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Актуальність теми. У зв’язку з обранням Україною курсу на вступ до 

Європейського союзу та необхідністю спрощення зовнішньоекономічної 

діяльності виникла потреба у прийнятті відповідного законодавства та 

імплементації значної кількості міжнародних норм різної юридичної сили. 

Переоцінка визначення сутності чинних джерел державної митної справи 

призвела до розширення їх системи. Існуючі митні відносини потребують 

якісно нового виду регулювання. Крім того, зміни у державній митній політиці, 

нові підходи до митного оформлення та митного контролю, розширення прав 

суб’єктів митного права, реорганізація органів доходів і зборів потребують 

використання гнучких правових засобів їх закріплення та подальшого 

реформування митного законодавства України. Відсутність комплексного 

теоретичного дослідження, присвяченого використанню норм м’якого права у 

державній митній справі, також негативно впливає на ефективність реалізації 

новел у митному праві. Окрім того, правове регулювання суспільних відносин у 

цій сфері потребує залучення нових джерел права, яких визнано міжнародною 

спільнотою.

Саме тому теоретична і практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність та 

важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково аргументованих 

пропозицій і рекомендацій щодо адаптації вітчизняного митного законодавства





Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових статтях 

опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, у тому 

числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях.

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

дисертаційне дослідження, присвячене впровадженню концепції м’якого права 

у сфері регулювання митних відносин в Україні.

Наукова новизна. Новизна дисертації проявляється як у самому підході 

до досліджуваних проблем, так і в запропонованому розв’язанні конкретних 

питань, а саме: обґрунтовано існування окремого джерела митного права -  

м ’якого права; запропоновано визначення поняття м’яке право як сукупність 

юридично необов’язкових міжнародних норм, створюваних державами, 

міжнародними організаціями, що не суперечать основним принципам і нормам 

міжнародного права і спрямованих на регулювання міжнародних відносин; 

визначено місце м’якого права в системі джерел міжнародного митного права 

та національного митного права України;

Крім того, удосконалено: розуміння системи джерел митного права 

України, до якої належать такі елементи, як: Конституція України та закони 

України; міжнародні договори, які належним чином ратифіковані Верховною 

Радою України; підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання 

здійснення митної справи; звичаєве право (напр., торгові звичаї); судово- 

арбітражна практика; норми м’якого права (акти міжнародних організацій, 

політичні домовленості); визначення поняття «норма м’якого права» як 

юридично необов’язкове правило поведінки, встановлене в односторонньому 

порядку міжнародною організацією (норма-рекомендація) або узгоджене 

суб’єктами міжнародного права (політична домовленість), закріплене як 

принцип діяльності або формально визначених норм і реалізоване державами 

на добровільній основі в рамках міжнародного та національного права; 

градацію факторів, що впливають на формування системи джерел митного 

права України, зокрема їх класифіковано на внутрішні (сукупність чинників, які



виникають у межах держави) та зовнішні (сукупність чинників, які виникають у 

межах декількох держав, їх союзів, міжнародної спільноти у цілому).

Набули подальшого розвитку: аргументи щодо сутності механізмів 

перетворення м’якого права на міжнародне митне право та національне митне 

право в частині імплементації норм м’якого права в національне законодавство; 

аргументи щодо доцільності використання Україною м’якого права в 

регулюванні митних відносин; запропоновано шляхи усунення колізій норм 

національного та митного права, яких засновано на м’якому праві.

Практичне значення і апробація результатів дослідження. Практичне 

значення одержаних результатів виконаного дослідження полягає у тому, що 

його положення можуть бути використані у: науково-дослідній сфері -  для 

подальшого розгляду проблеми використання норм м’якого права в 

регулюванні митних відносин; правотворчій діяльності -  при підготовці нових 

нормативних актів, які регулюють державну митну справу; правозастосовній 

діяльності і з  для втілення у правову дійсність міжнародних стандартів 

регулювання митних відносин; навчальному процесі — при викладанні 

навчальних дисциплін: «Митне право», «Міжнародне митне право», «Джерела 

митного права».

Основні положення та висновки дисертації були оприлюднені на 5 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Правове життя сучасної України» 

(м. Одеса, 16-17 травня 2014 р.), «Правові та інституційні механізми 

забезпечення сталого розвитку України» (м. Одеса, 2015 р.), «Особливості та 

тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства,» 

(м. Одеса, 17 квітня 2015 р.), «Фінансова політика та фінансово-економічні 

механізми забезпечення прогресивного суспільного розвитку та економічної 

безпеки: науковий погляд молоді» (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.), 

«Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин^, 

(м. Харків, 2-3 жовтня 2015 р.).

Зауваження і дискусійні положення. Разом із тим, окремі положення 

дисертації є недостатньо аргументованими, дискусійними або такими, що



потребують додаткового обґрунтування, у зв’язку з чим можливо 

сформулювати наступні зауваження.

1. На стор. 34 дисертації автор вказує -  цитую: «У митному праві 

України присутня значна частка відомчих норм, що приймаються наказами 

Державної митної служби України», тобто мова йде про реальний час, але 

Державна митна служба України була реорганізована практично три роки назад 

і тому є недоречним посилання на цю службу.

2. У підрозділі 1.2. «Поняття та види джерел митного права України» 

автор в системі джерел митного права виокремлює судово-арбітражну 

практику. Підтримуємо таку позицію, але прикладів щодо її обґрунтування 

(автор наводить лише один приклад) в тексті дисертаційного дослідження, 

нажаль, бракує.

3. У підрозділі 3.3. «Втілення норм м’якого права у Митний кодекс 

України» автор зосередила увагу лише на Рамкових стандартах безпеки та 

полегшення світової торгівлі і ціла низка інших міжнародних правил, норм і 

стандартів, які були імплементовані у цей кодифікований акт, так і не були 

досліджені в роботі.

4. В дисертаційному дослідженні містяться повтори, а саме на сторінках 

40 і  53, сторінках 40-41 і 57. Є дублювання і в авторефераті. Наприклад, 

визначення поняття «м’яке право» міститься на сторінках 4, 8 та 1

5. В дисертації (стор. 8) і в авторефераті (стор. 3) вказується, що 

нормативною базою дисертації, в тому числі, є «м.укази і розпорядження 

Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України.^#. Однак у списку використаних джерел відсутні як розпорядження 

Президента України, так і постанови Кабінету Міністрів України.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження носять, в першу чергу, рекомендаційний характер і не 

знижують загальної позитивної оцінки даного дисертаційного дослідження, яке 

є завершеною науково-дослідницькою роботою, виконаною на належному 

науковому рівні. Автор провів плідне дослідження, продемонструвавши своє
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