вIдгук

офiцiйного опонента доктора юридичних наук, професора
кафедри методики професiйноi освiти та соцiально-ryманiтарших
дисциплiн Бiлоцеркiвського iнституту неперервноi освiти
дзвО <<Унiверситет менеджменту освiти>> нАпН Украiни
Косицi Ольги ОлексiiЪнЙ
на дисертацiю Андрiйченко Надi'i СергiiЪни
<<Адмiнiстративно-правовi засади оцiнювання ефективностi дiяльностi
правоохоронних органiв як субОектiв забезпечення
фiнансовоекономiчноi безпеки УкраiЪи>>,
яка подана на захист до разовоi спецiалiзованоi вченоi
Ради
дФ 55.051.001 у Сумському державному унiверситетi, що подана на
здобуття наукового ступеня доктора фiлософii з галузi знань 08 <<Право>>
за спецiальнiстю 081 <<Право>>

Акmушlьнiсmь mеrпu dасерmацiйноzо dослidмсення mа
планама вidповidнuх zшlузей наук

ti зв'язок

з

Актуальнiсть наукового аналiзу питань, що розкритi в дисертацiйному
дослiдженнi, обумовлена зростанням фiнансово-економiчноi злочинностi в
державi, що привертае особливу увагу до дiяльностi правоохоронних органiв

до повнОваженЬ якиХ наJIежить виявлення, припинення, розслiдування та
розкриття фiнансово-економiчних злочинiв. Зважаючи на це актуальним е
питання реформування з€вначених

сдиного правоохоронного органу

правоохоронних органiв та створення

у

сферi захисту фiнансово-економiчних

iHTepeciB держави про що свiдчить низка законопроектiв заре€строваних

у

парламеНтi, зокрема мова йде про наступнi законопроекти: пПро Службу
фiнансових розслiдувань УкраТни (фiнансову полiцiю)> (2013), <Про основи

запобiгання та боротьби з економiчними правопорушеннями>> (2Ol4), <Про

Фiнансову полiцiю> (2016), <Про Нацiональне бюро фiнансовоi безпеки)>
(2018), пПро Бюро фiнансових розслiдувань>> (2019). Водночас в жодному з

них не придiлено належноТ уваги оцiнюванню ефективностi дiяльностi
правоохоронного органу, який пропонувzLлося утворити, тодi як визначення
правових засаД оцiнювання виконання ocTaHHiM

сумський дврждвнlrй
УНIВЕРСИТЕТ
(Штамп l&2)

,,I

,'

20

посилити вlдповlдulльнlсть керiвництва та спiвробiтникiв правоохоронного
органу за результати дiяльностi, запобiгатиме зловживанню ними своiми
повноваженнями, дозволить з€tлучити

громадськiсть

до

контролю за

дiяльнiстю правоохоронного органу тощо. При цьому на доктрин€lльному
piBHi зустрiчаються лише деякi HayKoBi працi присвяченi дослiдженню
окремих аспектiв обраноi автором теми дисертацiйного дослiдження.

зважаючи

на

вищевикладене, необхiднiсть

не лише

реформувати

правоохороннi органи, якi е суб'ектами забезпечення
фiнансово-економiчноi
безпекИ УкраТни, а й сисТематичнО оцiнюваТи ефектИвнiсть ik дiяльностi,

недостатня теоретична розробленiсть з€вначеного питання, вiдсутнiсть
вiдповiдного правового регулювання загалом обумовлюють актуальнiсть

дослiдження адмiнiстративно-правових засад оцiнювання ефективностi
дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансовоекономiчноТ безпеки Украiни.

обрана тема дисертацii вiдповiдае положенням Стратегiт

ст€Lлого

розвитку <Украiна-2020)), схваленоI Указом Президента УкраiЪи вiд 12 сiчня

20t5 р.

J\Ъ 5

та Стратегiт розвитку наукових дослiджень Нацiональноi академii

правових наук УкраiЪи
заг€UIьних

на 20161020 роки,

затвердженоi Постановою

зборiв Нацiональноi академiI правових наук Украiни вiд 3 березня

20tб р. .щисертацiя виконана у межах науково-дослiдних тем НавчальнонауковогО iнститутУ права Сумського державного унiверситету, а саме:
<<Удоскон€Lпення системи правоохоронних органiв щодо забезпечення
фiнансово-економiчноi безпеки УкраiЪи> (номер державноi реестрацii
0116U006814), <<Система критерiiв зовнiшнього монiторинry дiяльностi

единого правоохоронного органу

У

сферi забезпечення фiнансовоi та

економiчноi безпеки держави> (номер державноi реестрацiт 01 l 8U00 357 5).
HaйBazoMiu,li HayKoBi резульmоmu, tцо мiсmяmься в duсерmацit, mа
HoBi факmа, odepпcaHi авmором

Представлена Андрiйченко Н.С. наукова праця е одним iз перших
у

вiтчизнянiй юридичнiй науцi адмiнiстративного права комплексним

правовим дослiдженням адмiнiстративно-правових засад оцiнювання
ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'сктiв забезпечення

фiнансово-економiчноi безпеки

УкраiЪи

та

визначення напрямкiв iх

удоскон€tлення.

Наукова новизна обраноi тематики сприяла тому,
що дисертантцi
вд€rлося досягти значних наукових
результатiв про що свiдчить вiдповiдна
кiлькiсть положень, якi подаються для оприлюднення вперше,
удосконаленi
та дlст€tли под€tльшого розвитку. Пр" цьому сам змiст дисертацiйного
дослiдження дас пiдстави стверджувати про ix наукову обrрунтованiсть.
Зокрема науковою новизною вирiзняються TaKi висновки авторки.

По-перше, сформульовано авторське розумiння оцiнювання
дiяльностi
правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення
фiнансово-економiчноi
безпеки Украiни як законодавчо визначеноI сукупностi
дiй уповноважених
державою органiв,

ik

посадових осiб, громадян, спрямовану на з'ясування

ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення

фiнансово-економiчнот безпеки держави, ix окремих спiвробiтникiв,
пtдроздiлiв, що здiйснюеться вiдповiдно до закрiплених законом критерiiЪ
оцiнювання, а також в ус,гановленому адмiнiстративно-правовими нормами
порядку i формах, Що € основою для прийняття
управлiнських рiшень щодо
покращення виконання останнiми cBoik завдань та
функцiй (с. 43).

по-друге, в роботi вперше запропоновано поняття <адмiнiстративноправовi формИ оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних
органiв
як суб'ектiв забезпечення фiнансово-економiчнот безпеки Украiъп як

вiдмiннi за своiми наслiдками способи зовнiшнього вираження здiйснюваних
суб'ектами ДlИ, визначених законом i спрямованих на оцiнювання
ефективностi

виконання правоохоронними органами як суб'ектами

забезпечення фiнансово-економiчнот безпеки Украiъи покладених на
них
завдань, функцiй та вжиття заходiв для вдоскон€Lлення ix
дiяльностi (с. 88).

По-третеl }З€lг€tльнено

особливостi атестацii спiвробiтникiв

правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення
фiнансово-економiчноi

безпеки Украiъи, а саме: атестацiя спiвробiтникiв кожного правоохоронного

органу як суб'екта забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки Украiни
регламентована рiзними пiдзаконними актами; склад атестацiйних комiсiй
спiвробiтникiв цравоохоронних органiв як суб'сктiв забезпечення
фiнансовоекономiчноi безпеки УкраiЪи затверджуе керiвництво зЕIзначених органiв; не
Bci атестацiйнi koMicii передбачають з€tлучення

|ромадськостi до проведеннrI

атестацii спiвробiтникiв правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення
фiнансово-економiчноi безпеки Украiни та iншi (с. 111_11s).

По-четверте, удоскон€tлено напрямки оптимiзацiТ пiдзвiтностi
правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансово-економiчноI
безпеки Украiни, а саме: закрiпити на законодавчому piBHi положення, згiдно

з яким звiт про дiяльнiсть

правоохоронного органу необхiдно не лише

подаватИ дО вiдповiдниХ органiв влади,

а й публiчно

оприлюднювати в

обов'язковому порядку; зобов'язати органи державноi влади, яким надаються

подiбнi звiти надавати офiцiйний коментар щодо ix розгляду з висновками
щодо задовiльноi чи незадовiльноi дiяльностi правоохоронного органу;
розширити повноваження окремих суб'ектiв, якi на сьогоднi здiйснюють
контролЬ за дiяльнiстю правоохоронних органiв (с. 128).

По-п'яте, дiстало под€tльшого розвитку узаг€rльнення зарубiжного
досвiдУ у сферi оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв,

про що свiдчать сформульованi дисертанткою узагальнення про те, що: в
основу оцiнювання ефективностi правоохоронних органiв зарубiжних держав

покладено комплекс кiлькiсних та якiсних критерiiъ; громадська думка
набувас все бiльшого значення пiд час оцiнювання ефективностi дiяльностi
правоохоронних органiв зарубiжних держав, а в окремих це вже традицiйний
iHcTpyMeHT

Iх оцiнювання; неоднозначним е використання статистичних

даниХ пiд час оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв

зарубiжних держав; оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних
органiв проводиться за окремими напрямками - якiстю послуг, вiдчуттям
безпеки, боротьбою зi злочиннiстю, якiстю управлiння; винятковим е досвiд

сшА, де

оцiнюваннЯ ефективностi дiяльностi правоохоронного органу

здiйснюеться у формi акредитацii; позитивним с досвiд Пiвнiчноi Iрландii та

Великоi Британii, де оцiнювання дiяльностi полiцii здiйснюеться спецiально
утвореними органами

- Радою з питань полiцейськоi дiяльностi, Iнспекцiею у

справах полiцii (с. 173).

по-шосте, конкретизовано змiст соцiологiчного дослiдження, метою
якого е встановлення рiвня |ромадськоi довiри до правоохоронних органiв як

суб'сктiв забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки Украiни, яке мае
включати опитування

як пересiчних громадян, якi У правовiдносинах

правоохОронними органами УкраТни е пасивними суб'ектами, так

з

i осiб, якi

безпосереднъо взаемодiяли iз правоохоронними органами держави
упродовж
останнього часу (свiдки, потерпiлi, пiдозрюванi) (с. 185).

Сmупiнь обrрунmованосmi науковах полоilсень,
р е ком

е

н d а цi

й,

с ф о рмул ь о в

ан

llx у

d

uс ер mа

BacHoBKiB,

цi'i

Грунтований аналiз дисертацiТ та опублiкованих праць Андрiйченко

н.с. дае

можливiсть констатувати, що HayKoBi положення та висновки

роботи н€lJIежно обГрунтованi.

locToBipHicTb сформульованих

у

дисертацii положено обумовлена

поставленою метою та визначеними завданнями, структурою дисертацiйноi
роботи, яка дозволила чiтко та широко висвiтлити адмiнiстративно-правовi

засади оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як
суб' eKTiB забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки УкраТни.

науковий аналiз характеризуеться н€lJIежним методологiчним та
науковим iHcTpyMeHTapicM, арryментованiстю сформульованих висновкiв та
пропозицiй, власним баченням напрямкiв вирiшення iснуючоI проблеми.

Особливо варто вiдзначити
дисертацiйного дослiдження, до

iнформацiйну

якоi

та

емпiричну основу

увiйшли узаг€rльнення

практики

дlяльностl правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансовоекономiчноi безпеки Украiни, довiдковi видання, статистичнi матерiали,
результати соцiологiчних дослiджень проведених у 20Iб та2О|9 роках.

Позитивно можна оцiнити й науково-теоретичне пiдrрунтя дисертацii,

а саме 246 джерел, серед яких HayKoBi працi фахiвцiв у галузi фiлософii,
загальноi TeopiT держави i права, адмiнiстративного права, фiнансового права,

iнших г€Lлузевих правових наук, зокрема зарубiжних дослiдникiв, мiжнароднi

договори

й

угоди, акти нацiонального законодавств4 законопроекти,

законодавство зарубiжних держав. Зазначений обсяг використаних джерел
свiдчить про rрунтовне опрацювання проблеми

i високий

piBeHb пiдготовки

авторки.

Значення dля наукu i пракmuкu оmрuлrанuх резульmаmiв

Одержанi Андрiйченко Н.С.

в процесi дисертацiйного

дослiдження

результати можуть бути використанi для вдосконaLпення концептуzlJIьних
положень юридичноТ науки та е практично корисними для реформування
нацiонального законодавства.

Сформульованi

й

обГрунтованi

в дисертацii висновки та

можуть бути використанi в науковiй дiяльностi

напрямкiв удоскон€Lлення

-

положення

для розробки под.tльших

адмiнiстративно-правових засад оцiнювання

ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення

фiнансово-економiчноi безпеки Украiни. Необхiдними HayKoBi доробки

Андрiйченко Н.С.

с для

правозастосовноi дiяльностi для удосконЕrлення

практичноi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення
фiнансово-економiчноi безпеки УкраiЪи.

Також висновки та положення дисертацii можуть бути використанi в
ocBiTHboMy процесi - пiд час проведення занять та пiдготовки навч€tльнометодичноТ лiтераryри iз дисциплiн кАдмiнiстративне право>

й <Суловi та

правоохороннi органи).

Оцiнка змiсmу dшсерmацi'i mа

Ti

завершенiсmь

CTpyKTypHi частини дисертацiТ належно висвiтленi та вiдповiдають TeMi

та MeTi дослiдження.

.Щисертацiйна робота складаеться

зi

вступу, трьох

роздiлiв, що мiстить десять пiдроздiлiв, висновкiв до роздiлiв та загальних
висновкiв i списку використаних джерел.

У

вступi достатньо обгрунтовано актуальнiсть проблеми, чiтко

сформульовано мету, яка корелюе з темою дослiдження та конкретизуеться в
завданнях, окреслено об'ект

i предмет роботи, вказано методи дослiдження,

практичне значення дисертацii,

апробацiю результатiв

та

структуру

дослiдження.

У

першому роздiлi авторка здiйснила вагомий теоретико-правовий

аналiз проблематики, зокрема спершу визначила правоохороннi органи, якi
належать до суб'сктiв забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки УкраiЪи,

далi

запропонувала визначення поняття <<оцiнювання дiяльностi

правоохоронних органiв

як субектiв

забезпечення фiнансово-економiчноi

безпеки Украiни>, з'ясувала мету та завдання такого оцiнювання, розкрила

вже iснуючi HayKoBi пiдходи до розумiння критерiiв оцiнювання дiяльностi

правоохоронних органiв, що дозволило отримати уявлення про iснуючi
HayKoBi доробки, проаналiзувала правовi засади оцiнювання ефективностi

дiяльностi правоохоронних органiв як суб'сктiв забезпечення фiнансовоекономiчноТ безпеки Украiни, що дало можливiсть обЦрунтувати висновок

про

фрагментарнiсть

та

iснування лише формальних положень, якi

стосуються оцiнювання ефективностi дiяльностi з€вначених суб' eKTiB.

Щругий роздiл дисертацiйного дослiдження присвячено детrrльному
аналiзу адмiнiстративно-правових формt оцiнювання ефективностi дiяльностi

правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансово-економiчноi
безпеки Украiни та

iх класифiкацii на попереднi, кiнцевi, промiжнi, правовi

та неправовi, внутрiшнi, зовнiшнi та змiшанi. Особливий акцент зроблено на

характеристицi саме внутрiшнiх, зовнiшнiх та змiшаних адмiнiстративноправовi форми оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв
як суб'сктiв забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки УкраiЪи, виявленнi

ik недолiкiв.

У третьому роздiлi авторка розглядас досвiд низки зарубiжних держав
щодо оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв та
формулюе напрямки удосконалення адмiнiстративно-правового реryлювання

оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв
забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки Украiни. Зокрема, обцрунтовано

критерii оцiнювання ефективностi дiяльностi зазначених правоохоронних
органiв, розкрито спiввiдношення запропонованих критерiiв мiж собою,
запропоновано створити спецiа-пьну служби з метою постiйного оцiнювання

ефективностi дiяльностi вказаних правоохоронних органiв

i

передбачено

порядок формування if складу.

висновки логiчно вiдображають наведенi в дисертацiI арryменти по

кожному

iз

поставлених авторкою завдань спрямованих на досягнення

загальноi мети роботи.
,.Щисертацiя наJIежно оформлена.

Стиль мови враховуе вимоги, якi

ставляться до таких наукових робiт. Чiтку логiчну cTpyкTypoBaHicTb роботи

забезпечують вiдповiднi висновки

та

узагальнення.

,Щисертацiйне

дослiдження характеризуеться еднiсть змiсту, цiльовою спрямованiстю та е
особистими внеском авторки у сучасну правову науку.

позитивно слiд вiдмiтити кiлькiсть наукових публiкацiй авторки та
апробацiю результатiв дисертацiйного дослiдження. Результати дисертацii
висвiтлено в 1 колективнiй монографii та 12 наукових статтях в фахових

та зарубiжних держав' У тому числ1 виданнях, Що
наукометричою базою даних Scopus. У свою черry апробацiя

виданнях Украiъи
iндексуються

висновкiв та узаг€UIьнень сформульованих в дисертацiйному дослiдженнi не
обмежуеться лиШе теритоРiсю УкраТни, а охоплюе й iншi держави (Польща,

литва). Загалом вважаю, що дисертацiя пройшла належну апробацiю та

е

завершеною та самостiйною науковою працею.

fuскусiйнi

полоаtсення mа заувамсення dо змiсmу dасерmацii

Загалом позитивно оцiнюючи дисертацiю Андрiйченко Н.С., все ж таки
необхiдно вiдзначити наявнiсть деяких дискусiйних аспектiв.

Потребус узгодження теза авторки, що оцiнювання ефективностi
дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансово1.

економiчнот безпеки УкраIни повинне включати критерii, якi вiдображають

iнтереси кожного суб'скта оцiнювання в ефективному виконаннi
правоохоронними органами покладених на них завдань у сферi захисту
загроз
фiнансово-економiчних iHTepeciB держави вiд внутрiшнiх та зовнiшнiх
(с. 55-5б) i запропонований перелiк критерiТв оцiнювання ефективностi

дiяльностi зазначених правоохоронних органiв (с. |76-|77). Зокрема, чи
дiйсно цi критерiI вiдображають iнтереси кожного суб'скта оцiнювання.
2. .Щисертантка

класифiкуючи

адмiнiстративно-правовi форми

оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв
забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки УкраiЪи до змiШаних фОР'
корупцiйних
дiяльностi зазначених
оцiнку
вlдносить
ризикiв
правоохоронних органiв (с. 143). Водночас зi змiсту дисертацiйноi роботи
потребуе конкретизацii така пропозицiя авторки.

З. Змiст

пункту 3.1 дисертацiйноi роботи, який

присвячено

дослiдженню досвiду зарубiжних держав щодо оцiнювання правоохоронних
органiв, дае пiдстави стверджувати, що авторкою в основному розкриваються

особливостi оцiнювання дiяльностi органiв полiцiт в

СшА, Канадi, Великiй

Британii, Португалii та iнших держав, а тема дисертацiйного дослiдження
визначена

як

<Адмiнiстративно-правовi засади оцiнювання ефективностi

дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв забезпечення фiнансовоекономiчноi безпеки Украiни>>. Такий пiдхiд авторки мае бути додатково
обlрунтований.

4. Конкретизуючи пропозицiю щодо створення спецiальноi служби

з

метою постiйного оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних
органiВ як суб'ектiв забезпечення фiнансово-економiчноТ безпеки Украiни

(с.183), авторка пропону€ визначити порядок

формування

if

складу

зважаюЧи на полОженнЯ законопРоектУ <ПрО БюрО фiнансоВих розслiдувань)

року (с. 184_185). Водночас зважаючи на те, що на
сьогоднi цей законопроект парламентом вiдхилено та знято з розгляду, а

вiд 30 серпня

20119

ймовiрнiсть внесення подiбних законопроектiв с високою, вважаю, що робота

ЗнаЧНо Виграла

б якби

дисертантка визначила лише заг€шьнi принципи

формування складу такоi спецiальноi служби.

Висловленi зауваження
ДИСКУСiЙниЙ характер

i

побажання мають подекули суб'ективний i

та суттево не

впливають

на

позитивну оцiнку

ВИКОНаного АндрiЙченко Надiсю Сергiiвною дисертацiйного дослiдження.

Васновок
Вважаю, що дисертацlя
бважаю,
<Адмiнiстративно-правовi засади
дисертацiя на тему ((Адмlнlстративно_правов1

оцiнювання ефективностi дiяльностi правоохоронних органiв як суб'ектiв
забезпечення фiнансово-економiчноi безпеки Украiни>, яка пiдготовлена за

спецiальнiстю 081 <Право>> вiдповiдае вимогам нак€ву MiHioTepcTBa освiти i

науки Украiни J\b 40 вiд

.20|7 р. <Про затвердження вимог до
оформлення дисертацii> та Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни NЬ 167 вiд
0б.03.2019

р. пПро

12.01

затвердження Порядку проведення експерименту з

присудження ступеня доктора фiлософii)>, а iT автор

-

Андрiйченко Надiя

Сергiiвна, заслуговуе на здобуття ступеня доктора фiлософiТ з галузi знань 08
<Право> за спецiальнiстю 081 <Право>.
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