їхніх 

зовнішньоекономічних угод та вчасно коригувати їх для виконання приписів 

митного законодавства. Акцентовано увагу на тому, що перед ухваленням 

попереднього рішення митний орган може більш ґрунтовно опрацювати 

відповідне питання, також цей інструмент дає йому можливість більш 

ефективно управляти поточним операційним навантаженням. Найбільш 

перспективними напрямами вдосконалення шляхів використання попередніх 

рішень митного органу визначено розширення кола питань, з яких митний 

орган може ухвалити попереднє рішення, деталізацію підстав і способів зміни, 

доповнення, відкликання та скасування попередніх рішень, а також внесення 

техніко-юридичних правок у положення законодавства, які допускають 

неправильне розуміння та застосування попередніх рішень. 

Зауважено, що митне законодавство виключає можливість коригування 

митної вартості митним органом без мінімального обґрунтування 

неправильного її визначення, що є яскравим проявом наближення митного 

законодавства до засад людиноцентризму шляхом закріплення максимальних 

гарантій проти зловживань митних органів та створення умов для найменш 

обтяжливого для підприємств позитивного вирішення питань митного 

оформлення й митного контролю у випадках цих зловживань. Позитивно 

оцінено судову практику, яка закріплює вимоги про максимально докладне, 

конкретне та переконливе обґрунтування допущення підприємством подання 

неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів і вимоги 

до митної вартості товарів, яка визначається митним органом. 

Визнано безумовно обов’язковим також контроль за правильністю 

визначення митної вартості товарів із максимальним урахуванням особливих 

умов зовнішньоторговельних операцій, що склалися як наслідок конкуренції й 

комерційної незалежності торговельних сторін, та не вважати вирішальним їх 

формальне порівняння з іншими зовнішньоторговельними операціями. 

Водночас зауважено, що має місце простір для вдосконалення адміністративно-

правового регулювання визначення митної вартості в межах системного 

перетворення митного адміністрування. 

У підрозділі 3.2 «Ефективність діяльності органів, що реалізують 

державну митну політику: критерії оцінювання» на основі докладного й 

ґрунтовного опрацювання доктринальних джерел та урядових програмних і 

стратегічних документів із питань оцінювання діяльності митних органів 

обґрунтовано оптимальну наукову концепцію щодо підстав і способів 

визначення ефективності діяльності митних органів як передумови 

оперативного вимірювання показників, що вказують на успішність виконання 

митною службою того чи іншого завдання, та своєчасного ухвалення на точній, 
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об’єктивній і вимірюваній основі стратегічних та оперативних управлінських 

рішень для наближення структури, повноважень і порядку діяльності митної 

служби до цих показників. 

Аргументовано, що ефективність діяльності митних органів є ступенем 

виконання митними органами завдань, покладених на них митним 

законодавством (функціональна ефективність), а також показником стану 

інституційної спроможності митних органів (інституційна ефективність). 

Констатовано, що неконкретне, незрозуміле або таке, що не має належного 

економічного обґрунтування, визначення в положеннях законодавства й 

підзаконних нормативно-правових актах чи політичних документах цілей і 

показників діяльності митних органів унеможливлює оцінювання ефективності 

діяльності вказаних органів, особливо з огляду на те, що діяльність митної 

служби характеризується багатовекторністю та мультипринципальністю. 

Зауважено, що функціональна та інституційна спроможність підсилюють 

одна одну, а тому досягнення більш високих показників за одним із двох 

напрямів за рахунок послаблення іншого не може вважатися ефективним 

управлінням національною митною службою. 

Наголошено на тому, що оскільки йдеться про критерії оцінки діяльності 

митних органів, які мають правові наслідки для їх керівництва та інших 

посадових осіб, то неприпустимим є формування критеріїв, досягнення тих чи 

інших показників у розрізі яких не залежить безпосередньо від діяльності 

митних органів. Зокрема, зазначено, що оскільки динаміка доходів митної 

служби залежить насамперед від зміни макроекономічних показників, то саме 

вони є фактором формування доходів митної служби, який має ключове 

значення. Констатується, що на цей час не досить наукових знань про 

кореляцію між компетентністю керівництва й посадових осіб митних органів, її 

інституційною спроможністю та збільшенням чи зменшенням отриманих 

митними органами митних платежів. 

Натомість зазначено, що прикладом належного зіставлення може бути 

встановлення того, що рівень компетентності посадових осіб митних органів 

проявляється, зокрема, у кількості їхніх рішень, визнаних протиправними за 

підсумками судового оскарження (тобто якісна характеристика порівнюється з 

іншою якісною). Зауважується, що неправильним є порівняння якісних 

інституційних характеристик із кількісними функціональними, оскільки такий 

підхід спотворює інформацію про реальний стан митного адміністрування. 

Обґрунтовано, що комплексна, інтегрована система оцінювання 

ефективності митної служби, побудована на складній математичній моделі та 

системі КРІ, може бути використана в разі вирішення питання про оцінку 

діяльності вищого керівництва митної служби та окремих територіальних 

підрозділів, проте не може бути застосована до окремих посадових осіб митних 

органів без урахування зони їх відповідальності. 

Розділ 4 «Реформування системи органів, що реалізують державну 

митну політику: вектори оптимізації й забезпечення реалізації прав і 

свобод людини та громадянина» складається з двох підрозділів. 
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У підрозділі 4.1 «Зарубіжний досвід діяльності органів, що реалізують 

державну митну політику, в умовах забезпечення реалізації прав і свобод 

людини та громадянина» досліджено досвід держав із найбільш розвиненим 

митним законодавством, інституційною системою митного адміністрування та 

митною інфраструктурою (наприклад, Канади, Російської Федерації, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки 

Сінгапур, Сполучених Штатів Америки та Французької Республіки) для 

визначення нормативно-правових та організаційних рішень для системного 

вдосконалення митного законодавства, зокрема, щодо організації, принципів і 

порядку діяльності митних органів, здійснення ними заходів митного контролю 

й митного оформлення, адміністрування митних платежів шляхом видання 

митних консультацій, попередніх рішень, перевірки правильності визначення 

митної вартості товарів тощо для запровадження цього митного інструментарію 

на національному рівні з урахуванням макроекономічних та інших 

особливостей митної надбудови економіки України. 

Констатовано, що в зарубіжних нормативно-правових і стратегічних 

документах як основне призначення митних органів встановлене забезпечення 

безпеки суспільства, реалізація митних інтересів держави, зокрема й шляхом 

досягнення цільових показників сплати митних платежів, а також створення 

сприятливих умов для зовнішньоекономічних торговельних операцій. Автором 

підкреслено, що належне виконання національною митною службою її 

призначення, незважаючи на складність поєднання складників цього процесу, у 

зарубіжних країнах досягається завдяки комплексним прогресивним 

нововведенням. Це, наприклад, заходи спрощення, пришвидшення, 

здешевлення митного оформлення й митного контролю з одночасним 

підвищенням їх ефективності з позиції забезпечення безпеки суспільства та 

виконання фіскальних показників (логістичне супроводження 

зовнішньоекономічних торговельних операцій митними органами шляхом 

упровадження та модернізації зручних програмних рішень для користувачів 

послуг митних органів, зокрема платформи управління комерційною 

інформацією для логістики й торгівлі, державно-приватного співробітництва 

тощо). 

Встановлено, що зарубіжний досвід однозначно підтверджує думку, що 

організаційна модель митної служби не має вирішального значення для того, чи 

виконує національна митна служба своє призначення. Адже незалежно від того, 

чи є митна служба самостійним державним органом або ж об’єднується з 

податковою чи прикордонною службою, підпорядковується міністерству 

фінансів, економічного розвитку й торгівлі, національної безпеки, а також 

незалежно від багатьох інших організаційних чинників макрорівня вона досягає 

позитивних результатів у виконанні покладених на неї завдань, насамперед 

щодо ступеня досконалості регуляторних та інституційних механізмів, які 

використовуються під час митного оформлення й митного контролю та для 

сприяння законним зовнішньоекономічним торговельним операціям. 

Вказано на те, що найкращими зарубіжними практиками щодо попередніх 

рішень, які не мають відповідників у митному законодавстві України та можуть 
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слугувати основою для його вдосконалення, є такі заходи: а) можливість 

митних органів відтермінувати видання попереднього рішення, якщо щодо 

товарів, яких воно стосуватиметься, відбувається адміністративне чи судове 

оскарження; б) зміна попереднього рішення, якщо обставини, з якими це 

пов’язано, не зумовлюють необхідність відкликання або скасування 

попереднього рішення; в) обов’язкове оприлюднення попередніх рішень; 

г) допустимість висловлення припущень щодо будь-якої майбутньої події чи 

іншого питання, що стосується предмета попереднього рішення; д) можливість 

ухвалення додаткового рішення, яким визначається митна вартість товарів. 

Зазначено, що зарубіжний досвід використання інструментарію митного 

контролю після випуску товарів у вільний обіг свідчить про те, що цей захід 

митного контролю має потенціал системоутворювального елементу системи 

митного контролю за умови детального опрацювання його підстав і процедури 

з урахуванням моделей, ефективність яких обґрунтовується в наукових працях 

та підтверджується позитивною практикою митного адміністрування в 

зарубіжних країнах. 

У підрозділі 4.2 «Концептуальні засади реформування органів, що 

реалізують державну митну політику» викладено наукові положення, 

висновки та рекомендації щодо напрямів системного й докорінного 

вдосконалення організації і порядку діяльності митних органів за основними 

напрямами такими шляхами: а) запровадження концептуальних заходів 

загального характеру для покращення засад митного адміністрування; 

б) реорганізації митного контролю зі збільшенням значення митного контролю 

після випуску товарів у вільний обіг; в) створення інформаційних систем для 

спостереження за обігом ввезених на митну територію товарів; г) розширення 

кола питань для ухвалення попередніх рішень та деталізації порядку їх 

ухвалення; д) внесення техніко-юридичних правок до митного законодавства. 

Обґрунтовано висновок про те, що український процедурний 

інструментарій контролю та коригування митної вартості може бути 

вдосконалений шляхом створення певних механізмів, а саме: 1) здійснення 

відповідних контрольних заходів після випуску товарів у вільний обіг; 

2) прийняття попередніх рішень про правильність обрання методу та 

визначення числового значення митної вартості; 3) формування, регулярного 

оновлення й оприлюднення для безперешкодного користування інформаційної 

бази щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон 

України, на основі знеособлених даних щодо експортно-імпортних операцій. 

Наведено аргументи на користь необхідності запровадження концепції 

добровільного розкриття підприємством фактів допущення ним порушень 

митних правил з умовою пом’якшення відповідальності за це або відмови від 

застосування до цього підприємства будь-яких репресивних заходів за певних 

обставин, зокрема: 1) відсутність заборгованості підприємства зі сплати митних 

платежів, крім фінансових санкцій; 2) добровільне розкриття має відбутися не 

пізніше, ніж після спливу певного строку з дня, коли виникли підстави 

припускати допущення підприємством правопорушення; 3) добровільне 

розкриття охоплює відразу всі випадки таких порушень митних правил за 
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певний строк; 4) добровільне розкриття не стосується об’єктів, обіг яких 

заборонений або обмежений та переслідується відповідно до кримінального 

законодавства; 5) розкриття є добровільним, що передбачає ініціювання 

процедури зняття відповідальності самим підприємством без спонукання до 

цього будь-якими діями митних органів або інших уповноважених посадових 

осіб держави (повідомлення підприємства про митний чи податковий аудит 

тощо); 6) розкриття поруч із конкретним правопорушенням недоліків 

комерційних систем підприємства з наведенням заходів, що спрямовані на 

мінімізацію ризику допущення підприємством таких порушень, за згодою на 

перевірку реального запровадження цих заходів. 

Доведено, що за визначених законодавством умов, зокрема за низького 

рівня ризику допущення порушень положень законодавства про митну вартість, 

може дозволятися випуск товарів у вільний обіг за заявленою підприємством 

митною вартістю, якщо воно добровільно погодиться на перевірку 

правильності її визначення в межах контролю після випуску товарів у вільний 

обіг. Звернено увагу на можливість запозичення моделі, згідно з якою право 

здійснювати переміщення товарів із використанням системи митного 

постаудиту надається не всім імпортерам, а лише тим, які забезпечують 

дотримання низки встановлених вимог, як-от: забезпечення необмеженого 

доступу посадових осіб митних органів до документів про зовнішньоекономічні 

операції підприємства; забезпечення ізоляції (відокремлення) вантажів, що 

імпортуються до країни, від інших вантажів, які переміщуються компанією; 

перебування на обліку в митній службі як міжнародний перевізник не менше 

ніж 1 рік тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні на підставі аналізу доктринальних і 

нормативних джерел аксіологічних аспектів реформування органів, що 

реалізують державну митну політику, як складової частини системи публічного 

адміністрування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Обґрунтовано, що об’єктивація буття органів митної політики 

відбувається за посередництва методів загальнотеоретичного, 

загальнонаукового та спеціально-юридичного змісту в різноманітних 

поєднаннях у межах ключових для цієї наукової роботи методологічних 

підходів (системного, синергетичного, антропологічного, герменевтичного). 

Акцентовано увагу на тому, що метафізичні міркування в межах цього 

дослідження спираються на застосований у Конституції України аксіологічний 

підхід у формі імперативного принципу про визнання людини домінуючою 

цінністю в суспільстві, який за умови належної соціалізації людей стає 

невід’ємним атрибутом антропоцентричної політики держави в різних галузях, 

зокрема й у сфері митних відносин. З позицій людиноцентризму природного 

(лібертарного) праворозуміння походження й подальший розвиток митного 
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права являє собою процес розкладання відносин, що передбачають нерівність 

людей і відірваність держави від усього населення, на формування нових 

суспільних засад, що засновані на принципі формальної рівності, зумовленості 

діяльності держави виключно інтересами свого населення за умови 

забезпечення паритету зовнішньоекономічних відносин з іншими державами. 

Відповідно, питання реформування органів митної політики являє собою 

частину трансформації всієї держави, таке реформування антропогенне й 

атропоцентричне. 

2. Окреслено передумови виникнення та розвитку ідей людиноцентризму в 

адміністративному праві. До них, зокрема, віднесено: 

 запит на оновлення в підходах до розуміння природних прав людини та їх 

місця в системі цінностей усього суспільства й держави; 

 еволюційний розвиток інститутів громадянського суспільства як 

соціального підґрунтя людиноцентризму та впровадження його ідей у всі сфери 

суспільного життя; 

 адаптацію українського законодавства та практик його застосування до 

європейських стандартів; 

 тенденції закономірної інтеграції українського адміністративного права в 

так званий європейський адміністративний простір та імплементацію 

принципів останнього у вітчизняне право; 

 неефективність публічного адміністрування з причин збереження 

окремих рудиментів і пережитків командно-адміністративної моделі управління 

державою та суспільством тощо. 

3. Доведено, що публічна адміністрація як система – це побудована на 

стійких внутрішніх і зовнішніх зв’язках вертикального й горизонтального 

характеру об’єктивно зумовлена сукупність її суб’єктів, метою якої є 

досягнення такого збалансованого стану її компонентів та їх стабільної 

взаємодії, які мають забезпечити належне гарантування суб’єктами публічної 

адміністрації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

публічній сфері, а також ефективну реалізацію приватними особами свого 

адміністративно-правового статусу. Своєю чергою публічне адміністрування 

можна визначити як функціональну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, спрямовану на досягнення її мети. 

4. Аргументовано, що публічну адміністрацію як систему органів державної 

влади й місцевого самоврядування необхідно чітко відокремлювати від інших 

суб’єктів публічного адміністрування, яким делегуються повноваження 

перших. Обґрунтовано тезу про нетотожність категорій «суб’єкт публічної 

адміністрації» та «суб’єкт публічного адміністрування», які співвідносяться 

між собою як частина й ціле. 

5. Обґрунтовано, що принципові засади та характер діяльності митних 

органів, пов’язані з митним контролем і митним оформленням, непоправно 

викривляються всупереч призначенню митних органів, якщо вони 

спрямовуються на першочергове виконання фіскальних показників або 

пріоритетне досягнення цілей сервісного обслуговування замість, наприклад, 

запобігання та протидії порушенням митних правил. Наголошено на тому, що 
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однією з найважливіших передумов гармонійного розвитку й ефективності 

митної служби є спрямування її діяльності на досягнення максимальних 

результатів за всіма напрямами, що цілком можливе за належного 

адміністративно-правового регулювання та побудови оптимальних 

інституційних моделей і їх реалізації на практиці. 

6. Констатовано, що правове регулювання питань консультацій та 

попередніх рішень митних органів, контролю за митною вартістю, митного 

оформлення та митного постаудиту значною мірою відповідає стандартам 

верховенства права та вимогам збалансовано забезпечувати безпеку 

суспільства, реалізацію національних митних інтересів і сприяти законним 

зовнішньоторговельним операціям. Водночас обґрунтовується висновок про те, 

що має місце значна кількість недоліків та обсяг невикористаних можливостей 

для вдосконалення інструментарію митного адміністрування, що включає, 

зокрема, перенесення частки митних формальностей, пов’язаних із митною 

вартістю, на час після випуску товарів у вільний обіг; пошук більш досконалих 

організаційних моделей та інформаційних систем, що можуть 

використовуватися в ході митного оформлення; виправлення ситуації, у якій 

митний аудит не виконує своє призначення, що полягає в необхідності бути 

інструментом прискорення та спрощення митного оформлення шляхом 

скорочення процесу взаємодії з митними органами в пунктах пропуску через 

кордон і в пунктах призначення; запровадження механізму системного митного 

аудиту та системи простеження руху товарів від ввезення на митну територію 

до їх кінцевого споживання. 

7. На підставі результатів дослідження критеріїв оцінювання ефективності 

діяльності органів, що реалізують державну митну політику, встановлено, що 

діяльність митної служби характеризується багатовекторністю та 

мультипринципальністю, через що система оцінки ефективності діяльності 

митних органів має бути всеохоплюючою й водночас належно структурованою 

і збалансованою. Наголошено на тому, що не досить конкретне та зрозуміле 

визначення в положеннях законодавства й підзаконних нормативно-правових 

актів чи політичних документів цілей і показників діяльності митних органів 

унеможливлює оцінювання її ефективності. 

Доведено, що вкрай важливе розроблення інтегрального показника або 

системи показників, які були би здатні відобразити різноманіття завдань, 

виконання яких очікується від митних органів, оскільки застосування 

спрощених підходів до оцінки діяльності складної системи, яку являє собою 

митна служба, тягне за собою прийняття неправильних управлінських рішень. 

Зокрема, неприпустимим визнано використання критеріїв, дотримання яких не 

залежить безпосередньо від діяльності митних органів (наприклад, показники 

збирання митних платежів без урахування економічних реалій тощо). 

Запропоновано систему вимог до інструментів оцінювання ефективності 

здійснення діяльності митних органів. 

8. Охарактеризовано, що аналіз зарубіжного досвіду діяльності органів, що 

реалізують державну митну політику, в умовах забезпечення реалізації прав і 

свобод людини та громадянина дав змогу встановити, що для вдосконалення 
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українського митного законодавства важливі зарубіжні практики митного 

адміністрування, зокрема такі: а) добровільне розкриття підприємством фактів 

допущення ним порушення митних правил з умовою пом’якшення його 

відповідальності за це або відмова від застосування до нього будь-яких санкцій 

(досвід Канади, Республіки Сінгапур, Японії); б) прискорення та спрощення 

митного оформлення шляхом скорочення процесу взаємодії з митними 

органами в пунктах пропуску через кордон та в пунктах призначення за умови 

проведення щодо відповідного підприємства митного аудиту (практика Канади, 

Республіки Корея, Сполучених Штатів Америки); в) забезпечення права 

підприємства бути почутим (надавати доступ до документів та інформації, 

якими митний орган має намір обґрунтувати своє рішення або які вже 

покладені в його основу тощо); створення комунікаційних майданчиків для 

повідомлення підприємств про затримки митного оформлення та інші схожі 

події, а також для одержання підприємствами інструкцій загального характеру; 

розроблення регламентів митного оформлення та митного контролю для 

посадових осіб митних органів (досвід Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Республіки 

Сінгапур); г) можливість митних органів відтермінувати видання попереднього 

рішення, якщо щодо товарів, яких воно стосуватиметься, відбувається 

адміністративне чи судове оскарження; зміна попереднього рішення, якщо 

обставини, з якими вона пов’язана, не зумовлюють необхідність відкликання чи 

скасування попереднього рішення; обов’язкове оприлюднення попередніх 

рішень; допустимість висловлення припущень щодо будь-якої майбутньої події 

чи іншого питання, що стосується предмета попереднього рішення; можливість 

ухвалення додаткового рішення, яким би визначалася митна вартість товарів 

(практика Канади, Республіки Сінгапур, Японії). 

9. Обґрунтовано, що концептуальною засадою реформування органів, що 

реалізують державну митну політику, має бути насамперед визначення частки 

митних формальностей, які за підсумками аналізу й оцінки ризиків допущення 

підприємством порушення вимог митного законодавства можуть (за 

добровільною згодою підприємства) або повинні (за імперативними 

законодавчими приписами) виконуватися під час проведення щодо 

відповідного підприємства митного аудиту після випуску товарів у вільний 

обіг. Зокрема, пропонується посилити контроль за митною вартістю шляхом 

створення механізмів здійснення відповідних контрольних заходів після 

випуску товарів у вільний обіг. Так, обґрунтовується, що за визначених у 

законодавстві умов, наприклад за низького рівня ризику допущення порушень 

положень законодавства про митну вартість, може дозволятися випуск товарів 

у вільний обіг за заявленою підприємством митною вартістю, якщо воно 

добровільно погодиться на перевірку правильності її визначення в межах 

контролю після випуску товарів у вільний обіг. 

Висловлено аргументи на користь того, що простором для додаткового 

посилення механізмів митного контролю після випуску товарів у вільний обіг є 

створення умов для контролю за обігом товарів на митній території на кожному 

етапі їх постачання й реалізації насамперед шляхом використання даних 
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бухгалтерського обліку підприємств, що містить інформацію про складники 

митної вартості товарів та інші обставини, які можуть мати значення для 

митного контролю й митного оформлення. Також дисертант вважає позитивним 

нововведенням запровадження процедури добровільного розкриття 

підприємством фактів допущення ним порушення митних правил за умови 

пом’якшення його відповідальності за це або відмови від застосування до нього 

будь-яких репресивних заходів. 

Рекомендовано вдосконалити порядок використання попередніх рішень 

щодо застосування окремих положень митного законодавства такими шляхами: 

1) доповнення переліку питань, з яких можуть ухвалюватися попередні 

рішення, питаннями про застосування методу та критеріїв визначення митної 

вартості товарів, а також про застосування тарифних пільг (тарифних 

преференцій) і дотримання тарифних квот; 2) закріплення за компетентними 

посадовими особами митних органів дискреційного права формулювати 

припущення поза предметом звернення підприємства за попереднім рішенням, 

які можуть стосуватися характеристик товарів чи інших обставин та їх 

правових наслідків із позиції митного оформлення; 3) зобов’язання митних 

органів відтермінувати видання попереднього рішення, якщо щодо товарів, 

яких воно стосуватиметься, відбувається адміністративне або судове 

оскарження з тих чи інших питань, що може вплинути на зміст попереднього 

рішення, з наведенням позиції митних органів щодо відповідного питання; 

4) запровадження положень про можливість зміни попереднього рішення без 

його відкликання, якщо мають місце технічні помилки, формальні відхилення 

від процедури ухвалення попереднього рішення та інші обставини, за яких у 

зміст попереднього рішення можуть вноситися виправлення без зміни його 

суті; 5) розмежування відкликання та скасування попередніх рішень за 

підставами застосування і правовими наслідками; 6) встановлення положення 

про те, що якщо митний орган відкликає попереднє рішення, то воно не 

застосовується лише стосовно тих товарів, які імпортуються підприємствами 

або виготовляються місцевими підприємствами на дату чи після дати 

відкликання (день публікації відповідного повідомлення на офіційному 

вебсайті митної служби), якщо при цьому зазначені підприємства добросовісно 

покладалися на зміст відповідного попереднього рішення; 7) виключення 

положення першого речення абз. 1 ч. 7 ст. 23 Митного кодексу України щодо 

того, що митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його 

відкликати. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Маслова А.Б. Органи, що реалізують державну митну політику, як 

складова системи публічного адміністрування: людиноцентристська 

концепція трансформації. – 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 аксіологічних аспектів реформування органів, що 

реалізують державну митну політику, як складової частини системи публічного 

адміністрування. 

Встановлено методологію дослідження органів, що реалізують державну 

митну політику, зокрема обґрунтовано, що об’єктивація буття органів митної 

політики відбувається за посередництва методів загальнотеоретичного, 

загальнонаукового та спеціально-юридичного змісту в різноманітних 

поєднаннях у межах ключових для цієї роботи методологічних підходів 

(системного, синергетичного, антропологічного, герменевтичного). 

Окреслено передумови виникнення, зміст і нормативну основу концепції 

людиноцентризму в адміністративному праві. Здійснено системний аналіз 

категорії «публічна адміністрація», зокрема доведено, що публічна 

адміністрація як система – це побудована на стійких внутрішніх і зовнішніх 

зв’язках вертикального й горизонтального характеру об’єктивно зумовлена 
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сукупність її суб’єктів, метою якої є досягнення такого збалансованого стану її 

компонентів та їх стабільної взаємодії між собою, який має забезпечити 

належне гарантування суб’єктами публічної адміністрації прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб у публічній сфері, а також 

ефективну реалізацію приватними особами свого адміністративно-правового 

статусу. Своєю чергою публічне адміністрування визначено як функціональну 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації, спрямовану на досягнення її мети. 

Сформульовано поняття та визначено різновиди суб’єктів публічного 

адміністрування, зокрема аргументовано, що публічну адміністрацію як 

систему органів державної влади й місцевого самоврядування необхідно чітко 

відокремлювати від інших суб’єктів публічного адміністрування, яким 

делегуються повноваження перших. 

Охарактеризовано поняття та умови ефективності діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування (адміністративно-правовий вимір). Визначено 

адміністративно-правовий статус та порядок діяльності органів, що реалізують 

державну митну політику, окреслено критерії оцінювання ефективності їх 

діяльності. Узагальнено зарубіжний досвід діяльності органів, що реалізують 

державну митну політику, в умовах забезпечення реалізації прав і свобод 

людини та громадянина. 

Обґрунтовано, що концептуальною засадою реформування органів, що 

реалізують державну митну політику, має бути насамперед визначення частки 

митних формальностей, які за підсумками аналізу й оцінки ризиків допущення 

підприємством порушення вимог митного законодавства можуть (за 

добровільною згодою підприємства) або повинні (за імперативними 

законодавчими приписами) виконуватися під час проведення щодо 

відповідного підприємства митного аудиту після випуску товарів у вільний 

обіг. 

Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-правовий 

статус, ефективність, критерії, людиноцентризм, митна політика, митне 

право, орган, публічна адміністрація, система. 

 

Маслова А.Б. Органы, реализующие государственную таможенную 

политику, как составляющая системы публичного администрирования: 

человекоцентристская концепция трансформации. – 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 приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, которая состоит в определении на основании анализа 

доктринальных и нормативных источников аксиологических аспектов 

реформирования органов, реализующих государственную таможенную 

политику, как составляющей системы публичного администрирования. 

Установлена методология исследования органов, реализующих 

государственную таможенную политику, в частности обосновано, что 
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объективация бытия органов таможенной политики происходит при 

посредничестве методов общетеоретического, общенаучного и специально-

юридического содержания в различных сочетаниях в пределах ключевых для 

этой работы методологических подходов (системного, синергетического, 

антропологического, герменевтического). 

Определены предпосылки возникновения, содержание и нормативная 

основа концепции человекоцентризма в административном праве. Осуществлен 

системный анализ категории «публичная администрация», в частности 

доказано, что публичная администрация как система – это построенная на 

устойчивых внутренних и внешних связях вертикального и горизонтального 

характера объективно обусловленная совокупность ее субъектов, целью 

которой является достижение такого сбалансированного состояния ее 

компонентов и их стабильного взаимодействия между собой, который должен 

обеспечить надлежащее гарантирование субъектами публичной администрации 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в 

публичной сфере, а также эффективную реализацию частными лицами своего 

административно-правового статуса. В свою очередь публичное 

администрирование определяется как функциональная деятельность субъектов 

публичной администрации, направленная на достижение ее цели. 

Сформулировано понятие и определены виды субъектов публичного 

администрирования, в частности аргументировано, что публичную 

администрацию как систему органов государственной власти и местного 

самоуправления следует четко отделять от других субъектов публичного 

администрирования, которым делегируются полномочия первых. 

Охарактеризованы понятия и условия эффективности деятельности 

субъектов публичного администрирования (административно-правовое 

измерение). Определен административно-правовой статус и порядок 

деятельности органов, реализующих государственную таможенную политику, а 

также критерии оценки эффективности их деятельности. Обобщен зарубежный 

опыт деятельности органов, реализующих государственную таможенную 

политику, в условиях обеспечения реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

Обосновано, что концептуальным принципом реформирования органов, 

реализующих государственную таможенную политику, должно быть прежде 

всего определение доли таможенных формальностей, которые по итогам 

анализа и оценки рисков допущения предприятием нарушений требований 

таможенного законодательства могут (по добровольному согласию 

предприятия) или должны (согласно императивным законодательным 

предписаниям) выполняться во время проведения относительно 

соответствующего предприятия таможенного аудита после выпуска товаров в 

свободное обращение. 

Ключевые слова: административное право, административно-правовой 

статус, критерии, орган, публичная администрация, система, таможенная 

политика, таможенное право, человекоцентризм, эффективность.  
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Maslova A.B. Bodies implementing the state customs policy as a component 

of the system of public administration: a human-centric concept of 

transformation. – 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 – the definition based on the analysis of doctrinal and normative 

sources of axiological aspects of reforming the bodies implementing state customs 

policy as part of the system of public administration. 

The methodology of research of bodies implementing state customs policy is 

established, in particular it is substantiated that objectification of existence of bodies 

of customs policy occurs by means of methods of general theoretical, general 

scientific and special legal content in various combinations within key 

methodological approaches for our work (system, synergetic, anthropological, 

hermeneutic). The preconditions of origin, content and normative basis of the concept 

of anthropocentrism in administrative law are outlined. 

A systematic analysis of the category “public administration”, in particular, 

proved that public administration as a system – is built on stable internal and external 

links of vertical and horizontal nature, objectively determined set of its subjects, 

which aims to achieve such a balanced state of its components and their stable 

interaction with each other, which should ensure proper guarantee by the subjects of 

public administration of the rights, freedoms and legitimate interests of individuals 

and legal entities in the public sphere, as well as the effective implementation by 

individuals of their administrative and legal status. In turn, public administration is a 

functional activity of public administration entities aimed at achieving its goal. 

The concepts and varieties of public administration entities are formulated, 

including the argument that public administration, as a system of public authorities 

and local self-government, should be clearly separated from other public 

administration entities to which the powers of the former are delegated. The thesis 

about the non-identity of the categories “subject of public administration” and 

“subject of public governance”, which are correlated as part and whole, partial and 

general, is substantiated. The concept and conditions of efficiency of activity of 

subjects of public administration (administrative-legal dimension) are characterized. 

The administrative and legal status and the order of activity of the bodies 

implementing the state customs policy are determined. The criteria for evaluating the 

effectiveness of the bodies implementing the state customs policy are outlined. 

The foreign experience of activity of the bodies realizing the state customs policy 

in the conditions of maintenance of realization of the rights and freedoms of the 

person and the citizen is generalized. 

It is substantiated that the conceptual principles of reforming the bodies 

implementing the state customs policy should be, first of all, to determine the share of 

customs formalities, which based on the analysis and assessment of risks of violation 

of customs legislation, can be performed with the voluntary consent of the enterprise. 

during the customs audit of the relevant enterprise after the release of goods for free 
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circulation. In particular, it is proposed to strengthen control over the customs value 

by creating mechanisms for the implementation of appropriate control measures after 

the release of goods for free circulation. For example, it is argued that under the 

conditions specified by law, in particular, at a low level of risk of violations of 

customs legislation, the release of goods for free circulation at the declared customs 

value may be allowed if it voluntarily agrees to verify its correctness in the control 

after release of goods for free circulation. 

Arguments are made that the space for further strengthening of customs control 

mechanisms after the release of goods for free circulation is the creation of conditions 

for control over the circulation of goods in the customs territory at each stage of their 

supply and sale, primarily through the use of accounting data information on the 

components of the customs value of goods and other circumstances that may be 

relevant for customs control and customs clearance. Also, a positive innovation is the 

introduction of a procedure of voluntary disclosure by the company of the facts of 

their violation of customs regulations with the condition of mitigating their 

responsibility for it or refusing to apply any repressive measures against them. 

Key words: administrative law, administrative-legal status, anthropocentrism, 

body, criteria, customs law, customs policy, efficiency, public administration, system. 
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