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ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ
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у науковій публікації досліджуються історіографія та методологія дослідження митних режимів в україні. За-
значається, що для ефективного дослідження міжгалузевого інституту митних режимів доцільно використовувати 
методологію юридичної науки в цілому, а також спеціальні методи дослідження окремих галузей права, напрацю-
вання фахівців у сфері господарського, цивільного, адміністративного, податкового та безпосередньо митного пра-
ва. �е менш важливим є використання методології порівняльного правознавства та відповідні наукові праці, при-
свячені дослідженню зарубіжного досвіду правового регулювання митних режимів та проведенню порівняльного 
аналізу правових засад митних режимів в україні та країнах-членах Є�, �ША, державах Близького та Далекого 
�ходу тощо.

Формулюється висновок про те, що в юридичній науці сформувалась тенденція щодо активізації досліджень 
різних аспектів митних відносин. Значна увага науковців приділяється науковому аналізу порядку реалізації та на-
прямів удосконалення окремих видів митних режимів. Проте, не зважаючи на появу окремих праць, присвячених 
поняттю та класифікації митних режимів в україні, питання теоретико-методологічних та правових засад митних 
режимів залишається актуальним напрямом дослідження. Останні зміни до Митного кодексу україни та інших за-
конодавчих актів україни, необхідність продовження процесу адаптації національного законодавства у сфері право-
вого регулювання митних відносин до права Є�, а також розробки концепції розвитку та удосконалення державної 
політики у сфері митної справи актуалізують потребу окремого доктринального дослідження інституту митних 
режимів. 

Ключові слова: історіографія, методологія, митні режими, публічна адміністрація, діалектика, доктрина, 
принципи, моделювання, митне оформлення, митний контроль, експорт, імпорт, транзит.
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The scientific publication is devoted to the historiography and methodology of the study of customs regimes in 
Ukraine. It is noted that for effective research of the interdisciplinary institute of customs regimes it is expedient to use the 
methodology of legal science as a whole, as well as special methods of research of separate branches of law, development of 
specialists in economic, civil, administrative, tax and directly customs law. Equally important is the use of the methodology 
of comparative law and relevant scientific papers devoted to the study of foreign experience in legal regulation of customs 
regimes and comparative analysis of the legal framework of customs regimes in Ukraine and EU member states, USA, 
Middle East, etc.

The importance of a separate doctrinal study of theoretical, methodological and legal principles of customs regimes in 
Ukraine, which is due to the need for scientific generalization of domestic and foreign science in this area, recent changes to 
current national legislation in the field of customs regulation, relevant administrative and judicial practice, and also foreign 
experience of legal regulation of customs regimes in order to form a holistic concept of development of customs policy 
of the state and formulate specific proposals to improve existing national legislation and legal practice in the field of legal 
regulation of customs regimes taking into account the best world standards.

The conclusion is formulated that in legal science there is a tendency to intensify research on various aspects of customs 
relations. Considerable attention of scientists is paid to the scientific analysis of the order of realization and directions of 
improvement of separate types of customs regimes. However, despite the appearance of separate works on the concept 
and classification of customs regimes in Ukraine, the issue of theoretical, methodological and legal principles of customs 
regimes remains a relevant area of   research. Recent amendments to the Customs Code of Ukraine and other legislative 
acts of Ukraine, the need to continue the process of adapting national legislation in the field of legal regulation of customs 
relations to EU law, as well as the development of the concept of development and improvement of state policy in the field 
of customs.
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Вступ. Дослідження будь-якого правово-
го явища чи процесу має ґрунтуватися на 

найкращих здобутках юридичної доктрини, пере-
вірених часом та реальною практикою положен-
нях. �е менш важливо в процесі дослідження ви-
користовувати увесь інструментарій методології 
наукового пізнання, адже від правильно обраних 
методів дослідження залежить результат наукових 
пошуків. інститут митного режиму є складним 
міжгалузевим утворенням, що представляє собою 
комплекс взаємопов’язаних правових норм, які 
відповідно до заявленої мети переміщення товарів 
через митний кордон україни визначають митну 
процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, 
умови оподаткування і обумовлюють їх викорис-
тання після митного оформлення. Таким чином, 
для здійснення його ефективного дослідження 
з метою формулювання конкретних пропозицій 
щодо удосконалення чинного національного зако-
нодавства у сфері правового регулювання митних 
відносин доцільно використовувати методологію 
юридичної науки в цілому, а також спеціальні 
методи дослідження окремих галузей права, на-
працювання фахівців у сфері господарського, ци-
вільного, адміністративного, податкового та без-
посередньо митного права. �е менш важливим є 
використання методології порівняльного право-
знавства та відповідних наукових праць, присвя-
чених дослідженню зарубіжного досвіду право-
вого регулювання митних режимів та проведенню 
порівняльного аналізу правових засад митних ре-
жимів в україні та країнах-членах Є�, �ША, дер-
жавах Близького та Далекого �ходу тощо.

Особливе значення для дослідження теоретико-
методологічних та правових засад митних режимів 
в україні має використання актуальної статистич-
ної інформації щодо переміщення товарів та тран-
спортних засобів через митний кордон україни, 
відслідковування змін у платіжному балансі укра-
їни та використання інших результатів правової 
та економічної статистики. �е менш важливими 
є аналіз та наукове узагальнення відповідної су-
дової практики розгляду адміністративних справ 
у сфері митних відносин як на рівні окружних та 
апеляційних судів, так і на рівні Касаційного ад-
міністративного суду у складі Верховного �уду 
з виокремленням пілотних рішень у зразкових 
справах та постанов Великої Палати Верховного 
�уду.

Використання всього потенціалу доктрини ад-
міністративного права дозволить повністю роз-
крити проблематику теоретико-методологічних 
та правових засад митних режимів в україні та 
сформулювати пропозиції щодо удосконалення їх 
правового регулювання. Вищевикладене обґрун-
товує як теоретичне, так і практичне значення да-
ного дослідження.

Дослідженню питань правового регулюван-
ня митних відносин присвятили праці такі відо-
мі науковці як О. Бандурка, В. Бевзенко, �. Бі-
лак, М. Віхляєв, �. Губерська, �. Гусаров, і. 
іщук, Р. Калюжний, і. Карамбович, Т. Коломоєць, 
В. Колпаков, �. Коляда, А. Комзюк, О. Кузьменко, 
В. Курило, Д. Лук’янець, Д. Лученко, П. Лютіков, 
В. Мартинюк, М. Мельник, Р. Мельник, О. Ми-
коленко, А. Мостовий, Я. �азарова, В. �ауменко, 

Keywords: historiography, methodology, customs regimes, public administration, dialectics, doctrine, principles, 
modeling, customs clearance, customs control, export, import, transit.

ISTORIOGRAFIE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE A REGIMURILOR vAMALE DIN UCRAINA

Publicația științifică examinează istoriografia și metodologia studiului regimurilor vamale din Ucraina. Se observă că 
pentru o cercetare eficientă a institutului interdisciplinar de regimuri vamale este oportun să se utilizeze metodologia științei 
juridice în ansamblu, precum și metode speciale de cercetare ale anumitor ramuri ale dreptului, dezvoltarea specialiștilor 
în drept comercial, civil, administrativ, fiscal și vamal. La fel de importantă este utilizarea metodologiei dreptului compa-
rativ și a lucrărilor științifice relevante dedicate studiului experienței străine în reglementarea juridică a regimurilor vamale 
și analiza comparativă a cadrului juridic al regimurilor vamale din Ucraina și ale statelor membre ale UE, SUA, Orientul 
Mijlociu etc.

Se concluzionează că în știința juridică există o tendință de intensificare a cercetărilor asupra diferitelor aspecte ale 
relațiilor vamale. O atenție considerabilă a oamenilor de știință este acordată analizei științifice a ordinii de realizare și a 
direcțiilor de îmbunătățire a tipurilor separate de regimuri vamale. Cu toate acestea, în ciuda apariției unor lucrări separate 
privind conceptul și clasificarea regimurilor vamale din Ucraina, problema principiilor teoretice, metodologice și juridice 
ale regimurilor vamale rămâne un domeniu relevant de cercetare. Modificări recente aduse Codului vamal al Ucrainei și 
altor acte legislative ale Ucrainei, necesitatea continuării procesului de adaptare a legislației naționale în domeniul regle-
mentării legale a relațiilor vamale la dreptul UE, precum și dezvoltarea conceptului de dezvoltare și îmbunătățire a politicii 
de stat în domeniul vamal.

Cuvinte-cheie: istoriografie, metodologie, regimuri vamale, administrație publică, dialectică, doctrină, principii, mo-
delare, vămuire, control vamal, export, import, tranzit.
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�. �ижник, �. Осадча, П. Пашко, Д. Приймачен-
ко, �. �теценко, М. Тищенко, О. Чуприна та інші 
вчені-адміністративісти.

із останніх досліджень слід відзначити дис-
ертаційні роботи М. Мельника «інститут митних 
режимів в митному праві україни» [1], �. Білак 
«Особливості переміщення об’єктів інтелекту-
альної власності через митний кордон україни» 
[2], Я. �азарової «Правове регулювання митних 
режимів тимчасового ввезення та тимчасового ви-
везення» [3], О. Чуприни «Правове регулювання 
митних режимів переробки» [4]. Проте питання 
історіографії та методології дослідження митних 
режимів в україні досліджено фрагментарно, 
більшою мірою в рамках більш загальних тем, що 
актуалізує проведення даного дослідження.

Методологія даного дослідження ґрунтується 
на комплексному поєднанні філософських (за-
конів діалектики та метафізики), загальнонауко-
вих (системного та структурно-функціонального 
методів, прийомів логічного методу (аналіз, син-
тез, дедукція, індукція), методу порівняння тощо) 
та спеціально-юридичних методів дослідження 
(методу юридичної догматики, методології по-
рівняльного правознавства, методів юридичної 
статистики та юридичного моделювання тощо), 
принципів об’єктивності та історизму.

Постановка завдання. Метою даної наукової 
статті є дослідження історіографії та методології 
наукового аналізу митних режимів в україні, що 
має стати основою для доктринального дослі-
дження теоретико-методологічних та правових 
засад митних режимів, а також формування онов-
леної концепції митної політики україни, форму-
лювання пропозицій щодо удосконалення чинно-
го національного законодавства.

Результати дослідження. історіографія до-
слідження митних режимів берез спій початок із 
зародження науки адміністративного права.Як за-
значає історик Р. Панасюк, базою для зародження 
адміністративного права стала наука «камераліс-
тика», яка зародилась в xvіі ст. в �імеччині та 
Австрії. у країнах Західної Європи термін «каме-
ралістика» (походить від латинського camera – па-
лацова скарбниця) у період раннього �ередньо-
віччя означало «скарбниця-сховище», згодом це 
слово означало установу, яка відала королівськи-
ми доходами, королівською скарбницею. Так звані 
«камери» мали управлінські повноваження, відали 
збором податків, а також мали деякі поліцейські і 
навіть судові повноваження. у Російській імперії 
камер-колегія існувала у xvIII ст. і відала держав-
ними доходами. у європейських університетах 
викладання камералістики розпочалось з xvіі ст., 

коли в Халі і Франкфурті-на-Одері (�імеччина) 
було засновано першу в історії кафедру камера-
лістики. у той час вона включала в себе комплекс 
управлінських та економічних дисциплін. Тобто 
наука, яка вивчала управління господарством, фі-
нансами та економікою за допомогою різноманіт-
них державних органів управління, а отже, і по-
рядок функціонування цих органів. Також каме-
ралістика відала питаннями діяльності державних 
органів не лише у сфері господарства чи економі-
ки, а й поліції, політики тощо [5, с. 95].

�аступним етапом розвитку адміністративно-
го права була поява поліцейського права.Вперше 
поняття та предмет поліцейського права визначив 
французький вчений �. Деламар у своєму «Трак-
таті про поліцію» (1722 р.). Значний вплив на роз-
виток поліцейського права справили наукові пра-
ці німецького вченого Й. Юсті, який розглядаючи 
питання про діяльність держави, спрямовану на 
створення громадянського добробуту, мав на увазі 
не тільки адміністративні установи, а й законо-
давство. При цьому всі закони повинні відповіда-
ти моделі управління та змінюватись одночасно зі 
зміною самого життя. Й. Юсті з огляду на тодішню 
суспільну практику не вдавався до розмежування 
діяльності органів поліції та юстиції і розглядав її 
як дві частини одного цілого. Він також вважав, 
що поліцейські закони повинні узгоджуватися з 
фінансовими [6, с. 21].

у xvIII ст. – на початку xIx ст. в арсеналі по-
ліцейського права домінуючими були такі терміни 
як поліція добробуту та поліція безпеки. Поліція 
добробуту здійснювала адміністративні заходи 
щодо розвитку приватного та державного госпо-
дарства, а також духовного і фізичного розвитку 
громадян. До компетенції поліції безпеки належа-
ли охорона громадського порядку в державі, жит-
тя та безпеки її громадян. 

З часом у зв’язку із розпадом поліцейської 
держави поліція втрачає свої майже безмежні 
повноваження і уже на початку ХХ ст. поступо-
во формується розуміння поліції як організова-
ної, примусової сили в усіх сферах державного 
управління, в основі реалізації повноважень якої 
покладено адміністративний примус. Поступовий 
перехід поліцейської держави до держави право-
вої, що було характерним для Західної Європи в 
другій половині ХіХ ст., зумовив як на практи-
ці, так і в теорії, формування нових поглядів на 
управління. Відповідно до новоутвореної доктри-
ни, управління здійснювалося на основі законів 
та підзаконних нормативних актів, з дотриманням 
прав та свобод громадян і з урахуванням держав-
них інтересів. 
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Поштовхом для виникнення адміністративного 
права, в його нинішньому розумінні, стало при-
йняття в 1789 році Декларації прав людини і гро-
мадянина.Важливим було те, що почався процес 
обмеження безмежних прав адміністрації через 
надання права громадянам звернення до суду у 
разі виникнення претензій до державних установ 
і їх посадових осіб. Адміністративне право ста-
вало складовою у розбудові концепції правової 
держави і поступово набувало якостей інструмен-
ту обмеження вільного розсуду адміністративних 
установ [7, с. 122-123].

історія митної справи стала предметом до-
сліджень європейських науковців, починаючи з 
середини xIxст. існують наукові розвідки з цих 
питань і у радянській правові науці початку xx 
ст. (і.М. Кулішер), і в українській юридичній док-
трині [8-10]. 

Б.А. Кормич зазначає, що сучасна держав-
на митна справа є результатом поєднання нових 
принципів та концепцій, що виникли у другій 
половині xx ст. завдяки міжнародному співро-
бітництву з митних питань, та певних звичаїв та 
інститутів, історія яких сягає багатьох століть. 
�аме завдяки такій взаємодії традицій та новацій 
і сформувалися основні інститути митного пра-
ва, які в процесі свого існування зазнали безліч 
трансформацій з метою пристосування до зміни 
політичних, економічних та правових поглядів на 
здійснення митної справи [11, с. 52]. 

у xxI ст. науковці стали приділяти значну 
увагу дослідженням митного права та митної сис-
теми україни. Так, В. Мартинюк дослідив теоре-
тичні засади митної системи та економічної без-
пеки держави [12], П. Пашко визначив основні 
напрями забезпечення митної безпеки україни та 
оптимізації порядку визначення митної вартості 
[13]. �. Коляда дослідила економічну складову ді-
яльності митних органів у системі забезпечення 
державних пріоритетів україни [14], і. Карамбо-
вич розкрив економічну природу й особливості 
функціонування митної системи та напрями вдо-
сконалення принципів і функцій митної політики, 
а також її вплив на зміцнення економічної безпеки 
[15], А. Мостовий здійснив детальний аналіз змін 
у митному праві Європейського �оюзу, окрему 
увагу приділивши митним режимам [16], і. іщук 
проаналізував роль та значення вступу україни до 
�ОТ та пов’язане з ним митне навантаження на ві-
тчизняну економіку [17], �. Перепьолкін детально 
дослідив міжнародне співробітництво україни та 
Європейського �оюзу в галузі митної справи [18], 
О. Годованець розкрив сутність та економічний 
зміст митного контролю [19].

В доктрині адміністративного права поступово 
почали з’являтися окремі дослідження, присвяче-
ні митним режимам. �еред них слід відзначити 
праці О. Чуприни «Класифікація митних режимів 
у юридичній науці та законодавстві» [20], В. Бє-
лєвцевої «Митні режими та адміністративна від-
повідальність за порушення у сфері їх дії» [21], 
О. Крестьянінова «Правове регулювання митних 
режимів» [22], і. Міщенко «Митний статус това-
рів як елемент митного режиму» [23], В. �аренка 
«Митний режим як вид правового режиму: по-
няття та зміст» [24], і. Кекіша «Економічний зміст 
митних режимів» [25], О. Дем’янюк «Митні ре-
жими у стимулюванні зовнішньоекономічної ді-
яльності україни» [26], В. �аренка та Л. Луценко 
«Митний режим як вид правового режиму: по-
няття, зміст та можливості використання» [27], 
і. Гуцул «Митні режими як засіб регулювання 
інвестиційно-інноваційної діяльності» [28].

Окремі праці дослідженню митних режи-
мів в україні, особливостей їх практичного за-
стосуванняіз формулюванням практичних 
рекомендацій,присвятив В. �ауменко [29].

Важливим є внесок в теорію митних режимів 
вчених економістів. Так, �. Осадча присвятила 
окреме дослідження митним режимам та підхо-
дам до їх класифікації [30]. Зокрема, вона зазна-
чає, що митний режим є дієвим інструментом 
реалізації митної політики, який являє собою су-
купність стимулів та обмежень щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. Під регулятор-
ним митним режимом, на її думку, доцільно ро-
зуміти велику кількість законів, правил, норм та 
умов здійснення зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, які обґрунтовують досяжність стратегічних та 
тактичних цілей певною кількістю суб’єктів, на 
яких розповсюджується дія режиму, на підставі 
принципу балансу стимулу й обмежень із метою 
мінімізації трансакційних витрат [30].

К. Бережна в рамках дисертаційного дослі-
дження митно-правового режиму транзиту визна-
чає його як сукупність правових норм, що залежно 
від заявленої мети переміщення товарів та інших 
предметів визначають порядок такого переміщен-
ня; умови перебування товарів та інших предметів 
на митній території чи поза митною територією 
держави; встановлюють коло прав та обов’язків 
учасників правовідносин, які при цьому виника-
ють; обсяг і зміст митних процедур, що здійсню-
ють митні органи [31, с. 6].

Б.А. Кормич у науковій публікації «Митні ре-
жими як інститут митного права» визначає мит-
ні режими як один із ключових інститутів за-
конодавства в галузі державної митної справи, 
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важливість якого підкреслюється встановленням 
міжнародних стандартів та навіть безпосередньо-
го міжнародно-правового регулювання деяких з 
митних режимів (тимчасового ввезення, транзи-
ту), що обумовлює складну структуру правового 
регулювання митних режимів та надають актуаль-
ності та практичного значення науковому аналізу 
даної проблематики [32, с. 88].

інститут митного режиму, на думку і.В. Мі-
щенко, є одним з ключових у митному праві укра-
їни, оскільки кожен суб’єкт зовнішньоекономіч-
ної діяльності, переміщуючи товар через митний 
кордон, зіштовхується з необхідністю декларувати 
свій товар, обираючи при цьому найбільш сприят-
ливий йому режим у залежності від мети такого 
переміщення. Правильний вибір митного режиму 
– запорука ефективного здійснення зовнішньоеко-
номічної операції [33, с. 75].

Як зазначає М.В. Мельник, інститут митних 
режимів являє собою комплексний міжгалузевий 
інститут права в системі митного права як комп-
лексної галузі права, який містить сукупність ві-
дособлених правових норм адміністративного, 
фінансового, цивільного, господарського, міжна-
родного та інших галузей права, які регулюють 
групу взаємозалежних суспільних відносин, що 
виникають під час здійснення митних процедур 
відповідно до заявленої мети переміщення това-
рів через митний кордон україни, визначення їх 
правового статусу, умов оподаткування і викорис-
тання після митного оформлення [1, с. 18-19 ].

Важливими для правильного розуміння сут-
ності митних режимів та визначення їх теоретико-
методологічних засад є дослідження, присвячені 
окремим видам митних режимів. В юридичній на-
уці спостерігається тенденція щодо активізації на-
укових пошуків у даному напряму. �еред останніх 
праць слід відзначити праці Я. �азарової «Право-
ве регулювання митних режимів тимчасового вве-
зення та тимчасового вивезення» [3], О. Чуприни 
«Правове регулювання митних режимів перероб-
ки» [4], і.В. �півак «Митний режим транзиту» 
[34], В.В. Драпайло «Поняття правового режиму 
зберігання товарів під митним контролем як різ-
новиду адміністративно-правового режиму» [35], 
В. Ляшенко та �. Осадчої «Митний режим вве-
зення для переробки: алгоритм реалізації та на-
прями вдосконалення» [36], і.П. Кекіша «Шляхи 
покращення застосування митного режиму тим-
часового ввезення» [37], В. Хоми «�учасний стан 
національного правового забезпечення митного 
режиму безмитної торгівлі та напрями його вдо-
сконалення» [38], М. удода «Митні режими, що 
застосовуються при переміщенні культурних цін-

ностей через митний кордон україни» [39]та ін-
ших науковців [40].

В контексті євроінтеграційних процесів на 
увагу заслуговують наукові праці, присвячені до-
слідженню досвіду правового регулювання мит-
них режимів в зарубіжних країнах та визначенню 
можливості та доцільності його впровадження в 
національне законодавство та юридичну практику. 
�еред таких праць слід виділити роботи Т. Мики-
тенко «Шляхи наближення митного пост-аудиту 
до європейських стандартів» [41], А. Шершуна 
«Актуальні питання порядку здійснення митних 
процедур у застосуванні митного режиму «пере-
робка на митній території україни» та міжнародні 
стандарти» [42], Т. Тучак «Особливості застосу-
вання митних режимів україни в умовах інтегра-
ції до Є�» [43], колективне порівняльно-правове 
дослідження митного регулювання в Є� та укра-
їні [44].

Важливими для розвитку доктрини адміністра-
тивного права є наукові праці, присвячені напря-
мам удосконалення митного права та митної сис-
теми україни. �еред останніх таких праць варто 
відзначити роботи Д. Приймаченка та і. Федотової 
«�учасний стан та перспективи розвитку митних 
правовідносин в україні» [45] та О. Запорожця 
«Шляхи підвищення якості митних послуг» [46].

Методологія дослідження інституту митних 
режимів ґрунтується на органічному поєднанні 
філософських, загальнонаукових та спеціально-
юридичних методів дослідження. �еред філо-
софських методів дослідження на особливу увагу 
заслуговують закони діалектики: єдності та бо-
ротьби протилежностей, переходу кількісних змін 
у якісні та прийом «заперечення заперечення». 
Зокрема, закон переходу кількісних змін у якісні 
дозволяє відстежити вплив кількісних змін у ро-
боті та статистичній звітності Державної митної 
служби україни на якісні показники рівня дові-
ри суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 
суспільства в цілому до даних органів публічної 
адміністрації. �еред загальнонаукових методів 
дослідження ключовими є прийоми логічного 
методу (аналіз, синтез, дедукція та індукція), сис-
темний та структурно-функціональний методи, 
методи порівняння та прийоми соціологічного ме-
тоду. �пеціально-юридичні методи дослідження 
представлені методом юридичної догматики, що є 
різновидом аксіоматичного методу, методом юри-
дичного моделювання та методами порівняльного 
правознавства, які дозволяють здійснювати ком-
паративістський аналіз зарубіжного законодав-
ства та юридичної практики у сфері правового ре-
гулювання та реалізації митних режимів з метою 
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запозичення позитивного досвіду та визначення 
перспектив його впровадження в національну пра-
вову систему. Особливе значення в контексті теми 
даного дослідження має метод юридичної статис-
тики, який дозволяє здійснювати наукове узагаль-
нення офіційної статистичної інформації, яка аку-
мулюється Державною митною службою україни 
та Державною службою статистики україни щодо 
кількості та інших параметрів товарів, які пере-
міщуються через митний кордон україни в про-
цесі реалізації різних митних режимів. Ключове 
значення має, зокрема, інформація щодо стану 
торгівельного балансу україни, обсягу сплачених 
митних платежів, кількості укладених зовнішньо-
економічних контрактів тощо.

Важливість окремого доктринального дослі-
дження теоретико-методологічних та правових 
засад митних режимів в україні обумовлена не-
обхідністю наукового узагальнення здобутків ві-
тчизняної та зарубіжної науки у цій сфері, остан-
ніх змін до чинного національного законодавства 
у сфері правового регулювання митних відносин, 
відповідної адміністративної та судової практики, 
а також зарубіжного досвіду правового регулю-
вання митних режимів з метою формування ціліс-
ної концепції розвитку митної політики держави 
та формулювання конкретних пропозицій щодо 
удосконалення чинного національного законо-
давства та юридичної практики у сфері правового 
регулювання митних режимів з урахуванням най-
кращих світових стандартів.

Висновки. Проведене дослідження історіогра-
фії та методології дослідження митних режимів 
дозволило сформулювати висновок про те, що в 
юридичній науці сформувалась тенденція щодо 
активізації досліджень різних аспектів митних 
відносин. Значна увага науковців приділяється 
науковому аналізу порядку реалізації та напрямів 
удосконалення окремих видів митних режимів. 
Проте, не зважаючи на появу окремих праць, при-
свячених поняттю та класифікації митних режи-
мів в україні, питання теоретико-методологічних 
та правових засад митних режимів залишається 
актуальним напрямом дослідження. Останні змі-
ни до Митного кодексу україни та інших законо-
давчих актів україни, необхідність продовження 
процесу адаптації національного законодавства у 
сфері правового регулювання митних відносин до 
права Є�, а такожрозробки концепції розвитку та 
удосконаленнядержавної політики у сфері митної 
справи актуалізують потребу окремого доктри-
нального дослідження інституту митних режи-
мів.
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