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ПЕРЕДМОВА

Адміністративна реформа в цілому та тривалий процес систем-
ного та докорінного оновлення інституцій та процедур митного 
адміністрування як її важлива складова частина супроводжуються 
ґрунтовними фундаментальними науковими дослідженнями теоре-
тико-правових та практичних питань митного адміністрування 
та побудови оптимальних інституційних моделей для митного 
контролю, митного оформлення та виконання митними органами 
інших функцій. Науковим співтовариством наводиться переконлива 
аргументація на користь законодавчих рішень про запровадження 
концептуальних заходів загального характеру для покращення 
засад митного адміністрування, реорганізацію митного контролю 
зі збільшенням значення митного контролю 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 та деталізацію порядку 
їх ухвалення, внесення техніко-юридичних правок у митне зако-
нодавство. У свою чергу, центральними органи виконавчої влади 
у цій сфері приділяється особлива увага побудові механізму оціню-
вання діяльності митних органів за допомогою заздалегідь визначе-
них цільових показників та критеріїв ефективності, що визнається 
складним завданням, зважаючи на складність системи митного 
адміністрування на середовища її функціонування.

Разом із тим, незважаючи на те, що якість адміністративно-пра-
вового регулювання організації, принципів та порядку діяльності 
митних органів є достатньо високою, а стан наукового опрацю-
вання відповідних питань – належним, залишаються такими, що 
потребують подальшого вивчення, низка питань концептуального 
значення, в тому числі й загальні аспекти реформування право-
вих засад діяльності митних органів, підґрунтям яких є філософія 
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людиноцентризму. У світлі вищевикладеного очевидною є актуаль-
ність та нагальна необхідність дослідження адміністративно-пра-
вових засад організації, компетенції та порядку діяльності митних 
органів саме під кутом зору людиноцентристської концепції.

Теоретичні проблеми та практичні аспекти ефективності діяльно-
сті органів публічної адміністрації в цілому та митних органів зокрема 
розкриваються в 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 ін. Проведені вказаними вченими дослідження дали 
змогу не тільки усвідомити суть та призначення публічної адміністра-
ції, але й визначити теоретико-правові аспекти діяльності органів, що 
реалізують державну митну політику.

Доктринальною основою дослідження питань адміністра-
тивно-правового статусу та порядку діяльності митних органів, 
а також теоретичних та практико-прикладних аспектів оціню-
вання ефективності діяльності митних органів виступили дисер-
тації, насамперед, Д.В. Приймаченка («Адміністративна діяльність 
митних органів у сфері реалізації митної політики держави»), 
Л.М. Дорофеєвої («Адміністративно-правове регулювання органі-
зації та діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного 
вибору України»), І.М. Квеліашвілі («Реформування державного 
управління митною справою України в умовах європейської інте-
грації») та інших вчених.

Для порівняльно-правового дослідження використовувались акти 
митного законодавства, а також рекомендаційні та роз’яснювальні 
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Передмова

матеріали митних органів Канади, Сінгапуру, Великобританії, США, 
Франції та Японії.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес 
і можуть бути використані у:

– науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семі-
нарів, наукових досліджень;

– правотворчості – для підготовки пропозицій до чинного 
митного та адміністративного законодавства України;

– правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення право-
застосовчої діяльності митних та інших органів публічної адміні-
страції, а аткож адміністративних судів;

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літе-
ратури, навчальних програм, навчально-методичних матеріа-
лів, викладання на юридичному факультеті спецкурсів: «Митне 
право», «Адміністративне право», «Реалізація та захист прав 
громадян у сфері публічного адміністрування», «Адміністративне 
судочинство».



8

РОЗДІЛ 1 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ 
ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
У СФЕРІ  МИТНОЇ СПРАВИ 
В  СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

1.1 Методи наукового дослідження органів, 
що реалізують державну митну політику: 
філософсько-правовий аспект

Численні трансформації митного законодавства та органів митної 
справи від моменту здобуття Україною незалежності й дотепер 
демонструють плинність правил у сфері митної політики, де правові 
відносини змінюються під впливом національних економічних, полі-
тичних та глобальних міжлюдських зв’язків. Кожен із цих факторів 
визначальним чином діє на умови, за яких держава залишається 
спроможною ефективно функцонувати як суб’єкт митної політики, 
отримуючи максимальні вигоди від адміністрування переміщення 
товарів через митний кордон. Економічний вимір таких вигод також 
специфікує предмет дослідження. Для багатьох країн митні платежі 
часто поза конкуренцією інших джерел наповнення державного 
бюджету. Наприклад, в Україні за 2019 р. Державна митна служба 
зібрала до державного бюджету 14,6 млрд доларів, з яких податок 


