


зазначити, що тема дисертації у подібній постановці наукової проблеми до 

цього часу не була предметом окремого правничого дослідження. Крім того, 

наукові праці та монографічна література юридичного спрямування з цього 

важливого питання практично відсутні.  

Отже, необхідність удосконалення та системного оновлення 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил, з одного 

боку, та відсутність комплексних наукових досліджень цієї проблематики – з 

іншого, обумовлюють актуальність рецензованого дослідження 

В.В. Хомутянського і вказують на його своєчасність та доцільність. 

Обґрунтованість і достовірність висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Оцінюючи достовірність та обґрунтованість 

результатів дисертаційного дослідження В.В. Хомутянського слід відзначити, 

що ці характеристики у рецензованому дослідженні забезпеченні повною 

мірою. Це обумовлено вдало обраною метою та завданнями дослідження, 

належним рівнем виконання поставлених завдань, коректним використанням 

підходів та методів наукового пізнання, логічною послідовністю дослідження 

різних аспектів адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, досить виваженою аргументацією основних положень дисертації.  

Цілком логічною вбачається структура дисертаційного дослідження, 

вона достатньо повно розкриває мету та поставлені завдання роботи, які 

знайшли відображення в авторських висновках і пропозиціях. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного спрямування з проблематики протидії порушенням митних 

правил. Здобувачем було опрацюванно значний обсяг джерел – 294 

найменування. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації є достатньо обґрунтованими з точки зору логіки та методології 

наукового дослідження. Вони об’єктивно відображають сучасний стан 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. 



Положення, висновки та пропозиції, викладені у дисертаційній роботі 

В.В. Хомутянського можуть бути використані при підготовці навчальних і 

навчально-методичних матеріалів з дисциплін «Адміністративне право», 

«Митне право», спецкурсів, на кшталт «Адміністративна відповідальність за 

порушеннями митних правил», а також у їх викладанні у закладах вищої 

освіти. Одержані здобувачем результати також можуть бути затребувані: у 

правотворчій діяльності (у процесі удосконалення положень нормативно-

правових актів в частині оптимізації адміністративних процедур, 

спрямованих на протидію порушенням митних правил); у науковій діяльності 

(для подальшого опрацювання проблем вдосконалення адміністративно-

правової протидії порушенням митних правил); у практичній діяльності (для 

формування ефективної структури системи суб’єктів протидії порушенням 

митних правил та процедур правореалізації). 

Результати дослідження пройшли апробацію на двох міжнародних 

науково-практичних конференціях. Основні положення дисертації викладено 

у одній науковій статті, опублікованій у фаховому науковому виданні іншої 

держави, яка входить до Європейського Союзу, п’яти фахових юридичних 

виданнях України та підрозділі колективної монографії. 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук і надають авторові право публічного захисту 

дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Ознайомлення зі змістом 

дисертаційної роботи, основними публікаціями та з авторефератом дозволяє 

визнати, що достовірність і наукова новизна її результатів не викликає 

сумніву. Цінність творчого пошуку автора полягає й в тому, що дисертаційну 

роботу булу виконано на підставі аналізу науково-теоретичних досліджень в 

різних галузях науки адміністративного, митного, міжнародного, цивільного 

права, аналізу відповідного законодавства та правозастосовної практики. 

Саме це й дозволило В.В. Хомутянському сформулювати ряд пропозицій 



щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, які будуть 

сприяти удосконаленню регулювання відносин, що виникають у процесі 

протидії порушенням митних правил, підвищенню ефективності захисту 

митних правовідносин адміністративно-правовими заходами. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

обумовлена запропонованим підходом щодо вирішення наукового завдання, 

яке полягає у встановленні змістовних особливостей та шляхів 

вдосконалення адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил і ґрунтується на методології системного аналізу, який у сукупності із 

діалектикою визначив необхідність здійснення узагальнення та критичного 

аналізу наукових підходів, чинного законодавства України та сучасного 

стану імплементації міжнародних стандартів митної діяльності, 

правозастосовної практики. В роботі теоретично обґрунтовуються та 

переконливо підтверджуються емпіричними даними висновки, рекомендації 

та положення, які відрізняються новизною та перспективністю. Значну 

частину результатів дослідження одержано вперше, окремі положення 

набули подальшого розвитку та удосконалення. 

Погоджуючись у цілому з усіма, визначеними автором науковими 

положеннями, висновками та пропозиціями, вважаємо за необхідне 

акцентувати увагу на деяких з них, які мають особливу цінність: 

- визначення на основі доктринальних праць сучасної юридичної 

літератури нових ключових категорій із теми дослідження, зокрема, 

авторське визначення поняття «порушення митних правил» з позицій 

юридичної конфліктології, «адміністративна процедура протидії порушення 

митних правил», «суб’єкт протидії порушенням митних правил», «принципи 

адміністративно-правової протидії порушенням митних правил» та інші; 

- обґрунтування доцільності застосування комплексного підходу 

до дослідження адміністративно-правової протидії порушенням митних 

правил, який передбачає розуміння її сутності: а) як механізму 

адміністративно-правового регулювання відповідних відносин; б) державно-



правовий механізм; в) у процедурному аспекті. Визначення такого підходу як 

комплексного обумовлено тим, що в його основу покладено визнання 

регулятивного впливу норми адміністративного права як в цілому (у разі 

механізму адміністративно-правового регулювання), та і у його окремих 

проявах – організаційному (цілеспрямованому) та процедурному; 

- конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавства, 

зокрема: зміни у ст. 4 МКУ «Визначення основних термінів і понять» щодо 

визначення поняття «митний огляд»; зміни до ст.513 МКУ щодо 

удосконалення правового регулювання процедур митного обстеження; зміни 

до ст.ст.4, 194-1, 460 МКУ та доповнення МКУ новою статтею 470-1 щодо 

встановлення відповідальності за неподання документів для здійснення 

митних формальностей при оформленні загальної декларації прибуття. 

Також узагальнений аналіз рецензованого дисертаційного дослідження 

дозволяє виділити такі його позитивні сторони. 

Цілком обґрунтованою є позиція дисертанта щодо визначення у 

підрозділі 1.3. принципів адміністративно-правової протидії порушенням 

митних правил, які розподілено ним на загальні та спеціальні. В свою чергу 

спеціальні принципи протидії розкрито з урахуванням специфіки предмету 

адміністративно-правової діяльності суб’єктів протидії у зазначеній сфері. 

Дисертантом ґрунтовно сформульовано ознаки виділення заходів 

адміністративного попередження, що застосовуються митними органами у 

своїй діяльності. Наголошено, що заходи адміністративного попередження, 

що застосовуються митними органами характеризують такі ознаки: 1) мета: 

забезпечити законність порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, осіб через митний кордон України; 2) можуть 

бути застосовані до переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України, під час такого переміщення, чи після переміщення через 

митний державний кордон; 3) фактичні основи застосування заходів 

визначаються митно-правовими нормами; 4) супроводжені обмеженням прав 

та свобод фізичних й юридичних осіб; 5) для застосування таких заходів 



необхідне документальне оформлення; 6) такі заходи не передбачають 

юридичних наслідків, що виникають при виявленні порушень митних правил 

і вжиття інших примусових заходів; 7) застосовуються при відсутності 

порушень митних правил чи інших шкідливих наслідків, які можуть настати, 

якщо їх настанню не запобігти; 8) деякі з цих заходів можуть відноситись і до 

заходів адміністративного припинення, якщо є відповідні підстави; 9) їх 

застосування законом належить до юрисдикції ДМС України. 

Значимими для розвитку адміністративно-правової науки та 

правозастосовної практики є проведене у підрозділі 3.1. дослідження 

зарубіжного досвіду щодо організації протидії порушенням митних правил, 

зокрема, вивчення практики боротьби з контрабандою та порушеннями 

митних правил в країнах-членах ЄС, організації діяльності митної служби 

США, Німеччини, Фінляндії, Італії, Бельгії, Литви та інших країн. В 

результаті чого, автор доходить висновку про необхідність узаконення 

правоохоронного статусу митних органів України і наділення їх 

повноваженнями щодо проведення розвідувальної та агентурної роботи. На 

нашу думку, така пропозиція автора безсумнівно сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності митних органів, оскільки озброїть їх новими 

формами і методами роботи. 

Прогресивним та таким, що вимагає врахування в межах подальших 

наукових досліджень є авторські пропозиції наведені у підрозділі 3.2. щодо 

удосконалення співробітництва України з міжнародними митними 

організаціями в частині ратифікації угод, що реалізують двосторонні та 

багатосторонні міжнародні відносини України в митній сфері; обміну 

досвідом та вивченні досвіду реформування митних органів зарубіжних країн 

кордонів; залучення технічної допомоги з боку іноземних держав; 

співробітництва з міжнародними організаціями та посольствами зарубіжних 

країн в рамках діяльності міжнародних організацій. 

Отже, сформульовані в роботі положення мають авторський характер 

та репрезентують індивідуальне бачення автора щодо удосконалення 



механізму адміністративно-правової протидії порушенням митних правил. 

На наш погляд, вони можуть слугувати плідним підґрунтям для подальших 

досліджень, присвячених зазначеній темі. 

Загалом, викладене свідчить про такі позитивні риси рецензованої 

дисертаційної роботи, як актуальність, наукова новизна, практична 

значущість, методологічна обґрунтованість та доступність для сприйняття. 

Робота В.В. Хомутянського є завершеною працею, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне 

наукове завдання, важливе як для науки, так і практичної діяльності. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Поряд із 

зазначеними позитивними моментами, у рецензованому дослідженні, як і в 

будь-якій по-справжньому творчій праці, в роботі В.В. Хомутянського 

містяться деякі дискусійні положення або положення які потребують 

додаткового обґрунтування: 

1. У новизні дисертаційного дослідження та у його висновках автором 

наголошується на тому, що визначення адміністративної процедури протидії 

порушенням митних правил запропоновано ним розглядати у широкому та 

вузькому значеннях, а на с. 129 ним зазначається, що до адміністративних 

процедур протидії порушенням митних правил доцільно віднести: процедури 

формування державної політики протидії правопорушенням у митній сфері; 

процедури виявлення, припинення, попередження порушень митних правил 

митними органами; провадження у справах про порушення митних правил. 

Така позиція потребує додаткової аргументації. 

2. На с. 142-143 автором акцентується увага на недосконалості окремих 

статей Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

процедури закриття провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, зокрема у разі закінчення строків накладення 

адміністративних стягнень, передбачених статтею 38 КУпАП і, як наслідок, 

непритягнення особи до відповідальності за вчинене адміністративне 

правопорушення, і про доцільність збільшення строків накладення 



адміністративного стягнення в КУпАП, а також про можливість передачі 

справ про адміністративні правопорушення з одного суду до іншого для їх 

розгляду, однак, на жаль не пропонуються конкретні зміни, які необхідно 

внести до відповідних статей названого нормативно-правового акту. 

3. На с. 148 та 203 дисертації автором наголошується про те, що у 

системі адміністративно-правових заходів протидії порушенням митних 

правил адміністративній відповідальності належить особливе місце, однак, не 

конкретизується в чому саме полягає така пріоритетність. 

4. Позитивно оцінюючи проведене автором у підрозділі 3.1. 

компаративістське дослідження організації протидії порушенням митних 

правил, вважаємо за доцільне конкретизувати позицію автора щодо обраних 

ним критеріїв для вибору країн, досвід яких вивчався. 

Висловлені зауваження і побажання не применшують загальної високої 

оцінки рівня виконання дисертаційної роботи, її теоретичної цінності та 

практичної значущості, а перелічені дискусійні положення складають 

підґрунтя для подальших досліджень та продовження роботи щодо 

удосконалення наукової думки, підтверджують творчий характер праці, яка 

добре підготовлена і належним чином оформлена. 
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Дисертаційне дослідження Хомутянського Віталія Володимировича на 

тему «Адміністративно-правова протидія порушенням митних правил», 

підготовлене на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право є самостійною завершеною науково-дослідною працею, 

в якій отримані нові, науково обґрунтовані результати, що вирішують 

важливе для науки адміністративного права та практики діяльності 

Державної митної служби України завдання щодо встановлення шляхів 

вдосконалення адміністративно-правової протидії порушенням                      




