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Актуальність теми дисертації
Дослідження

правового

інституту

митного

оформлення

товарів

суднобудівної галузі України тривалий час є предметом наукового осмислення.
Однак,

у

адміністративно-митному

ракурсі

сфера

суднобудівних

та

судноремонтних відносин не отримала належної уваги, йдеться, насамперед,
про вітчизняну юридичну науку. Дисертант слушно зазначає, що ні правова
природа норм, що значною мірою визначають порядок митного оформлення
товарів суднобудування, ні характер управлінського впливу митних органів на
суб'єктів

зовнішньоекономічної

діяльності,

ні

сутність

заходів,

які

забезпечують стабільність правопорядку в контексті категорії «суднобудівна
галузь -

митна

справа»,

майже

не

привертали

уваги

представників

адміністративно-правової науки.
Слід віддати належне Е. Б. Хачатурову за вибір теми і звернення до
дослідження митного оформлення у суднобудівній галузі крізь призму
адміністративного права. Одже, недостатнім буде констатація того, що обрана
для дослідження тема є актуальною, вона відноситься до вирішення кола
важливих для українського моресподарського комплексу правових проблем.
Зокрема, роль українських суден на міжнародному морському торговельному
флоті не зменшується, а навпаки, набирає у сучасному суспільстві нових

підйомів і найближчим часом може так статися, що наша країна знову стане
одним із центрів суднобудування та судноремонту для морської сфери світу,
так як морський торговельний флот знову після кризи починає набувати
актуальності бо є найекономічнішим перевізником по водним транспортним
коридорам. Однак, у вітчизняній промисловості напрям суднобудування
залежить від постачання із-за кордону комплектуючих виробів, запасних
частин, матеріалів, обладнання та ін., що переміщується через митні кордони,
де проходять певні процедури митного оформлення.
Загально визнано, що правопорядок у митній справі і торговельному
мореплавстві та суднобудуванні регулюють норми міжнародного морського
права. Основне їхнє завдання полягає у забезпеченні стабільного порядку.
Однак, ця стабільність може бути забезпечена нормами права, що мають
імперативну диспозицію та забезпечують владно-організуючу діяльність
утворених митних органів ДФС та суднобудівних підприємств, а це є норми
адміністративного права.
Останнім часом зростає роль і значення норм адміністративного права, їх
проникнення у систему багатьох галузей права, що зумовлено зростанням ролі
державного управління в усіх сферах суспільного життя людства. Цей самий
процес спостерігається й у сфері регулювання митних правовідносин при
переміщенні товарів суднобудування через митний кордон, як-то: митні
операції які полягають у митному оформленні та контролі, визначенні митного
режиму чи інших формальностей. Підтвердженням наведеного є норми
Митного кодексу України, Податкового кодексу України,

Міжнародного

кодексу управління безпекою мореплавства, де встановлено стандарти при
будівництві суден і ціла група нормативних актів, як міжнародних, так і
національних,
постачання

що

містять

обладнання

для

вимоги

до

суднобудування,

суднобудівної

галузі,

судноремонту,

спрощення

системи

оподаткування товарів для суднобудування тощо.
Викладені аргументи переконують в актуальності та своєчасності
дисертаційного дослідження Е. Б. Хачатурова, предметом якого обрано митне
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оформлення у суднобудівній галузі, що є самостійною митною операцією і
правовий інститут цієї процедури складається з норм, які визначають,
встановлюють

та

регулюють

митні

правовідносини

суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності і митних посадовців, при переміщенні товарів
для суднобудування через митний кордон нашої держави. Наразі, правові
норми можуть ефективно функціонувати лише за умови їхньої внутрішньої
узгодженості й с координованості. Правові засоби, що використовуються у
сфері

митної

справи,

при

здійсненні

митного

оформлення

товарів

суднобудування, об’єднані єдиними регулятивними засадами: дозволами,
заборонами,

зобов’язаннями,

підлеглістю,

підзвітністю,

стимулюванням,

правовим обмеженням, що повністю відповідають управлінським функціям
норм адміністративного права.
Дисертантом здійснено порівняння переміщення товарів суднобудування
за умови дії різних видів митних режимів і виділено особливості реалізації
кожного з них. Це дає змогу простежити, що поза інтересами адміністративноправової науки і законодавця України, залишається велике коло відносин, що
складаються

при переміщенні товарів для суднобудування

через

митний

кордон і регламентуються нормами адміністративного права. А враховуючи
специфіку митного оформлення у суднобудівній галузі ці норми виступають як
домінуючі, які регулюють порядок переміщення, оформлення, контролю на
митному кордоні та в зоні виключно національної юрисдикції. Тому,
дослідження митного оформлення у суднобудуванні, проходження товарів із-за
кордону в Україну та з України за кордон, підлягаючи митним процедурам,
саме з призми науки адміністративного права є цікавими та актуальними.
Слід також відзначити, що на сьогодні в українській правовій науці
узагальнюючих

досліджень

адміністративно-правового

проблематики,
інструментарію

пов’язаної
у

із

сфері

застосуванням
забезпечення

«суднобудівельного правопорядку» явно бракує, а головна увага протягом
тривалого часу приділялася лише дослідженням різних складових цієї галузі, а
також питанням господарсько-правового їх регулювання.
З

З огляду на наведене, вибір теми дисертаційного дослідження Е.Б.
Хачатурова є цілком обґрунтованим і своєчасним, має сприяти усуненню
значної прогалини у вітчизняній правовій науці, що стане дієвим кроком на
шляху формування і розвитку системи комплексного забезпечення правопису у
суднобудівній галузі промисловості Української держави.
Наукова новизна одержаних результатів
Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто
вказати на наступні результати, що мають вагому наукову новизну.
Насамперед заслуговує позитивної оцінки те, що значна увага приділена
загально-теоретичній

характеристиці

системи

адміністративно-правових

заходів митного оформлення у суднобудуванні та судноремонті. Автор
розглядає досить велику кількість підходів щодо визначення даної правової
категорії, яка сформувалася в межах не лише правових наук, але й в багатьох
інших. Врешті-решт автор зупиняється на тому, що поглиблений аналіз
наукових публікацій щодо цих проблем показав, що правопорядок у вимірі
окремої галузі правового регулювання існує, коли реалізуються всі відповідні
норми права в їх системному взаємозв’язку. У підрозділі 1.1. автор дисертації
запропонував власне бачення та визначення поняття «митного оформлення»
товарів і послуг,

що переміщується через митний кордон України для

забезпечення суднобудівної галузі.
Перш

за

все,

заслуговує

наукової уваги

розроблений

автором

концептуальний підхід до аналізу дослідження особливостей адміністративноправової регламентації будівництва і введення в експлуатацію морських
торговельних суден та військових кораблів, що суттєво збагачує теоретичне
знання відповідних інститутів адміністративного права галузевого рівня.
Слід підтримати твердження автора про те, що суднобудування

та

митна справа знаходяться у взаємозв'язку в якості окремого адміністративноправового інституту, який має свою охарактеризовану специфіку.
Безперечно як наукову новизну можна розглядати авторське бачення
щодо концептуальних елементів адміністративно-правових відносин у сфері
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державного регулювання суднобудівної галузі в сучасних умовах, що
зумовило

виявлення

застарілості

та

низького

рівня

дієвості

чинного

законодавства у досліджуваному сегменті.

«є»

Торкаючись питання змісту митного провадження автор дисертації вказує
на необхідність використання вільних митних зон сервісного типу при митному
оформленні комплектуючих виробів, запасних частин для торговельного та
військового суднобудування, а також можливості їх подвійного використання
що впливає на особливості змісту адміністративних процедур відповідно до
■

ї

певних митних режимів.
При цьому дуже важлива вихідна позиція - визначення напрямків
організаційно-правового
конкурентоспроможності,

розвитку
шляхом

суднобудування,
удосконалення

забезпечення
митного

його

оформлення

імпортованих товарів для цієї галузі, що може мати практичну цінність для
державного регулювання митних правовідносин суб’єктів суднобудівної галузі
при здійсненні ЗЕД.
У цьому контексті автор слушно визначає можливості застосування
спрощених митних процедур для своєчасного забезпечення будівництва,
ремонту і модернізації суден імпортованими матеріалами, комплектуючими
виробами, запасними частинами з використанням «програми лояльності», що
значно сприятиме скороченню термінів будівництва суден.
Автором доведено необхідність, у випадках відсутності можливостей
з’ясування режиму митного оформлення, застосувати «програму лояльності»
для спрощення митних процедур, що зумовить частіше застосовувати
тимчасове ввезення чи вивезення іноземних товарів.
Отже, найбільш цікавим з точки зору наукової новизни, на нашу думку є
пропозиції щодо внесення змін до митного кодексу в частині спрощення
митних процедур при забезпеченні суднобудівної галузі комплектуючими
виробами та запасними частинами із застосуванням режимів тимчасового
ввезення, переробки, реімпорту за допомогою створення вільних митних зон
сервісного типу.
І
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У контексті дослідження митного оформлення у суднобудівній галузі та
його адміністративно-правового забезпечення заслуговує уваги запропонований
автором аналіз сучасного стану вітчизняного законодавства у митній справі
щодо суднобудування, його відповідність міжнародним нормативним актам, що
дає змогу розробити вітчизняні стандарти суднобудування з врахуванням норм
і вимог Міжнародного кодексу управління безпекою мореплавства.
Вважаю, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх
кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації
Детальне ознайомлення зі змістом дисертації Е. Б. Хачатурова дає
підстави стверджувати, що підхід дисертанта до дослідження відзначається
фундаментальністю та ґрунтовністю. Варто зазначити добру структурованість
роботи, логічність викладу, якісне оформлення.
Слід відзначити обґрунтованість наведених дисертантом висновків, які
базуються на грамотному використанні загальних і спеціальних методів
пізнання.
За допомогою діалектичного методу були розглянуті поставленні автором
проблеми щодо визначення правового регулювання порядку переміщення
товарів

для суднобудування через митний кордон України у режимі

прикордонної торгівлі та вільних економічних зон сервісного типу.
Застосування історично-правового методу у дисертаційному дослідженні
дозволило відобразити адміністративно-правові чинники еволюції постановки
проблеми й етапності її вирішення у сучасних умовах.
Формально-логічний метод дозволив виявити колізії у законодавстві,
динаміку співвідношення змісту національного законодавства з міжнародними
нормами, особливості окремих нормативно-правових актів, а також допоміг
сформувати

висновки

та

пропозиції щодо

подальшого

регламентації митних формальностей у суднобудуванні.
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вдосконалення

Нормативно-порівняльний

метод дозволив

визначити

загальні

та

специфічні риси митного оформлення товарів для суднобудівної галузі та
порівняти його здійснення в інших галузях і провести дослідження- порівняння
нормативно-правового регулювання митної справи в інших країнах.
Метод

інтегрального

аналізу

результатів

використовувався

при

зіставленні думок багатьох вчених стосовно характеристики визначених
проблемних питань регламентації митних процедур у суднобудуванні.
Системно-структурний

метод

дозволив

розглянути

державне

регулювання у суднобудівній галузі та митній справі, як цілісну систему та
дослідити структурні елементи.
Для розробки системи спрощення митних процедур з оформлення
комплектуючих виробів і запасних частин для суднобудівної галузі, шляхом
спрощення митних процедур, використано методи моделювання та системного
аналізу і синтезу. Застосування цих методів дозволило сформулювати
пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у суднобудівній галузі
та митній справі при взаємодії з іншими державними органами України.
Економіко-статистичний метод дозволив зробити аналіз стану митного
оформлення у суднобудівній галузі у сучасних умовах.
У роботі використаний інституціональний метод дослідження для
висвітлення

ролі

формальностей

у

адміністративного
суднобудівній

права

галузі,

при

які

провадженні

торкаються

митних

оформлення

комплектуючих виробів та запчастин.
Системний підхід став основою методологічної конструкції усієї
дисертаційної роботи і визначив стратегію дослідження митного регулювання у
суднобудуванні, як митно-правової категорії, в інституті спеціальних митних
режимів. Застосування таких наукових заходів, як спостереження, опис,
моделювання, формально-логічне узагальнення, дозволило пізнати юридичні
явища у їх системному взаємозв'язку з суднобудівною галуззю.
Методи тлумачення права застосовувалися у процесі всього дослідження
при

вирішенні

дисертаційного

наукового
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завдання.

За їх

допомогою

розкривався і з’ясовувався зміст окремих юридичних актів. Тлумачення норм
Конституції України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України,
Кодексу торговельного мореплавства України, низки галузевих Законів
України, Міжнародних конвенцій та інших актів сприяло встановленню
особливостей правового регулювання митного оформлення у суднобудуванні.
Слід відзначити емпіричну базу дисертаційної роботи, яку склали дані
Міністерства інфраструктури України, судові рішення з питань здійснення ЗЕД
в суднобудуванні.

Також

проведений ґрунтовний

аналіз даних низки

міжнародних та загальноукраїнських досліджень.
Справляє

позитивне

враження

джерельна

розробленість вітчизняною наукою проблематики

база

роботи.

Слабка

адміністративно-правових

засад митного оформлення у суднобудуванні спонукала дисертанта звернутися
до численних зарубіжних джерел. Видання, включені до списку використаної
літератури, насамперед зарубіжної, свідчать про ґрунтовне опрацювання
завдання і високий рівень наукової підготовки автора, його наукову зрілість.

Оцінка змісту та завершеності дисертації
У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково коректно
сформульовано мету, яка корелює з темою та конкретизується у завданнях,
окреслено об’єкт та предмет роботи. Логічно висвітлено систему використаних
в роботі дослідницьких методів.
У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади та
характеристика

адміністративно-правового

регулювання

митних

правовідносин у суднобудуванні» автор глибоко проаналізував зародження
світового суднобудування (С.23) та здійснив з’ясування видів суден (С.24). Далі
- сконцентрував увагу на історіографії суднобудування, звернувся не лише до
і.і
| Ш

періодичних видань, але й до зарубіжних. Встановив, що стрімке розвинення
суднобудування спонукало держави захищати виробників та регламентувати
економічно-ринкові

відносини між іноземними партнерами із створенням
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кордонів, які спричинили появу митних правовідносин і започаткували митне
оформлення товарів при пересуванні через кордони між державами (С. 35).
Визначив поняття і особливості суднобудування довів, що сучасний стан
адміністративно-правового забезпечення суднобудівної галузі, наявна чинна
правова регламентація, вплив суднобудування і судноремонту на загальний
стан

економіки

України,

створює

кумулятивний

ефект

не

тільки

у

суднобудівній галузі, а й у суміжних галузях виробництв (С. 34-35). Автор
обґрунтував, з чим можна погодитися,

що митне оформлення товарів для

суднобудування при переміщенні через митний кордон проявляється в
управлінських, організаційних, функціональних принципах, які відносяться до
інституту адміністративного права (С. 66-67).
З огляду на те, що стратегічна галузь промисловості - суднобудування
належні і, до сфери Управління суднобудівної промисловості у складі
Департаменту оборонно-промислового комплексу, що в свою чергу входить до
складу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства
інфраструктури України, є необхідність підвищити рівень реалізації галузевої
політики держави через утворення відповідного галузевого Міністерства
суднобудівної промисловості ( С. 80-81).
У другому розділі роботи «Митні формальності при переміщенні через
кордон товарів суднобудівної галузі» дисертант вдало обґрунтував вибір
методології для власного дослідження проблеми. Вважаю, що дослідження
адміністративно-правових засад державного регулювання митного оформлення
у суднобудівній галузі позитивно вирізняє дану роботу.
Автор зупиняється на підході, що процедура митного оформлення є
суттєвим важелем митно-тарифної системи, який може стимулювати реалізацію
економічних інтересів суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних
правовідносин

у суднобудуванні. Ускладнення цієї процедури, збільшення

кількості документів при проходженні товарів через митний кордон, стає
значним

протекціоністським

бар'єром.

Доведено,

що

система митного

контролю та митного оформлення є адміністративними заходами, які здійснює
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І

держава при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Ці адміністративні
інструменти входять до системи митного управління зовнішньоекономічними
зв'язками.
Перший підрозділ другого розділу відведений аналізу дослідження
здійснення митних формальностей митними органами, що розкривають
сутність управлінської діяльності та їх суспільне призначення, тобто функції,
для виконання яких, власне й створена система митних органів. .При цьому,
загальне регулювання митною справою

у суднобудуванні для розвитку

зовнішньоекономічної діяльності, за дорученням органів влади і управління
України, здійснює спеціально уповноважений орган: Державна фіскальна
служба України. Вона приймає локальні нормативні акти, що регулюють дану
сферу діяльності до складу якої входять митні органи ДФС, які забезпечують
здійснення зовнішньоекономічної діяльності у суднобудівній галузі України (С.
95-96).
Автором визначено адміністративно-системний підхід до регулювання
митно-тарифних відносин щодо забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
:'4$}-. ■ЙГчл*® ’ :

ш -:-

у суднобудівній галузі. Враховуючи об’єктивну необхідність посилення
державного

регулювання

митних

відносин

у

сфері

суднобудівної

промисловості, а відтак, необхідність запровадження спрощеної системи
оподаткування, програмування, розвитку та постійної модифікації засобів
адміністративно-правового регулювання у процесі виконання митних процедур,
вперше обґрунтовано пост-аудит контроль, визначено завдання виведення
організаційно-правових

відносин підприємств галузі

суднобудування з

митними органами на новий рівень через електронне декларування (С. 116,126).
-

■

0* - -

На думку опонента, цінним є висвітлення функціонування митної системи
за чітко визначених правил, які прийнято називати митними. Митні правила як
встановлений законодавством порядок переміщення товарів через митний
кордон України, у т. ч. для суднобудівної галузі. Як відомо, порядок - це спосіб
і механізм поєднання елементів і підсистем у цілісну систему й чітка
послідовність дій у процесі руху до мети. Відповідно, встановлений порядок
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переміщення товарів можна розглядати, як систему правових норм, що
регулює таке переміщення через митний кордон. Така властивість встановлення
правил надає можливість чітко застосовувати митні процедури та операції
згідно прописаних регламентних дій, що забезпечує перетин кордону товарами
для суднобудівної галузі (С. 130-131).
Третій

розділ

«Митні

процедури

у

суднобудуванні:

правова

регламентація та специфіка» є емпірично спрямованим, виб.удуваним на
результатах досліджень. Виходячи з обраної методології, дисертант акцентує
увагу на тому, що запровадження митних режимів обумовлено, в першу чергу,
необхідністю надання переміщуваним товарам певного статусу, з метою
забезпечення

можливості

здійснення

митного

контролю.

Крім

цього,

застосування митних режимів дає можливість, залежно від мети, терміну
ввезення чи вивезення товарів або інших обставин, застосовувати до них різні
заходи правового регулювання.

Важливим чинником встановлення статусу

товару у суднобудівній галузі, наприклад: комплектуючих виробів, запасних
частин для суднобудування, залежно від характеру та мети його переміщення
через митний кордон, є послідовність технологічного циклу побудови або
ремонту суден. Якщо потрібно ввести вироби, що встановлюються до початку
будівництва, наприклад секції днища і головного двигуна з приладами
керування, знаючи термін побудови судна - 2 роки - це буде один митний
режим, а якщо це прилади, обладнання палубного розташування або радарні і
локаторні пристрої до палубної настройки судна - це

буде інший митний

режим. За такого, автор вперше наводить унікальну технологічну класифікацію
застосування

митних

режимів

у

специфічній

галузі

промисловості

суднобудуванні, що є дуже цінним і заслуговує на увагу (С. 176-178).
Дисертантом відокремлено класифікацію митних режимів на п’ять груп: а)
режими,

які

використовуються

при

здійсненні

основного

обсягу

зовнішньоторговельних операцій; б) митні режими, за яких переміщення
товарів через кордон поєднується з виконанням митними органами конкретних
операцій; в) режими, у рамках яких товари перемішуються через кордон у
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зв'язку з їх переробкою в іншій країні; г) режими, які використовуються при
припиненні зовнішньоекономічних операцій; д)

митні режими, при яких

товари не купуються і не реалізовуються суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України, а переміщуються через територію України з метою
доставки з однієї іноземної країни в іншу (С.179-180).
Автор дослідив систему спрощення митних процедур, як діяльність
суб'єктів

міжнародного

права,

спрямовану

на

створення

міжнародних

стандартів, норм і практики, що сприяють оперативному і економічному
проходженню митних процедур особами, що переміщують товари через митні
кордони держав. Гармонізація в міжнародному митному праві реалізується в
якості міжнародних стандартів, що дає можливість спрощення митних
процедур. За своєю правовою природою гармонізація являє собою узгодження і
нормативне закріплення державами - учасниками міжнародного договору у
сфері митного співробітництва положень даної угоди у внутрішньому
законодавстві своїх країн з метою застосування однакових норм і правил
митних процедур у суднобудуванні. Договірний механізм спрощення та
гармонізації митних процедур тимчасового ввезення товарів у суднобудуванні і
судноремонті, що включає розробку міжнародно-правових норм та прийняття
міжнародних митних конвенцій, є основним засобом однакового правового
регулювання митних відносин держав-учасниць в рамках Всесвітньої митної
організації, за допомогою діючих міжнародних митних конвенцій «Про Карнет
А.Т.А. для тимчасового ввезення товарів» від 6 грудня 1961р. і «Про тимчасове
ввезення» від 26 червня 1990р. Регламентація митної процедури тимчасового
ввезення товарів для суднобудування і судноремонту за допомогою введення в
міжнародну практику уніфікованого митного документа - Карнету А.Т.А. і
гармонізації національних вимог до оформлення товарів на кордоні є важливою
особливістю митної конвенції «Про тимчасове ввезення», якою встановлено
уніфікований підхід до прийняття правових актів, що регламентують
імплементацію спрощених митних процедур (С.208-209).
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Четвертий розділ «Сучасні тенденції удосконалення і розвитку
митного оформлення у суднобудуванні» присвячений дослідженню сутності
правового регулювання та забезпечення митного оформлення при переміщені
товарів суднобудівної галузі через митний кордон, створення та застосування
вільних митних зон сервісного типу на суднобудівних підприємствах,
визначення регулятивного значення регламентації митних формальностей у
суднобудуванні, лібералізацію митного оформлення у суднобудуванні та
судноремонті: програма лояльності, правові чинники митного супроводження
та інноваційне забезпечення суднобудування, як механізм підвищення
конкуренто-спроможності галузі.
На основі ґрунтовного теоретичного аналізу, автором виділено елементи
правового регулювання переміщення товарів через митний кордон України: 1)
правотворчість, тобто діяльність державних органів, яка спрямована на
вдосконалення законодавства з питань митної справи, шляхом прийняття нових
нормативно-правових актів, зміни або відмінну застарілих; 2) правове
виховання, як комплекс заходів спрямованих на формування у персоналу
митних органів правової свідомості та правової культури, яка дозволить
належним чином розуміти та виконувати відповідні правові приписи норм
права; 3) ефективне правозастосування, яке передбачає здійснення функції
правового регулювання суспільних відносин та функції забезпечення прав і
свобод фізичних та юридичних осіб у галузі митних відносин, зокрема під час
переміщення товарів через митний кордон; 4) контрольна діяльність суб'єктів
митного контролю яка спрямована на перевірку, вивчення та аналіз дотримання
норм права з боку учасників правовідносин (С. 284-285).
Дисертантом визначено, що механізми вільних митних зон сервісного
типу дозволяють створювати нові або відновлювати існуючі зв'язки між
економічними суб'єктами на основі узгодження їх інтересів, утворювати
конкурентоспроможні пропозиції, брати участь у перерозподілі ресурсів
світової економіки, згладжувати відставання у розвитку суміжних та супутніх
суднобудуванню галузей, ефективно брати участь у міждержавній виробничої
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кооперації. Створення нової промислової інфраструктури - вільної

митної

зони сервісного типу неминуче вносить у національну економіку інші способи
виробництва, передусім пов'язані з формами підприємництва.
Створення вільних митних зон у суднобудуванні може переслідувати
різні цілі. Насамперед, залучення іноземних інвестицій використовуються для
розширення виробництва товарів на експорт або імпортозамінних товарів. Такі
виробництва розвиваються, як правило, на основі новітніх технологій. І в
першому, і в другому випадку створення вільних митних зон сервісного типу
сприяє прискореному розвитку економіки, створення сучасної інфраструктури,
підвищенню кваліфікації місцевих працівників

і, в кінцевому підсумку,

збільшенню припливу валютних засобів в країну ( С. 309-310).
Автор

висвітлює,

суднобудуванні

та

що

регламентація

судноремонті

митного

здійснюється

не

оформлення

тільки

на

у

підставі

міжнародних конвенцій, а й на основі принципів ст.8 МКУ, що мають
регулятивне значення для галузі (С. 319-320).
Дисертантом проаналізовано процеси, які протікають у міжнародній
торгівлі та висвітлено, що лібералізація є її основною тенденцією, яка полягає
у розширенні свободи економічних дій і зняття обмежень на діяльність у сфері
міжнародної торгівлі для національних господарюючих суб'єктів та спрощення
доступу на внутрішній ринок для зарубіжних суб'єктів. При цьому, автор
наводить типовий приклад «програми лояльності»

у суднобудуванні, це

спрощення митних процедур, тобто при подальших переміщеннях через кордон
товарів

можуть

надаватися

знижки,

преференції

у

тому

числі

за

накопичувальною системою. Також можуть існувати системи бонусів. Крім
того, при отриманні таких пільг, суднобудівні підприємства мають можливість
на сповіщення про нові послуги та пільги.

Таким чином, «програму

лояльності» можна визначити, як комплекс маркетингових заходів для розвитку
послуг існуючим суб’єктам ЗЕД у майбутньому продажу чи наданню

їм

додаткових послуг, просування корпоративних ідей і цінностей, що є дуже
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значущим

на

сьогоднішній

день

при

спрямуванні

України

до

євроінтеграційних процесів (С. 341-345).
Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають зі
змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних результатів
дисертаційної роботи.
Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можливо дійти висновку,
що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а
дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Значення одержаних результатів для науки й практики та
рекомендації щодо їх можливого використання
На

погляд

опонента,

результати

дисертаційного

дослідження

характеризуються теоретичною та практичною значущістю. Вони можуть бути
використані:
- у навчальному процесі - при викладанні дисципліни чи створенні
спеціального курсу для студентів вищих навчальних закладів, під назвою: «Митне
оформлення при здійсненні ЗЕД у суднобудуванні», при підготовці методичних
рекомендацій, навчальних програм, курсів лекцій;
- у правозастосовній діяльності - для вдосконалення практики застосування
норм чинного законодавства у сфері регулювання митних правовідносин при
переміщенні товарів суднобудівної галузі;
- у правовиховній - для підвищення рівня професійної компетентності
митних службовців та суб’єктів ЗЕД у суднобудуванні;
- у науково-дослідній сфері - наукові результати, положення, висновки,
отримані в процесі дослідження, можуть бути взяті за основу для подальшого
опрацювання проблем митного оформлення товарів суднобудування при
переміщенні через митний кордон;
- у сфері правотворчості - для удосконалення норм Митного та Податкового
кодексів, законодавчих актів суднобудівної галузі.
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Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій
дисертації в опублікованих працях
Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено у
монографії «Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційноправовий аспект)», двадцяти восьми публікаціях у фахових та міжнародних
виданнях, шести інших публікаціях, що додатково висвітлюють окремі питання
роботи, двадцяти шести тезах доповідей. Таке представлення результатів
наукової роботи є достатнім. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота
висвітлення результатів та розкриття змісту дисертації відповідає вимогам ДАК
України та «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника». Зазначені публікації повною мірою
висвітлюють основні наукові положення дисертації.
Основні

положення

конференціях, а саме: VII

дисертації широко

апробовані

на наукових

Міжнародній науково-практичній конференції

«Управління проектами: стан та перспективи» (м. Миколаїв, 20-23 вересня
2011р.); VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення та
розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» (м. Миколаїв, 27
листопада 2013р.);

VIII Міжнародній науково-практичній конференції:

«Морське право: історія, сучасність, перспективи розвитку» (м. Одеса, 5-6
грудня 2013р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародноправові проблеми сучасного торговельного мореплавства» (м. Київ, 12 грудня
2013р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
законодавства України: пріоритетні напрямки його удосконалення» (м. Одеса,
10-11 жовтня 2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Цінність
права як найефективнішого регулятора суспільних відносин» (м. Донецьк, 7-8
листопада 2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції: «Другі
таврійські юридичні наукові читання» (м. Сімферополь (Республіка Крим), 7-8
листопада 2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правовые
реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных
процессов» (м. Кишинів (Республіка Молдова), 7-8 листопада 2014р.); X
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Міжнародній науково-практичній конференції «Наука в інформаційному
просторі» (м. Дніпропетровськ, 20-21 листопада 2014р.); Міжнародній науковопрактичній конференції: «Законодавство України у світлі сучасних активних
реформаційних процесів» (м. Київ, 21-22 листопада 2014р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Право, держава та громадянське суспільство
в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ,
21-22 листопада 2014р.);

Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м.
Львів, 28-29 листопада 2014р.); Міжнародній науково-практичної конференції
«Чинники розвитку юридичних наук у XXI столітті» (м. Дніпропетровськ, 5-6
грудня 2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична
наука України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Донецьк, 5-6 грудня 2014р.);
IX Міжнародній науково-практичній конференції «Морське право: історія,
сучасність,

перспективи

Всеукраїнській

розвитку»

науково-практичній

(м.

Одеса

конференції

11-12

грудня

«Правова

2014р.);

реформа

та

забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні» (м.
Одеса, 12-13 грудня 2014р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон,
12-13 грудня 2014р.); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»
(м. Миколаїв, 22-23 грудня 2014р.); VII Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми формування нової економіки XXI століття» (м.
Дніпропетровськ, 25-26 грудня 2014р.); VII Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та
практики» ( м. Миколаїв, 11-12 вересня 2015р.); VI Міжнародній науковотехнічній конференції
Миколаїв,

24-27

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» (м.

вересня

2015р.);

II

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України»
(м. Одеса, 09-10 жовтня 2015р.); Міжнародній науково-практичній конференції
науковців,

юристів-практиків,

молодих
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вчених,

аспірантів,

здобувачів,

студентів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний
та зарубіжний досвід» (м. Сєвєродонецькі, 14-15 квітня 2016р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Перші Миколаївські юридичні дискусії» (м.
Миколаїв 18 травня 2016р.); Міжнародній науково-практична конференції
«Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в
умовах євроінтеграції» (м. Одеса, 20 травня 2016р.); XII Міжнародній науковопрактичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (м.
Миколаїв, 13-16 вересня 2016р.).
Спрямованість

науково-практичних

конференцій,

де

відбувалася

апробація дисертаційного дослідження, характер статей дисертанта, в яких
відображено положення дисертації і результати проведених досліджень,
повною мірою розкривають дослідницьку тему митного оформлення у
суднобудівній

галузі

адміністративно-правове

України:

теоретико-методологічні

забезпечення.

Загалом

вважаю,

засади

що

та

дисертація

пройшла належну апробацію; вона є самостійною науковою працею, що має
завершений характер.

Відповідність змісту автореферату основним
положенням дисертації
Ознайомлення

з

текстом

автореферату

дисертації

дає

підстави

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що
ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні
положення, зміст, результати і висновки здійсненого Е. Б. Хачатуровим
дисертаційного дослідження. Наголошую, що зміст автореферату та основні
положення дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження
Позитивно
зазначити

оцінюючи здобутки дисертанта,

наступні

дискусійні

положення

дисертаційної роботи:
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та

вважаю за необхідне

зауваження

до

поданої

1. Науково цінним, на думку опонента, є проведений автором аналіз
зародження та становлення митних правовідносин у суднобудуванні, однак
вважаю, що робота значно б виграла, якби автор розподілив свій аналіз,
відокремивши історичні періоди їх розвитку.
2. Наведений у підрозділі 3.1. дисертаційного дослідження ( С. 178 - 200)
перелік митних режимів набув би кращого сприйняття, якби їх розділити хоча б
на дві категорії стосовно суднобудування: а) загальні і б) спеціальні, які
безпосередньо беруть участь при переміщенні товарів цієї галузі і включають
такі важливі елементи, як принципи ЗЕД в суднобудуванні (експорт,
тимчасовість, переробка, митна зона, імпорт та ін.).
3. У дисертаційній роботі автор зазначає, що зовнішня торгівля товарами
у суднобудуванні займає важливе місце в економіці України, що викликає
необхідність правового регулювання, тобто відповідного впливу держави на
процес переміщення товарів через митний кордон, включення таких товарів у
господарський оборот на території країни. Такий вплив держави зумовлено не
тільки економічними інтересами, пов'язаними зі сплатою митних зборів,
податків, а й забезпеченням громадської безпеки, охорони навколишнього
середовища, виконанням міжнародних зобов'язань і ін. (С.286-287). Однак,
вважаю доцільним було б більше приділити уваги щодо державного
забезпечення в

цьому

напрямку

організаційно-правового

розвитку

суднобудівних підприємств при здійсненні ЗЕД, що забезпечить збереження
капіталу при застосуванні спрощених митних процедур та наддасть можливість
здійснювати повнокомплектне будівництво морських суден.
4. Вважаю, що дисертаційну роботу варто було б доповнити практичними
рекомендаціями

щодо особливостей адміністрування при переміщенні

конкретних видів товару через митний кордон для суднобудівної галузі, що не
виробляються в Україні, враховуючи, що

судно, яке будується, буде

експортуватися за кордон.
5. Є зауваження до авторського визначення «Програма лояльності».
Доцільно

було

б

більш

ґрунтовніше
19

розкрити

концептуальні

засади

враховуючи, що вона сприяє спрощеному переміщенню товарів суднобудівної
галузі та надає можливість економити на митних зборах та податках, що на
сьогодні є дуже суттєвим для суднобудування і судноремонту. Це б дозволило
послужити запорукою для удосконалення нормативно-правової бази, як
суднобудівної сфери, так і митної справи (С. 343 - 344). Зокрема, корисними
були б положення щодо: 1) визначення понять «адаптація», «гармонізація»
«імплементація»; 2) формування переліку міжнародних стандартів, до яких
доцільно адаптувати українське законодавство та ін.
6. Вважаємо, що формування понятійного апарату під час розкриття
предмету дослідження постає однією із необхідних умов адекватного розуміння
висновків та рекомендацій дисертаційної роботи. У зв’язку з цим потребує
уточнення позиція дисертанта щодо визначення понять «регламентування
митних процедур у суднобудуванні», «адміністративно-правове регулювання
суднобудівної галузі», «правова регламентація митних правовідносин у
суднобудівній

галузі»,

«державне

регулювання

митного

контролю

у

суднобудуванні», «міжнародна адміністративно-правова регламентація митних
формальностей у суднобудуванні»,
митного

оформлення

товарів

«інноваційно-правове
суднобудування»,

які

супроводження
дуже

часто

використовуються у роботі.
7. Вищенаведене призвело до того, що зміст дисертації Е. Б. Хачатурова
«Митне оформлення у суднобудівній галузі України: теоретико-методологічні
засади та адміністративно-правове забезпечення», виявився значно ширшим
визначених предмета та об’єкта дослідження. Фактично вони полягають у
вивченні проблем адміністративно-правового забезпечення реалізації вимог
митної справи і політики у суднобудівній галузі, з використанням комплексу
норм міжнародного, морського, господарського права та відповідних стандартів
державного управління і виробничих технологій. Звідси мета і задачі
дослідження не в повній мірі корегуються з назвою розділів та підрозділів
роботи, а також загальними висновками, які сформульовані в її прикінцевих
положеннях. У роботі містяться непоодинокі випадки використання спеціальної
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технічної

суднобудівної

термінології

«повнокомплексне

будівництво

морських суден», «технологічний цикл побудови або ремонту суден», «прилади
та обладнання палубного розташування», «технічний регламент судна» не всі з
яких належним чином пояснюються в контексті досліджуваної проблеми
правового регулювання. З огляду на те, що робота виконана за спеціальністю
12.00.07, автору варто було бути стриманішим у використанні технічних
термінів.
Отже, деякі з наведених зауважень свідчать про складність порушених у
дисертації питань, передусім, вирішення яких значною мірою пов’язано зі
становленням теоретичного підгрунття щодо регулювання митного оформлення
у суднобудівній галузі України адміністративно-правовими засобами та
недостатнім рівнем наукових досліджень у цій сфері.
Водночас, необхідно зазначити, що викладені зауваження на мій погляд,
певним чином впливають на загальний рівень наукового дослідження, однак
суттєво не знижують його наукову і практичну цінність. Сподіваюсь, що
публічний захист дисертанта лише сприятиме підвищенню позитивної оцінки
наукового дослідження Е.Б. Хачатурова «Митне оформлення у суднобудівній
галузі України: теоретико-методологічні засади та адміністративно-правове
забезпечення».
Загальний висновок
За

актуальністю,

ступенем

наукової новизни,

обґрунтованістю

і

достовірністю, науковою і практичною значущістю отриманих результатів,
повнотою їх викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а
також за оформленням дисертація Хачатурова Едуарда Борисовича є
завершеною науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані
результати, що в сукупності розв’язують конкретну наукову проблему, яка має
суттєве значення для науки адміністративного, митного та морського права.
Дисертація Хачатурова Едуарда Борисовича «Митне оформлення у
суднобудівній

галузі

України:

теоретико-методологічні
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засади

та

адміністративно-правове

забезпечення»,

яка

представлена

на

здобуття

наукового ступеня доктора юридичних наук, відповідає вимогам п.гі. 9, 10
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів Україні від 24 липня 2013 року № 567, а її автор заслуговує на
присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю
12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.
Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор
член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного уніве
імені Ярослава Мудрого,
заслужений діяч науки і техні
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