


значною акту€Lльнiстю та мае велике значення для подальшого розвитку Teopii,

нормативно-правового пiдцрунтя та практики митного адмiнiстрування.

Яскравою тенденцiсю, яка простежуеться в мiжнародного митного

законодавства, а також у вiтчизняних урядових стратегiчних програмних

документах, матерiалах наукових дослiджень та аналiтичних публiкацiях,

присвячених перспективам вдоскон€tлення митного адмiнiстрування, е

визначення одним з найбiльш важливих напрямiв наближення нацiонального

митного законодавства до норм та стандартiв мiжнародного митного права.

Iншою тенденцiсю е намагання спрощення та гармонiзацii правил та процедур

митного контролю в рамках вiдповiдних митних режимiв, яким придiлена увага

у наукових положеннях, висновках та рекомендацiях дисертацii здобувача.

Зокрема, у дисертацii дет€шьно та грунтовно опрацьовуються теоретичнi

аспекти та визначаються перспективи вдосконЕtлення практичного застосування

попереднiх рiшень щодо застосування окремих положень митного

законодавства, заходiв митного контролю та митного оформлення, процедур

контролю за правильнiстю визначення митноi BapTocTi та iншого ключового

iнструментарiю митного адмiнiстрування. Неспростовне теоретичне та

практико-прикладне значення мають дослiдженi у дисертацii теоретико_

Методологiчнi та правовi засади митних режимiв, а також акту€Lльнi напрями

удоскон€Lлення адмiнiстративного та митного законодавства Украiни.

Обrрунтованiсть та новизна наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй забезпечуеться, зокрема, тим, що вони е результатом

неУПередженого та багатостороннього осмислення явищ та процесiв, що

охоплюються предметом дослiдження, яке спирасться на широкий та

продуктивний джерелознавчий аналiз, використання правильного поеднання

методiв наукового пiзнання та прагнення здобувача запропонувати новий

ПоГляд на дiЙсну та нzLлежну органiзацiю та функцiонування цих явищ та

процесiв. Окремо слiд вiдзначити широке охоплення та дет€tльне опрацювання

мiжнародних стандартiв, нормативно-правових aKTiB зарубiжних краIн та

наукових праць зарубiжних вчених. Зокрема, здобувачем дослiджений досвiд



краiъ iз найбiльш розвиненим митним законодавством, iнституцiйною

системою митного адмlнlстрування та митною iнфраструктурою (Канада,

сполучене Королiвство Великобританii, Китайська Народна Республiка та

Японська !ержава, Республiка Польща, Грузiя, CIIIA та Французька

Республiка) для визначення нормативно-правових та органiзацiйних рiшень для

системнОго вдоскон€Lпення митного законодавства, зокрема у тiй його частинi,

що стосусться органiзацiT, принципiв та порядку дiяльностi митних органiв,

здiйснення ними заходiв митного контролю та митного оформлення,

адмiнiстРуваннЯ митниХ режимiВ шляхоМ виданнЯ митних консультацiй,

попереднiх рiшень, перевiрки правильностi визначення митноi BapTocTi ToBapiB

тощО для запрОвадженнЯ цьогО митногО iнструментарiЮ на нацiон€Lльному piBHi

з урахуВанняМ макроекОномiчниХ та iншиХ особливОстей миТноТ надбУДови

економiки Украiни. Разом iз тим напрями дослiдження цiлком узгоджуються iз

сучасними векторами розвитку Teopii та практики митного адмiнiстрування

вiдповiдно до доробку доктрини адмiнiстративного права та положень

урядових документiв про концептуальнi засади реформування митного

законодавства.

Оцiнивши обгрунтованiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

дисертацii здобувача, слiд визнати, що значна наукова цiннiсть властива

теоретичним мiркуванням здобувача проте, що принциповi засади та характер

дiяльностi митних органiв, пов'язанi з митним контролем та митним

оформленням, непоправно викривляються всупереч призначенню митних

органlв, якщО вони спрямовУються на першочергове виконання фiскальних
показникiв або прiоритетне досягнення цiлей сервiсного обслуговування перед,

наприкJIад, запобiганням та протидiею порушенням митних правил. HaToMicTb,

за справедливим твердженням автора зарубiжний досвiд правового

регулювання митних режимiв € важливим предметом дослiдження в

нацiона-пьнiй юридичнiй доктринi, адже кратни Захiднот европи та Сшд мають

багаторiчнУ iсторiЮ становлення та розвитку митноТ справи, сформували

потужнi автоматизованi системи митного оформлення i контролю. Нацiональна



СИСТеМа фУНКцiОнУвання митних режимiв сформув€шась достатньо недавно,

Проте запозичення позитивного зарубiжного досвiду та власнi розробки вже

ДОЗВОЛИЛИ УКРаfнськiЙ митницi виЙти на якiсно новий piBeHb надання

адмlнlстративних послуг, впровадити автоматизовану систему митного

оформлення, механiзм <<сдиного BiKHa)) та використовувати iнновацiйнi системи

управлiння ризиками в процесi перемiщення ToBapiB i транспортних засобiв

через митний кордон Украiни (ст.264).

значним внеском у наукову дискусiю з цього питання е висновок автора

ЩОДО ТОГО, ЩО аНаЛiЗ зарубiжного досвiду регулювання схем митного

оформлення й митного контролю ToBapiB i транспортних засобiв показуе, що

якiсть митних послуг вища там, де широко застосовуються передовi

автоматизованi технологii. Перехiд до технологiй електронного декларування

здiйснюсться в ycix розвинутих KpaiHax cBiTy. Автоматизацiя процедур митного

оформлення й митного контролю дозволяс: органiзувати взасмодiю митного

брокера пiд чаС подання декларацiТ й отримання рiшення митних органiв i

органiзацiй, що здiйснюють контроль, через комп'ютерну систему; icToTHo

зменшити обсяг роботи спiвробiтникiв митних органiв з паперовими

документами й скоротити час оформлення. Таким чином, впровадження нових

прогресивних технологiй у сферi митного управлiння, оптимiзацiя митних

процедуР, розширення практики iнформування й консультування учасникiв
зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi, а також розвиток митноi iнфраструктури та iT

технiчнОI оснаЩеностi впливаютЬ на формування сприятливих умов
зовнiшньоекономiчноi дiяльностi, пiдвищення якостi надання митних послуг

юридичним i фiзичним особам, зменшення адмiнiстративних перешкод,

зростання добробуту населення й темпiв економiчного розвитку(ст. 2бЗ).

заслуговуе на пiдтримку також позицiя здобувача щодо того, що в

YKpaiHi вiдбуваеться становлення цивiлiзованоi ринковоi економiки та правовоI

держави, що потребуе значних зусиль публiчноi адмiнiстрацii у напряму

забезпечення розвитку та захисту нацiон€ulьного виробника вiд недоброчесноi

КОНКУРеНЦii iмпортерiв, якi використовують демпiнговi цiни для захоплення



нових ринкiв збуту ToBapiB. Правовим iHcTpyMeHToM такого захисту € гнучка

сисТема заходiв митно-тарифного регулювання iмпортно-експортних операцiЙ

у рамках вiдповiдних митних режимiв. Розвинутi зарубiжнi краiъи вже

НаПРаЦЮВаПИ ЗНаЧНИЙ Досвiд у цiЙ сферi, що обумовлюе необхiднiсть та

актусlльнiсть його дослiдження з метою запозичення найкращих здобуткiв та i1

впровадження в нацiональне митне законодавство i юридичну практику

аДМiНiСТРУВання та справляння митних платежiв в рамках вiдповiдних митних

режимiв (с.296-297).

Вiдзначаються наJIежною обrрунтованiстю та потенцiйним позитивним

значенням для практики митного адмiнiстрування й iншi HayKoBi положення,

висновки та рекомендацii здобувача, передусiм Ti, що стосуються акту€Lльних

ПРОбЛем та напрямiв удоскон€IJIення теоретико-методологiчних та правових

ЗаСаД МИТНиХ режимiв в Украiнi (пiдроздiли 4.2,4.3). Суттсве теоретичне та

практичне значення ма€ й висновок про Те, що актуччIьним напрямом

УДОСКОНaLЛенНя правового регулювання та адмiнiстрування митних режимiв в

YKPaiHi С Також розвиток сервiсних служб та можливостей офiцiйного веб-

порт€tлу Щержавноi митноТ служби Украiни, а

cepBicy щодо вибору митного режиму та

можливiстю заповнення декларацii он-лайн та виконання iнших митних

фОРМаЛЬНОСтей, спостереження в режимi он-лайн за перемiщенням ToBapiB

через митний кордон тощо(с. З24-325).

наукове та практичне зцаченця роботи полягае у тому, що

СфОРМУЛЬОванi У дисертацiйному дослiдженнi теоретичнi положення, висновки

Та ПРОПОЗИЦiI Можуть бути використанi у правотворчiй дiяльностi, сферi

ПРаВОЗасТосування, науково-дослiдницькiй дiяльностi та навч€uIьному процесi.

Повнота викладення матерiалiв в публiкацiях положень, висновкiв i

РеКОМеНДаЦiЙ, СфОРмУльовапих у дисертацii. HayKoBi положення, висновки,

ПРОПОЗИЦii Та рекоМендацiТ, що сформульованi у дисертацii, достатньо повно

ВИКЛаДеНi в авторефератi та опублiкованих працях дисертанта, вiдповiдно до

саме, створення iнтерактивного

помiщення в нього ToBapiB з

вимог МОН УкраТни.



Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацii. В цiлому

ПОЗИТИВНО Оцiнюючи дисертацiЙне дослiдження P.I. Лемехи, вважасмо за

необхiдне звернути увагу дисертанта на okpeMi положення роботи, Що мають
.ч

спlрнии характер та недостатньо аргументованi.

змiст роботи не дае чiткого уявлення про те, якi koнkpeTнi результати
теоретичного чи практичного характеру було отримано внаслiдок використання

таких фiлософських методiв дослiдження, як закони дiалектики: едностi та

боротьби протилежностей, переходу кiлькiсних змiн у якiснi та прийом
(заперечення-заперечення> (с. 98). Щисертант мае пояснити, яка мета була

досягнута, якi завдання наукового дослiдження були реалiзованi внаслiдок

використання цих фiлософських методiв?

Безумовно, варто погодитись з позицiею здобувача щодо мiнiмiзацii

участi посадовИх осiб митниХ органiВ в здiйсненнi митНих процедур. Разом з

тим, дискусiйноЮ е пропозицiя здобувача щодо (використання в процесi

функцiонування митних режимiв технологiт штучного iнтелекту, яка, на думку
автора, дозволить створити концепт непiдкупного та неупередженого митника,

який за допомогою програмного забезпечення визначатиме об'ективну митну

BapTicTb ToBapiB з аналiзом Bcix iнформацiйних pecypciB та перевiрятиме ix
якiсть та вiдповiднiсть пред'явленiй докУментацii>> (с. 52). Слiд зtвначиТИ, Що

yKpaiHcbKe законодавство в цiлому вiдповiдае свiтовим стандартам i е досить

прогресивним. Однак проблеми з декларуванням в Украiнi пов'язанi не iз
законодавством, а з неправильним його застосуванням. Встановлено, що

неупереджене застосування автоматизованоТ системи аналiзу та управлiння

ризиками (АсАуР) та в цiлому вдоскон€шення iснуючих методик визначення

митноi BapTocTi ToBapiB дозволить icToTHo зменшити кiлькiсть проблемних

питанЬ при перемiщеннi ToBapiB через митний кордон УкраiЪи.

У цьомУ KoHTeKcTi потребус уточнення пропозицiя здобувача щодо
внесення змiн до чинного Митного кодексу УкраIни в частинi процедури,

критерiiв та методiв визначення митноi BapTocTi ToBapiB. Зокрема, що автор

РОЗУМiС пiд правовою регламентацiею використання спецiального програмного



забезпечення для визначення митноi BapTocTi ToBapiB i транспортних засобiв (с.

349). Яке саме програмне забезпечення пропонуе застосовувати дисертант в

Сдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi (CAIC)?

важко погодитись, що предмет дисертацiйного дослiдження, окреслений

дисертантом, охоплюе питання icTopii становлення та розвитку режимiв у
зарубiжних краТнах (пiдроздiл 2.|) чи украiнських землях (пiдроздiл 2.2.).

особливе нерозумiння викликас доцiльнiсть перiодизацii icTopii становлення та

розвитку митноi справи в Украiни, зокрема в докиiЪський перiод, перiод

киiвськоi pyci та монголо-татарського панування, перiод запорiзького козацтва,

перiод Гетьманщини тощо (с. 175). HaToMicTb в роботi чiтко не сформульованi

KoHKpeTHi пропозицii щодо внесення змiн до

зокрема, Митного кодексу УкраIни, а

нормативно-правових aKTiB, на необхiдностi

саам здобувач. Щисертацiя мiстить лише концептуа_гrьнi напрями реформування
митного законодавства в сферi правового забезпечення адмiнiстрування митних

режимiв.

щискусiйною е пропозицiя здобувача щодо максим€шьного спрощення

митних процедур (порядку митного оформлення (декларування) ToBapiB i

транспортних засобiв та виконання iнших митних формальностей) у рамках
митного режиму експорту з метою стимулювання експорту вiтчизняноi

продукцii та застосування розширеноi системи заходiв тарифного i нетарифного

регулювання в рамках митного режиму iмпорту з метою захисту нацiонального

виробника в рамках нацiональноi програми протекцiонiзму (с. 35l). УкраТна в

рамках членства у Сот та на виконання Угоди про асоцiацiю мiж Украiъою та

еС взяла на себе чiткi зобов'язання щодо зниження ставок митних зборiв на

iмпортовану продукцiю, а щодо експорту - квоти визначають европейськi

iнститучii, Що, як правило, не з€шежить вiд волi нацiонаrrьних органiв публiчноI

адмiнiстрацii.

Варто констатувати, що дисертант лише побiжно розглянув oKpeMi види

митних режимiв, адже процес застосування митних режимiв, передбачених

чинного митного законодавства,

також пiдзаконних, г€Lлузевих

удоскон€Lлення яких наголошуе



ст.70 мк Украiни, е важливим елементом не лише реалiзацii права на

перемiщення ToBapiB через митний кордон, але й забезпечус спрощення

мiжнародноi торгiвлi товарами та послугами. Вважа€мо, що обrрунтованiсть та

достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй мала б вищий

ступiнь, якщо б здобувач охарактеризував хоча б ocHoBHi види митних режимiв,

дослiдив ix специфiку та особливостi правового регулювання.

вiдповiдно до п. 10 Вимог до оформлення дисертацii, затверджених

наказоМ моН УкраiнИ вiД 12.01.2017 р. J\lb 4О, за наявностi практичного

значення отриманих результатiв, а презентована робота, безумовно, ма€

практичне значення, надаються вiдомостi про використання результатiв

дослiджень або рекомендацiТ щодо ik використання. На жаль, текст роботи не

мiстить вказiвок на акти (довiдки) про впровадження отриманих результатiв в

наукову, правотворчу, правозастосовну дiяльнiсть чи навч€шьний процес.

BTiM, викладенi зауваження мають дискусiйний характер i не впливають

цiлiснiсть

на загuLльну позитивну оцiнку роботи та не знижують iT достатнiй науковий

piBeHb.

Наукова практична обrрунтованiсть дисертацiйного

дослiдження P.I. Лемехи дозволяс зробити висновок, Що воно здiйснено з

використанням досягнень сучасноi правовот науки, становить вагоме

теоретичне пiдгрунтя для здiйснення митнот справи в ykpaiHi та с завершеною,

самостiйною, оригiнальною, науковою працею, що мiстить не захищенi ранiше
положення, в якiй автором отриманi HoBi науково обrрунтованi результати в

галузi адмiнiстРативно-Правовоi Teopii та митного права, що у сукупностi

вирiшують важливу наукову проблему розробки концептуаJIьних пiдходiв до

cyTHocTi процесу функцiонування митних режимiв.

!исертацiя с комплексним, узагальненим дослiдженням та вiдзначаеться

високим науково-теоретичним piBHeM, глибиною розробки HayKoBoi проблеми,

новизною пiдходу до вирiшення поставлених наукових завдань i

обгрунтованiстю сформульованих практичних рекомендацiй.

робота повною мiрою вiдповiдае спецiальностi 12.oo.o7 - адмiнiстративне



право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

!исертацiя за темою: <Теоретико-методологiчнi та правовi засади митних

режимiв в YKpaiHi>, подана на здобуття наукового ступеню доктора юридичних

наук, вiдповiдае вимогам Порядку присудження наукових ступенiв,

затвердженого постановою КМ Украiни вiд24.07.201З р. JФ 567 (зi змiнами), а

if автор - Лемеха Ростислав Iгорович заслугову€ на присудження наукового

ступеня доктора юридичних наук зi спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне

право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiuiйний опонент:

проректор з науковоТ роботи

Унiверситету митноi справи та фiнансiв

Пiдпис засвiдчую:

Вчений секретар

Унiверситету митноi справи та фiнансiв .Бру.
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