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зокрема: присвячені особливостям притягнення осіб до юридичної 

відповідальності за порушення митних правил; висвітлюють особливості 

здійснення митного контролю в Україні;  розкривають загальні питання 

реалізації митного-правового режиму; присвячені системі та правовому 

статусу органів, що реалізують державну митну політику в Україні; 

висвітлюють організаційно-правові основи надання послуг в галузі митної 

справи; розкривають зміст та структуру митних процедур тощо.     

Разом з тим, в адміністративному праві, а особливо в межах його 

частини «митне право», дуже мало праць, які, по-перше, вирішують 

концептуальні проблеми митних режимів на сучасному етапі 

державотворення і, по-друге, об’єднують в собі: знання про напрями 

реформування адміністративного права та таких елементів його системи як 

митне право (мова йде про правові засади митних режимів та особливості 

їх реалізації); знання про порядок формування та особливості реалізації 

державної митної політики; знання про систему органів публічного 

адміністрування, які реалізують державну митну політику; знання про нові 

для адміністративного права категорії, такі як «публічні послуги» і 

«адміністративні процедури»; досвід провідних країн світу, які вже давно 

вирішили на законодавчому рівні проблему якісного адміністрування 

митних режимів. Саме ці проблемні питання потребують прискіпливої до 

себе уваги з боку науковців та практиків, представників адміністративного 

та митного права.  

Актуальність теми дослідження обумовлена також необхідністю 

чіткого усвідомлення недоліків та прогалин національного законодавства 

України у сфері правового регулювання митних режимів. Адже існуючі 

проблеми, з одного боку, унеможливлюють ефективну діяльність органів 

митної служби, а, з іншого, – негативно позначаються на загальному стані 

забезпечення прав і свобод осіб в сфері митних правовідносин.  

Покращення механізму функціонування митних режимів в Україні, з 

огляду на останні досягнення юридичної науки, можливо здійснити, але не 



3 

поодинокими змінами окремих статей Митного кодексу України чи інших 

законів, а шляхом проведення системних перетворень у системі органів 

публічного адміністрування в особі Державної митної служби України та 

шляхом вдосконалення організаційних основ діяльності останньої.  

Актуальність теми дослідження обумовлена і тим, що:  

– в суспільстві є запит на оновлення в підходах до розуміння місця 

та ролі митних режимів в системі адміністративного та митного права;  

– існує необхідність подальшого еволюційного розвитку інституту 

митних режимів як універсального інструменту стимулювання та розвитку 

міжнародної торгівлі;  

– виникли тенденції закономірної інтеграції українського 

адміністративного права в так званий європейський адміністративний 

простір;  

– є необхідність подолання неефективного публічного 

адміністрування із причин збереження окремих рудиментів і пережитків 

командно-адміністративної моделі управління державою і суспільством 

тощо. 

Дисертаційне дослідження Р.І. Лемехи відповідає планам наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2014–2020 рр., 

комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків 

реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532), а також відповідає 

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 
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Президії Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 

р. № 86/11. 

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. 

Таким чином, варто підкреслити, що інститут митних режимів як 

складне міжгалузеве утворення, яке врегульоване нормами 

адміністративного, митного, податкового, господарського та міжнародно-

приватного права, є актуальним предметом теоретико-правового 

дослідження. 

Дисертаційне дослідження Р.І. Лемехи є затребуваним як наукою 

адміністративного права, так і потребами правотворчої і правозастосовної 

діяльності, спрямованої на удосконалення митного законодавства України.      

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Високий ступінь 

обґрунтованості результатів дослідження зумовлено досить раціональною 

та внутрішньо узгодженою структурою дисертації. Загальна структура 

роботи в цілому є логічною, послідовною, раціональною, обґрунтованою 

предметом, метою та завданнями дослідження, що дозволяє послідовно 

розглянути всі проблеми, визначені автором. Структурно дисертація 

складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 12 підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел.  

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 
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підтверджується також критичним аналізом наявних літературних 

джерел з теорії держави і права, адміністративного та митного права, а 

також значної кількості наукових праць вчених-економістів, які 

досліджували інститут митних режимів під кутом впливу на розвиток 

національної економіки та міжнародної торгівлі. 

Обґрунтованість теоретичних положень, рекомендацій щодо 

подальшого наукового розроблення теми, достовірність результатів 

дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загальнонаукових та спеціально-юридичних наукових методів, які 

використовуються в юридичних дослідженнях. Високий ступінь наукової 

обґрунтованості результатів виконаного дослідження забезпечено 

використанням відповідних наукових методів. Все це дозволило 

здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків 

та рекомендацій.  

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано 

визначити власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем сутності 

інституту митних режимів та їх ролі в системі митного права. 

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Положення дисертації 

ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є 

достовірно обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях 

автора і матеріалах практики.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, 

що дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій 

науці цілісних комплексних досліджень, що присвячені науковому 

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

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 

правової літератури, присвяченої проблемним питанням діяльності 

органів, що реалізують в Україні державну митну політику, а також 

трансформаційним процесам у системі цих органів, особливостям 

адміністрування митних режимів в умовах триваючих процесів 

глобалізації та євроінтеграції.   

Результати дисертаційного дослідження становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес і 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; у 

правотворчій діяльності – для розроблення пропозицій щодо внесення змін 

до чинного Митного кодексу України, а також розроблення та прийняття 

перспективних наказів Державної митної служби України; у 

правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення практики 

адміністрування митних режимів у процесі діяльності органів публічної 

адміністрації в особі Державної митної служби України; у 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. 

 

Заслуговують на увагу та підтримку наступні положення 

дисертації: 
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- запропоновано адміністративно-правове забезпечення переходу на 

електронний документообіг в системі підрозділів Державної митної 

служби України, у зв’язку із цим існує об’єктивна необхідність внесення 

відповідних змін до Постанови Кабінету міністрів України «Про 

затвердження положень про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України» від 6 березня 2019 р. № 227 в частині 

завдань та напрямів діяльності, зокрема, щодо організації роботи Системи 

електронного документообігу (СЕД) органів Державної митної служби 

України (програмного комплексу автоматизації обліку та документообігу). 

(с. 321); 

- удосконалення правового регулювання та адміністрування митних 

режимів в Україні шляхом розвитку сервісних служб та можливостей 

офіційного веб-порталу Державної митної служби України, а саме 

створення інтерактивного сервісу щодо вибору митного режиму та 

поміщення в нього товарів з можливістю заповнення декларації он-лайн та 

виконання інших митних формальностей, спостереження в режимі он-лайн 

за переміщенням товарів через митний кордон тощо (с. 324); 

- обґрунтовано, що перспективним напрямом удосконалення 

правового регулювання митних режимів в Україні є концентрація всіх 

правових норм, якими врегульовано порядок переміщення товарів через 

митний кордон України та порядок їх використання після належного 

митного оформлення, виключно в межах Митного кодексу України, з 

урахуванням останньої практики Верховного Суду, чим буде забезпечено 

дотримання принципу правової визначеності та однозначне розуміння 

норм митного права суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (с. 204); 

- визначення пріоритетного напряму удосконалення правового 

регулювання митних відносин у формі адаптації українського 

законодавства до вимог ЄС, що пов’язано із впровадженням численних 

змін у митній сфері. До очікуваних результатів процесу адаптації 

віднесено: спрощення митних процедур та сприяння торгівлі; 
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впровадження сучасних технологій митного контролю, спрощених 

процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення; суттєве 

спрощення митних формальностей для підприємств із високим ступенем 

довіри; спрощення руху товарів між Україною та ЄС; приєднання України 

до Конвенції про єдиний режим транзиту (с. 205); 

- визначення адміністративно-правового режиму як динамічної 

системи взаємопов’язаних правових засобів регулювання певної сфери 

публічно-правових відносин, одним із учасників яких є органи публічної 

адміністрації, які використовують передбачені чинним законодавством 

інструменти адміністративно-правового впливу з метою забезпечення 

публічних інтересів держави та суспільства (с. 65); 

- аргументовано, що принципами правового регулювання митних 

режимів є комплексне поєднання загальноправових принципів 

верховенства права, законності, правової визначеності, рівності всіх перед 

законом, гласності, а також спеціальних принципів: виключної юрисдикції 

України на її митній території; виключних повноважень митних органів 

України щодо здійснення митної справи; законності та презумпції 

невинуватості; єдиного порядку переміщення товарів, транспортних 

засобів через митний кордон України; спрощення законної торгівлі; 

визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності; додержання прав та 

охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; гласності 

та прозорості; відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються 

цим Кодексом (с. 225); 

 - віднесення до основних функцій митних режимів регулятивної 

функції, в рамках якої органи публічної адміністрації визначають лінії 

поведінки учасників митних правовідносин, наділяючи їх правами (право 

обрати митний режим, право скористатися автоматизованою системою 

митного оформлення, механізмом «єдиного вікна») та обов’язками 

(обов’язок задекларувати товари, визначити їх митну вартість, сплатити 
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митні платежі тощо); охоронної функції, яка полягає у захисті 

національної безпеки та економіки від незаконного переміщення товарів 

через митний кордон України (виявлення контрабанди, незадекларованих 

товарів тощо); контрольно-наглядової функції, яка полягає у здійсненні 

державного контролю дотримання норм митного законодавства в процесі 

митного оформлення товарів і транспортних засобів; фіскальної функції, 

яка полягає в адмініструванні посадовими особами Державної митної 

служби України всіх передбачених чинним законодавством митних 

платежів; стимулюючої функції, яка полягає у заохоченні суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності до активізації міжнародної торгівлі 

завдяки спрощеним процедурам в рамках функціонування певних митних 

режимів; координуючої функції, яка полягає в координації діяльності 

посадових осіб Державної митної служби України з іншими 

контролюючими органами публічної адміністрації (Державною 

прикордонною службою України, Державною службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тощо) в процесі 

функціонування митних режимів; інформаційної функції, яка полягає в 

інформуванні громадян та нерезидентів про новели національного 

законодавства у сфері правового регулювання митних режимів, доступні 

інформаційні ресурси та сервіси митної служби; виховної функції, яка 

полягає у виховному впливі інституту митних режимів, а також посадових 

осіб митниць на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою 

формування в останніх поваги до норм і принципів митного права, органів 

публічної адміністрації в цілому (с. 93-94);  

- заслуговують на увагу наукові здобутки автора стосовно 

національного і зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання 

та адміністрування митних режимів, зокрема, здійснення ними заходів 

митного контролю та митного оформлення, адміністрування митних 

платежів шляхом надання митних консультацій тощо (підрозділ 4.1).  
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У результаті проведеного дисертаційного дослідження автором  

сформульовано ряд висновків, спрямованих на удосконалення теоретико-

правового розуміння інституту митних режимів в сучасних умовах 

державотворення.  

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. Автореферат у цілому відображає 

зміст дисертації. 

 

Зауваження до дисертаційного дослідження. 

В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід 

відмітити низку зауважень та недоліків.  

1. Підрозділ 3.2 дисертації має назву «Судова та адміністративна 

практика розгляду спорів, пов’язаних із митними режимами». Разом з тим, 

автор ухиляється в дисертації від теоретичного аналізу адміністративної 

практики розгляду спорів, пов’язаних із митними режимами. У вказаному 

підрозділі аналізуються рішення Верховного Суду, здійснюється 

посилання на статистику розгляду справ у сфері митних відносин. Проте, 

більше уваги необхідно було б приділити аналізу юридичної статистики, 

яка демонструє результати функціонування окремих митних режимів. 

2. В дисертаційному дослідженні здобувач акцентує увагу на 

основних митних режимах – експорті, імпорті, транзиті, переробці на 

митній території України, обґрунтовуючи свою позицію тим, що саме 

вказані митні режими здійснюють найбільший вплив на національну 

економіку (с. 51). Проте, таким митним режими як митний склад, вільна 

митна зона, безмитна торгівля, тимчасове ввезення та тимчасове 

вивезення, знищення або руйнування, відмова на користь держави 

приділена недостатня увага. Не зважаючи на те, що зазначені митні 

режими здійснюють менший вплив на розвиток національної економіки, їх 

значення не можна недооцінювати і кожен з них потребує глибокого 

наукового аналізу. 
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3. Ознайомлення із переліком використаних джерел дає підстави 

стверджувати, що здобувач використав в дисертації в основному роботи 

вітчизняних науковців, в той час як інститут митних режимів є предметом 

наукового налізу багатьох зарубіжних дослідників, враховуючи його 

важливість та фактично інтернаціональний характер. Роботу тільки б 

прикрасили праці вчених зарубіжних країн, в яких розкрито європейські 

традиції митної справи, а також публікації представників правових та 

економічних наукових шкіл Західної Європи, США, Японії тощо. 

4. Дискусійною є пропозиція здобувача доповнити законодавчо 

визначений перелік принципів правового регулювання митних режимів 

принципами сприяння розвитку міжнародної торгівлі; захисту 

національних інтересів та безпеки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; диспозитивності обрання митного режиму суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності, доступності адміністративних послуг, 

які надаються органами публічної адміністрації, зокрема, у формі 

реалізації принципу «єдиного вікна» в роботі органів та посадових осіб 

Державної митної служби України. 

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі є скоріше не принципом, а 

наслідком ефективного адміністрування митних режимів. Принцип 

доступності адміністративних послуг, які надаються органами публічної 

адміністрації фактично є похідною вимогою принципу належного 

урядування. Захист національних інтересів та безпеки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності є більшою мірою метою функціонування 

митних режимів та реалізації митної політики держави в цілому.  

Проте вказані недоліки не впливають на загалом позитивну оцінку 

дисертації.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню 

до виконаної Лемехою Р. І. наукової дослідницької роботи, а здійснений 



автором творчий пошук заслуговує на повагу і позитивну підтримку. 

Рецензована дисертація вирішує конкретну науково-прикладну 

проблему, містить раніше не захищені положення, які є особистими 

напрацюваннями автора, мають наукову цінність і позитивне значення для 

подальшого розвитку проблематики теоретико-методологічних та правових 

засад митних режимів в Україні, та загалом адміністративно-правової науки. 

На підставі викладеного вважаю що дисертація Лемехи Ростислава 

Ігоровича на тему: «Теоретико-методологічні та правові засади митних 

режимів в Україні» є завершеною самостійною кваліфікаційною науковою 

працею, яка за своєю актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

рівнем наукової та практичної значущості отриманих результатів, а також за 

кількістю та обсягом публікацій відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567, а також вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженим наказом МОН України від 12.01.2017 p. № 40. Відтак, Лемеха 

Ростислав Ігорович заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

 

Офіційний опонент – 

Завідувач кафедри адміністративного  

та інформаційного права 

Національного університету «Львівська політехніка», 

д.ю.н., професор                                ____________________ Н.П. Бортник 

 

 

 

 


