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

С. Стеценко, М. Тищенка, О. Чуприни, А. Школика та інших вчених-

адміністративістів) до цього часу відсутнє комплексне дослідження, що 

присвячене науковому осмисленню теоретико-методологічних та правових 

засад митних режимів.  

Додатковим свідченням актуальності дослідження є відповідність його 

проблематики 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.  

Слід відзначити, що дисертацію виконано у межах Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету 

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

державного управління України на період до 2021 р., затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р 

(у редакції Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. 

№ 1102-р), а також Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. 

№ 1556-р. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

Р.І. Лемехою, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається з анотації, змісту, вступу, 

дванадцяти підрозділів, логічно об’єднаних у чотири розділи, висновків та 

списку використаних джерел. 

Структура дисертації повністю відповідає цілям і завданням 

дисертаційного дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних наукових джерел 

юридичного, технічного, методологічного, філософського спрямувань з 

проблематики функціонування митних режимів. Список літератури містить 

425 джерел. 

Високий ступінь достовірності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

методів наукового пізнання (загальних та спеціальних).  

Як основний загальнонауковий метод використовувався діалектичний 

метод наукового пізнання, завдяки якому здійснено аналіз теоретико-

методологічного підґрунтя дослідження правових засад митних режимів та 

особливостей здійснення митної справи в сучасних умовах державотворення, 

а також розкрито теоретико-методологічні засади митних режимів, які є 

основою для визначення перспективних напрямів удосконалення чинного 

митного та адміністративного законодавства, а також юридичної практики 
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адміністрування митних режимів в Україні. 

Історико-правовий метод дослідження застосовано автором під час 

узагальненого аналізу ретроспективи становлення інституту митних режимів 

та сучасної системи органів, які реалізують державну митну політику. За 

допомогою прийомів логічного методу поглиблено понятійно-категоріальний 

апарат, зокрема встановлено сутність термінів «правовий режим», 

«адміністративно-правовий режим» та інших правових категорій. 

Системний метод дозволив розкрити зв’язок інституту митних режимів 

з іншими правовими процесами та явищами, враховуючи його комплексний 

міжгалузевий характер; визначити яке місце посідають митні режими в 

галузях митного та адміністративного права, та які елементи фінансового 

(податкового), цивільного, господарського та міжнародно-приватного права 

використовуються в процесі функціонування митних режимів. Крім того, 

системний метод дозволив дослідити організацію митної служби, яка по суті 

є динамічною системою органів публічної адміністрації з відповідними 

функціями, завданнями та повноваженнями. 

Структурно-функціональний метод дозволив з’ясувати сутність, 

структуру та особливості кожного з митних режимів, чітко визначити та 

охарактеризувати функції митних режимів. 

Здобувачем вірно зазначено, що метод юридичної догматики 

(формально-юридичний метод) як різновид аксіоматичного методу має 

ключове значення для дослідження інституту митних режимів та 

правильного розуміння їх правової природи, адже дозволяє оперувати 

усталеними правовими категоріями, юридичними аксіомами, які не 

потребують доведення і визначають зміст та напрями митної політики 

органів публічної адміністрації. 

Метод юридичного моделювання дозволив сконструювати 

перспективні правові моделі регулювання митних відносин, на основі яких 

сформулювати конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного митного 

законодавства або розробки перспективних нормативно-правових актів у 

сфері правового регулювання митної справи. 

Все це дозволило дисертанту сформулювати ряд важливих наукових 

положень, висновків та рекомендацій. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації ґрунтуються на фундаментальних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірними і обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора. Наукова новизна одержаних результатів 

дисертації визначається тим, що вона є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісних комплексних досліджень, що 

присвячені теоретико-методологічним та правовим засадам митних режимів 

в Україні.  

Зміст і структура дисертації відповідають загальній логіці 

дослідження та спрямовані на досягнення мети та вирішення завдань 

дослідження. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження інституту 
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митних режимів» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 «Інститут 

митних режимів як комплексне міжгалузеве утворення: теоретичні засади 

визначення правової категорії та класифікації» дисертантом на підставі 

аналізу різноманітних наукових і нормативних джерел сформульовано 

дефініцію категорії «митний режим». У підрозділі 1.2 «Методологія 

дослідження інституту митних режимів в сучасній доктрині 

адміністративного права» дисертантом підкреслено, що в процесі 

дослідження правових явищ та процесів необхідно застосовувати комплексне 

поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів дослідження, а також дотримуватися принципів об’єктивності та 

історизму. Враховуючи міжгалузевий характер інституту митних режимів, 

здобувачем обґрунтовується необхідність урахування особливостей 

методології митного, адміністративного, податкового, цивільного, 

господарського та міжнародно-приватного права. У підрозділі 1.3 

«Історіографія дослідження інституту митних режимів» на основі 

дослідження доктринальних джерел здобувачем виявлено тенденцію щодо 

активізації наукових досліджень правового забезпечення та адміністрування 

окремих видів митних режимів. 

Розділ 2 «Історія становлення та розвитку інституту митних режимів» 

складається з трьох підрозділів. У підрозділі 2.1 «Історія становлення та 

розвитку інститут митних режимів у зарубіжних країнах» окреслено історію 

появи перших елементів митних режимів у зарубіжних країнах починаючи із 

стародавніх часів та включаючи періоди середньовіччя, буржуазних 

революцій та нового часу, а також історію становлення та розвитку митних 

режимів у Європейському Союзі. У підрозділі 2.2 «Історія становлення та 

розвитку митних режимів на українських землях» аналізуються етапи 

становлення та розвитку інституту митних режимів починаючі із періоду 

Київської Русі та закінчуючи періодом розвитку митної справи після 

проголошення незалежності України. У підрозділі 2.3 «Становлення та 

розвиток митної системи в незалежній Україні» досліджуються етапи 

становлення та розвитку митних органів після проголошення незалежності 

України.  

Розділ 3 «Сучасний стан правового регулювання митних режимів в 

Україні» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 3.1 «Конституційні, 

міжнародно-правові та законодавчі основи митних режимів в Україні» 

досліджено правові засади функціонування митних режимів в Україні. 

Виділяються ієрархічні рівні нормативно-правових актів, якими 

врегульовано порядок функціонування та адміністрування митних режимів. 

У підрозділі 3.2 «Судова та адміністративна практика розгляду спорів, 

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

опрацювання судової та адміністративної практики здобувачем 

сформульовано висновок про те, що національне законодавство достатньо 

детально регулює митні відносини, враховуючи їх важливість для 

національної економіки та правової системи, проте на практиці часто 

виникають питання, які прямо не врегульовані нормами митного права та 

викликають неоднозначні тлумачення щодо порядку їх вирішення. У 
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підрозділі 3.3 «Практика Європейського суду з прав людини у сфері 

правового регулювання митних відносин» досліджуються актуальні рішення 

Європейського суду з прав людини, які стосуються окремих питань захисту 

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

оптимального балансу між публічними та приватними інтересами учасників 

митних правовідносин.  

Розділ 4 «Актуальні напрями удосконалення правового регулювання та 

адміністрування митних режимів» складається з трьох підрозділів. У 

підрозділі 4.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та 

перспективи його впровадження в національне законодавство та юридичну 

практику» досліджено досвід держав із найбільш розвиненим митним 

законодавством. Здобувачем проаналізовано досвід адміністративно-

правового забезпечення та адміністрування митних режимів у Канаді, Грузії, 

Королівстві Іспанія, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Французькій Республіці, Японській 

Державі та Китайській Народній Республіці, Республіці Польща. Враховуючи 

закріплений в Конституції євроінтеграційний вибір України, окрема увага 

приділена митному законодавству Європейського Союзу. У підрозділі 4.2 

«Актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в Україні» 

проаналізовано найбільш проблемні питання адміністративно-правового 

забезпечення та адміністрування митних режимів. У підрозділі 4.3 

«Перспективні напрями удосконалення національного законодавства та 

юридичної практики у сфері правового регулювання митних режимів» 

викладено наукові положення, висновки та рекомендації щодо напрямів 

системного й докорінного вдосконалення теоретико-методологічних та 

правових засад митних режимів в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, які 

розв’язують важливу наукову проблему. Найсуттєвішими науковими 

результатами, які одержав здобувач особисто і які характеризуються 

достовірністю та науковою новизною та є вагомим особистим внеском 

Лемехи Р.І. у забезпечення розвитку юридичної науки, є такі: 

 сформульовано авторське визначення митного режиму як комплексу 

правових засобів, якими, в залежності від заявленої мети переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України, врегульовано 

порядок такого переміщення: митні процедури щодо цих товарів та 

транспортних засобів, їх правовий статус, порядок визначення митної 

вартості, умови оподаткування, використання після митного оформлення; 

 запропоновано доповнити класичну класифікацію митних режимів за 

Митним кодексом України їх доктринальною класифікацією за критерієм 

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

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

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

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

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

межами митної території, відмова на користь держави), орієнтовані на 
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зовнішні ринки (експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення, переробка 

на митній території) та універсальні (митний склад, вільна митна зона, 

безмитна торгівля, знищення або руйнування); 

 обґрунтовано необхідність адміністративно-правового забезпечення 

використання в процесі функціонування митних режимів технології 

штучного інтелекту, яка дозволить мінімізувати та з часом виключити 

людський фактор і створити концепт непідкупного та неупередженого 

роботизованого митника, який за допомогою програмного забезпечення 

визначатиме об’єктивну митну вартість товарів з аналізом всіх 

інформаційних ресурсів та перевірятиме їх якість та відповідність 

задекларованим показникам; 

 запропоновано внести зміни до чинного Митного кодексу України в 

частині процедури, критеріїв та методів визначення митної вартості товарів 

за допомогою спеціального програмного забезпечення та бази даних, 

інтегрованої в національні та міжнародні інформаційно-аналітичні системи. 

Крім того, заслуговує на увагу здійснений здобувачем аналіз 

актуальних проблем, які виникають в процесі функціонування митних 

режимів. Зокрема, ним аргументовано, що першочергової реакції з боку 

органів публічної адміністрації потребує надмірний обсяг дискреційних 

повноважень у посадових осіб митниці, що зумовлює високий ступень 

корупційних ризиків у їхній діяльності в процесі адміністрування митних 

режимів; непрозорість підходів щодо визначення митної вартості товарів та 

підстав для призначення повних перевірок вантажу з його розпаковуванням, 

зважуванням, відбором зразків для експертного дослідження тощо; 

недосконалість процедури адміністративного оскарження дій посадових осіб 

митних органів; втручання правоохоронних органів у роботу митних органів 

та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду 

товарів; відсутність належних засобів фіксації порушення норм митного 

права суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та суб’єктами владних 

повноважень Державної митної служби України (непрозорість їх діяльності) 

в процесі функціонування митних режимів; низький рівень правосвідомості 

та правової культури суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 

посадових осіб Державної митної служби України, що проявляється в 

девіантній поведінці учасників митних відносин, намаганні уникнути 

належного митного огляду товарів та сплати передбачених чинним 

законодавством митних платежів, недбалому ставленні до виконання 

службових обов’язків суб’єктами владних повноважень у процесі 

адміністрування митних режимів; низький рівень оплати праці та соціального 

та матеріально-технічного забезпечення інспекторів Державної митної 

служби України, що зумовлює плинність кадрів (як наслідок – перманентно 

низький рівень їх професійної підготовки) та низькій рівень мотивації до 

сумлінної праці, а також є чинником поширення корупційних зв’язків між 

учасниками митних відносин; відсутність чіткої політики протекціонізму з 

боку органів публічної адміністрації України щодо захисту національних 

інтересів, зокрема національного виробника в процесі адміністративно-

правової регламентації митних режимів; відсутність довгострокової 
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концепції розвитку митної справи в Україні та стратегії удосконалення 

організації та діяльності Державної митної служби України з урахуванням 

останніх досягнень юридичної науки та позитивного зарубіжного досвіду. 

Цікавими та корисними є наукові положення, висновки та 

рекомендації, викладені у роботі щодо основних напрямів удосконалення 

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

них можна віднести: завершення процесу адаптації національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних відносин до норм та 

принципів права ЄС; внесення змін до чинного Митного кодексу України в 

частині процедури, критеріїв та методів визначення митної вартості товарів 

(правова регламентація використання спеціального програмного 

забезпечення для визначення митної вартості товарів і транспортних засобів); 

автоматизацію процесів митного оформлення та контролю, яка покликана 

мінімізувати роль суб’єктів владних повноважень у процесі реалізації митних 

режимів (прийняття владно-управлінських рішень), усунути корупційні 

ризики та заохочувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до 

дотримання норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів; 

розміщення роботизованого обладнання для перевірки товарів, сканування 

всієї супровідної документації та проведення неупередженого аналізу 

відповідності кількості та якості товарів заявленим у декларації 

характеристикам; використання технології штучного інтелекту, яка 

дозволить створити концепт непідкупного та неупередженого митника, який 

за допомогою програмного забезпечення визначатиме об’єктивну митну 

вартість товарів з аналізом всіх інформаційних ресурсів та перевірятиме їх 

якість та відповідність пред’явленій документації; відеофіксацію всіх 

процесів поміщення товарів у відповідний митний режим шляхом їх 

декларування та виконання митних формальностей, що забезпечить 

прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а також 

гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження дій або 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку адміністративного 

судочинства; розвиток сервісних служб та можливостей офіційного веб-

порталу Державної митної служби України в рамках концепту «Митниця в 

смартфоні»; максимальне спрощення митних процедур у рамках митного 

режиму експорту з метою стимулювання експорту вітчизняної продукції та 

застосування розширеної системи заходів тарифного і нетарифного 

регулювання в рамках митного режиму імпорту з метою захисту 

національного виробника в рамках національної програми протекціонізму. 

Здобувачем вірно зазначено, що всі перспективні напрями 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення та адміністрування 

митних режимів в Україні необхідно закріпити в Стратегії розвитку митної 

справи та Державної митної служби України до 2025 р. із зазначенням 

конкретних правових засобів досягнення поставлених цілей та чіткими 

термінами виконання поставлених завдань. 

Дисертація містить і низку інших положень, що свідчать про особистий 

вагомий внесок Ростислава Ігоровича Лемехи у розвиток науки.  
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Наукова і практична цінність дисертації. Сформульовані та 

обґрунтовані в дисертації положення, висновки і пропозиції можуть бути 

використані у:  науково-дослідній сфері – для розроблення актуальних 

напрямів удосконалення теоретико-методологічних та правових засад митних 

режимів в Україні, класифікації та деталізації адміністративно-правових та 

інших засобів забезпечення ефективного функціонування митних режимів, а 

також для вивчення відповідних правових механізмів на 

загальнотеоретичному рівні й у межах інших галузей права; правотворчій 

діяльності – для розроблення пропозицій щодо внесення змін до чинного 

Митного кодексу України, а також розроблення та прийняття перспективних 

наказів Державної митної служби України; правозастосовній діяльності – для 

поліпшення й удосконалення практики адміністрування митних режимів у 

процесі діяльності органів публічної адміністрації в особі Державної митної 

служби України; навчальному процесі – для підготовки підручників, 

посібників та інших навчально-методичних матеріалів зі спеціальностей 

«Адміністративне право», «Митне право», «Адміністративно-процесуальне 

право України», «Судові та правоохоронні органи України», а також під час 

викладання відповідних дисциплін. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення й результати дисертації відображені в 

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

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук та включені до 

міжнародних наукометричних баз, і 5 статей – у зарубіжних наукових 

виданнях), а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Автореферат за своїм змістом відповідає структурі дисертації. В ньому 

повною мірою відображені основні положення, результати та висновки 

наукового дослідження. 

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертація Р.І. Лемехи написана 

науковим стилем, державною мовою. Наукові положення, висновки та 

рекомендації викладені стисло, точно, ясно та просто, що забезпечує легкість 

і доступність їх сприйняття. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Незважаючи на 

те, що дисертація «Теоретико-методологічні та правові засади митних 

режимів в Україні» справляє враження ґрунтовного, якісно оформленого 

дослідження, вона не позбавлена окремих дискусійних положень, які завжди 

притаманні роботам такого типу. 

1. Із назви дисертації логічно витікає, що дисертант акцентуватиме 

свою увагу на дослідженні теоретико-методологічних та правових засад 

митних режимів в Україні. Проте, судячи зі сформульованих за результатами 

дослідження висновків, більше уваги здобувач приділив питанням 

удосконалення окремих процедурних елементів адміністрування митних 

режимів. Робота тільки б виграла, якщо б здобувач запропонував авторські 

ідеї щодо удосконалення методології дослідження митних режимів, з 

урахуванням наведеної в роботі характеристики митних режимів як 

міжгалузевого правового інституту, який врегульовано нормами 
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адміністративного, митного, фінансового, господарського та міжнародно-

приватного права. 

2. Хотілося б почути думку дисертанта про те, яким чином його 

пропозиція щодо максимального спрощення митних процедур в рамках 

митного режиму експорту з метою стимулювання експорту вітчизняної 

продукції та застосування розширеної системи заходів тарифного і 

нетарифного регулювання в рамках митного режиму імпорту з метою 

захисту національного виробника узгоджується із зобов’язаннями України в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.   

3. На с. 354 дисертації автор робить висновок, що історичний досвід 

свідчить про раціональність та доцільність окремого функціонування 

Державної податкової та Державної митної служб України, які, незважаючи 

на значну кількість спільних рис їх правової природи та призначення, 

виконують окремі важливі функції держави: адміністрування податків та 

адміністрування митних зборів, переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України відповідно. Проте, історичний досвід багатьох 

зарубіжних країн свідчить як раз про протилежне, а саме, ефективність 

функціонування єдиного фіскального органу, який здійснює в тому числі і 

адміністрування митних режимів. 

4. На с. 139-140 дисертації здобувач, досліджуючи історію становлення 

та розвитку інституту митних режимів в зарубіжних країнах торкається ідеї 

створення «приватних митниць», яка, за його твердженням, присутня і в 

національній юридичній доктрині. На с. 148 дисертації зроблено попередній 

висновок про те, що із позитивного історичного досвіду для сучасної 

практики функціонування митних режимів доцільно запозичити позитивний 

досвід роботи приватних митних постів, які отримують ліцензію держави на 

відповідний вид діяльності та контролюються публічною адміністрацією 

щодо дотримання ліцензійних умов та національного митного законодавства. 

Проте, у висновках дисертаційного дослідження про такий позитивний 

історичний досвід вже не згадується. Було б цікаво почути думку здобувача 

щодо можливості, доцільності та раціональності впровадження такого 

досвіду в національне законодавство та юридичну практику. 

Слід наголосити, що висловлені зауваження та рекомендації жодним 

чином не погіршують позитивного враження від наукової праці Лемехи 

Р.І. та не впливають на загальну високу оцінку якості здійсненого нею 

дослідження. 

Висновок щодо відповідності дисертації основним вимогам: 

За актуальністю, ступенем наукової новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за якістю 

оформлення дисертація «Теоретико-методологічні та правові засади 

митних режимів в Україні» може вважатися завершеною науковою працею, 

в якій вирішено важливу наукову проблему. 

Зміст дисертації належним чином висвітлює проблематику теми 

дослідження; структура загалом відповідає змісту; авторські напрацювання, 

положення, висновки становлять теоретичний та практичний інтерес. 
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Відтак, на думку офіційного опонента, дисертація «Теоретико-

методологічні та правові засади митних режимів в Україні» відповідає 

вимогам пп. 10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№567 (зі змінами), а її автор – Ростислав Ігорович Лемеха заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. 
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