


грантами. Тематика дисертації відповідає проєкту Стратегії розвитку 

Національної академії правових наук України на 2021–2025 рр., Стратегічного 

плану діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України на 2020–2024 рр., затвердженого Міністром розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26.08.2020 р. 

№ 3031-05/1, Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 

2018-2021 рр., затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

07.12.2018 р. № 989. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Висока якість проведеного дослідження досягнута, у тому числі, 

завдяки внутрішньо узгодженій структурі дисертації, зміст якої складається із 

вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку 

використаної літератури. Здобувачем досягнута мета дослідження, яка полягає 

у встановленні матеріальних та процесуальних аспектів притягнення до 

адміністративної відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, з урахуванням досягнень та надбань наукової 

доктрини адміністративного права, чинного національного законодавства, 

результатів правозастосовної практики, зарубіжного досвіду митного 

врегулювання та формування на цій основі пропозицій щодо вдосконалення їх 

нормативно-правової бази України. У роботі дисертантом використано широке 

коло методологічних інструментів, зокрема, історико-правовий метод 

(підрозділ 1.1), системно-структурний метод (підрозділ 1.2), методи сходження 

від абстрактного до конкретного (підрозділи 1.2, 2.1), діалектичний метод 

(підрозділ 1.3), формально-юридичний метод (підрозділ 2.1), статистичний, 

формальний методи (підрозділи 2.2, 2.3), порівняльно-правовий метод 

(підрозділ 3.1), компаративний метод, метод юридичного моделювання 

(підрозділ 3.2). 

Наукова новизна отриманих результатів. Слід відзначити, що наукова 

новизна проведеного дослідження походить з того, що дисертація є одним із 



перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням проблемних аспектів відповідальності за переміщення або дії, 

спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України поза митним контролем. До найбільш вагомих результатів 

дослідження можна віднести такі висновки: 

сформульовано визначення поняття «адміністративна відповідальність за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем» як вид 

юридичної відповідальності, який виражається у встановленні у ст. 482 

Митного кодексу України суспільно значущого обов’язку особи щодо 

дотримання митних правил; за порушення вказаного правила на особу може 

бути накладене адміністративне стягнення за рішенням районного, районного у 

місті, міського чи міськрайонного суду на підставі належно оформленого 

посадовими особами митних органів протоколу; 

виокремлено ознаки предмета адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 482 Митного кодексу України, здійснено їх поділ на фізичні 

(матеріальність або нематеріальність, кількість, якість, стан, форма, вартість, 

функціональне призначення, приналежність) та юридичні (відображають його 

правові характеристики в аспекті порушення митних правил:наявність 

вчиненого порушення митних правил з приводу певних матеріальних 

цінностей;безпосереднє законодавче визначення;обов’язковість для даного 

складу правопорушення;взаємозалежність з об’єктом правопорушення); 

подано пропозицію щодо закріплення у Митному кодексі України 

правовий статус викривача – особи, яка повідомила про вчинення митного 

правопорушення і у зв’язку з цим може розраховувати на заохочення, а також 

на застосування заходів державного захисту; 

визначено структуру провадження у справі щодо переміщення або дій, 

спрямованих на переміщення товарів комерційного призначення через митний 

кордон України, яка поділяється на декілька стадій: 1) виявлення факту 

порушення; 2) порушення справи посадовою особою митного органу; 3) 



вирішення справи у судовому порядку; 4) оскарження постанови про 

притягнення до адміністративної відповідальності; 5) виконання постанови. 

Кожен із цих етапів включає в себе логічно зумовлену сукупність дій, 

спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо вчиненого діяння; та ін. 

Наукова і практична цінність дисертації. Дисертація А.О. Гребенюка є 

самостійним, достатньо аргументованим, комплексним дослідженням, науково-

теоретичний та практичний рівень якої відповідає вимогам такого рівня робіт. 

Подані у дисертації висновки можуть бути використані у:  

науково-дослідній сфері – як основа для дослідження проблемних 

аспектів здійснення відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем;  

правотворчості – для підготовки пропозицій щодо удосконалення 

митного законодавства, яким урегульовано питання адміністративно-правової 

відповідальності за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 

комерційного призначення через митний кордон України поза митним 

контролем;  

навчальному процесі – у процесі викладання здобувачам вищої 

юридичної освіти дисциплін «Митне право України», «Адміністративне право 

України», «Адміністративне судочинство», підготовки підрозділів підручників 

та навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а також статей і 

наукових повідомлень. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображені у 5 наукових статтях, 4 з яких опубліковані у наукових фахових 

виданнях, 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому фаховому виданні, та 

4 тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Автореферат оформлений відповідно до вимог Міністерства освіти і 

науки України. Зміст автореферату відображає зміст дисертації. 



Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та проведеного 

дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості й необхідності 

висунути деякі зауваження дискусійного характеру: 

1. У п. 2.3 наукового дослідження автор зазначає, що суб’єктивна сторона 

адміністративного проступку ст. 482 Митного кодексу України охоплює собою 

лише вину у формі прямого умислу, разом із тим, нажаль, не зазначено як слід 

кваліфікувати незаконне переміщення товарів комерційного призначення через 

митний кордон України поза митним контролем, вчинене через необережність. 

2. Автором подано вдалу пропозицію щодо необхідності розробки та 

затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про 

порушення митних правил, але не розкрито основні пропозиції до їх змісту. 

3. Автором вказується на необхідність встановлення адміністративної 

відповідальності для осіб свідомо отримали, купили або іншим чином сприяли 

введенню у торговий обіг товари комерційного призначення, які незаконно 

ввезені на територію України, однак не обґрунтовується доцільність таких 

нормативних перетворень, не звертається увага на проблемні аспекти 

адміністративно-правової кваліфікації такого протиправного діяння. 

Наведені зауваження мають рекомендаційний характер і не нівелюють 

високу оцінку проведеного автором дослідження. 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що дисертаційне 

дослідження Гребенюка Андрія Олександровича «Відповідальність за 

переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем» є 

самостійною, завершеною науковою роботою, у якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, які у своїй сукупності вирішують нове наукове 

завдання.  

Дослідження має необхідний рівень наукової новизни,                   

теоретичного      та     практичного    значення,    що      відповідає             вимогам  

 




