вIдгук

адмiнiстративне право
IIраво

Актуальнiсть

i

прочес; фiнансове право; iнформацiйне

дослiдяtення. Негативний

темц

характер

правопорушень в господарському.секторi держави е вагомим арryментом на
користь створення вiдповiдних iнстиryтiв для ix протидii. Одним з них
виступас адмiнiстративно-правова протидiя, яка мае особливий, виключний

характер, Що можна оцiнити
призначення.

Як

та розглянути визначивши

ii

юридичне

демонструс досвiд протидiТ правопорушенням

.гOсподарськот

у

сферi

дiяльностi провiдних зарубiжних kpaiH, наша держава
знаходиться литIJе на шляху становлення даноi iнституцii, про
що, oKpiM
iншого, свiдчить i наявнiсть значноi кiлькостi недолiкiв i] нормативкоi

регламентацii. Все це обумовлюе необхiднiсть вироблення дiевих пропозицiй
щодо вдосконЕlпення нацiонального законодавства, яке регламентуе rrротидiю
правопорушенням у сферi господарськоТ дiялъностi.

Варто погодитися iз о. В. Сугаком, що незважаючи на cyTTeBi здобутки
правникiв,
проблематика
адмiнiстративно-правовоi протидii

правопорушенням саме

у

сферi

господарськоi дiяльностi

зЕLлишаеться

мшIодослiдженою (с. 1 3).

Таким чином, наведене засвiдчуе акту€lльнiсть теми дисертацiйного
О.В. СУКаГа, а також його значення як для подzrлъшого розвитку
науки адмiнiстративного права щодо визначення напрямiв

ДОСЛiДЖеННЯ

удосконшIення

гrравоохоронноi полiтики держави, так i пiдвищення ефективностi
дiяльностi
правоохоронних органiв в KpaiHi у цiлому.
.Щодатковим пiдтвердженням aкTyzuIbHocTi

УМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИ
УНIВЕРСИТЕТ

_

Вiкторовичем теми е

i

той факт, що дисертацiю виконано вiдповiдно

до:

стратегii реформування системи державного нагляду
(контролю), схваленоi
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 18 грудн я 2аП
р. Jф 1020-р;

концепцii реформування системи державнот

допомоги
суб'ектам
господаРювання, cxBaJleнoi
розпорЯдженняМ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд

l3 сiчня 2010 р.

81-р; Стратегiт стапого розвитку <УкраiЪа
схвЕценоi Указом Президента Украiни вiд
12 сiчня 2015
м
-пtь

р.

2020>>,

5/2015;

Стратегii розвиткУ маJIогО i середнього пiдприемництва
в УкраiЪi на перiод
до 2020 РокУ, затвердЖеноi розПорядженням Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24 травIrЯ 2017 р,
504-р.; Стратегii розвитку наукових
дослiджень
Нацiональноi академii правових наук Украihи
на 2016-i:020 роки,
затвердженоi постановою загаJIьних зборiв
Нацiональноi академii правових

М

наук Украiни вiд

3

березня 20|6 р.; Прiоритетних напрямiв наукових
дослiджень Унiверситету сучасних знань на 2017-2022
затверджених
рр.,

рlшенням вченоi ради Унiверситету сучасних знань вiд 8
фудня 20lб р.,
протокол },lэ 3 (с. 1а).

Таким чином, слiд пiдкреслити, що визЕачення

алмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням

дiяльностi

е

актуЕtлъним предметом
адмiнiстративно-правового дослiдження.

сукага е затребуваним як з

питань

у сферi господарсъкоi

комплексного доктринального

Дисертацiйне дослiдження О.В.
позицiй правовоi науки, так i з точки зору

практиаIноi дiялъностi, спрямованоi на
удоскон€lпення

нормативно-правовоТ

бази.

сryпiнь

обrрунтованостi науковпх положень, вшсновкiв
i

рекоменлачiй, сформульованих

у

лисертацii.. Розглянувши дисертацiю,

можна зробити висновок, Що автор
дiйсно провiв фунтовне комплексне
наукове дослiдження, що вiдповiдае поставленим
MeTi та завданням.
Методологiчною основою дисертацiйного
дослiдження е сукупнiстъ методiв i
прийомiв наукового пiзнання. ix застосування
характеризуетъся системним

пtдходом, Що дае можливiсть
дослiджувати проблеми

в

едностi ikнього

.

соцlапьного 3МicTy i юридичноi форми, здiйснити системний аналiз питання
адмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням у сферi господарськоi
дlяльностl.

Нормативною основою дисертацiйного дослiдження е Конституцiя
украiни, а також низка законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових
aKTiB, нормИ якиХ закрiплюютЬ органiзацiйнi

правопорушенням

у

та правовi засади протидii

сферi господý"рськоi дiяльностi. Iнформачiйну

та

емпiричнУ основУ роботи становить узаг€Lпьнення дiяльностi окремих
правоохОронниХ органiВ щод9 протидii правопорушенням у сферi

господарськоi дiяльностi. У ходi Ёiдготовки дисертацii автором використано
власний досвiд rтравоохоронноТ та господарськоi дiяльностi (с. 1 7).

Фундаментальнiсть
всебiчному

та

та

комплекснiсть роботи проявлясться у

та

предмету

генези дослiдження

протидiТ

у сферi господарськоi дiялъностi у вiтчизнянiй

правовiй

поступовому вивченнi дисертантом об'екту

дослiдження.

Починае роботУ дисертант
правопоРушенням

науui Й вивчае низкУ джерел.

У

з

логiчнiй послiдовностi

в

дисертацii

з'яоовуеться cyTнicTb поняття та види правспорушень у сферi господарськоi

дiяльностi як об'екта адмiнiстративно-правовот протидii. Визначаються види

та особливостi правоохоронноi дiяльностi iз протидiт правопорушенням у
сферi господарсъкоi дiяльностi. Надаеться характеристика правовому
регулюванню проткдii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi та

мiсце у ньому адмiнiстративно-правових норм.
мета, принципи та напрямки адмiнiстративно-правовоТ

встановлюеться
Окреслюються

протилii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi. Розкриваеться
змlg1, адмlнlстративно-правового
змiст
адмl Hl стративно-правового
статусу
суб'ектiв
суб'ектiв
протидiill
правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi в ykpaiHi. Окреслюеться
коло адмiнiстративно-правових форм та методiв протидii правопорушенням
у
сферi гOсподарськот дiяльностi в Украiнi. Узагальнюсться зарубiжний досвiд

протидiТ правопорушенням

у сферi

господарсъкоi дiяльностi

та

4

опрацьоВуються можливостi його використання

в YKpaiHi.

Окреслюються

напрямки вдосконаJIення нацiонального законодавства, яке
регламентуе
протидlю правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi. Визначаються
напрямки удосконалення взаемодii та координацiТ мiж суб'ектами протидii
правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi в YKpaihi.

обраний вектор теоретико-правового дослiдження дозволив о.в.
Сукаry досягти поставленоi мети та визначив успiшнiсть наукових розробок,
спрямованих на вирiшення нагuLльних наукових завдань.

ЩостовiРнiстЬ науковИх. положень, висновкiв

i

рекомендацiй

дисертацiт пiдтверджуеться ik апробацiею у вiдкритому друку, обговоренням

на наукOвих

iнших наукових заходах. .Щостовiрнiсть
одержаних результатiв пiдтверджуеться не тiльки ix суто науковою
конференцiях,

значимiстю, як певною системою здобутих дисертантом нових знань, що
заповнюють деяЮ прогаJIини адмiнiстративного права, €ше й ik практичним

3наченЕям

на сучасному етапi, зокрема для

вдосконЕtпення чкнного

нацiонапьного законодавства.

проведена автором науково-дослiдна робота с результатом власних
напрацювань здобувача, який здiйснив вдалу спробу визначити питання

Teopii, досвiду та ефективностi адмiнiстративно-правовоi

протидii

правопоРушенняМ у сферi господаРськоi дiяльноСтi. ПогоДж)rючисЬ'
} чiлому

з yciMa визначеними автором

скJIадовими Еауковоi новизни дослiдження,

вважасмо за необхiдне акцентувати особливу увагу на деяких з них.

наукова новизна отриманих результатiв полягае в тому,
представлене дисертацiйне дослiдження €
першою спробою

що
на

доктринаJIьному piBHi, спираючись на аналiз наукових поглядiв у{ених та
норМ чинногО законодавства Украiни, визначити cyTHicTb та розкрити

особливостi адмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням

у

сферi

господарськоi дiяльностi, То, спираючись на позитивний вiтчизняний та

зарубiжний досвiд, розробити обrрунтованi HaykoBi пропозицii

та

рекомендацii щодо напрямкiв улоскон€lлення вiдповiдного адмiнiстративного

. законодавства У цiй сферi (с. |7).В результатi проведеного дослiдження
сформульованО низкУ нових наукових положень та висновкiв,
запропоноваЕих особисто здобувачем.

особливе 3начення, з моеi точки зору, мають наступнi висновки та
пропозицii дисертанта:
- встановленнrI мети адмiнiстративно-цравовоi гrротlадii правопорушеннrIм

у сферi господарськоi дiялъностi, а також напрямкiв TaKoi дiяльностi, до яких
вiднесено: управлiнський, реакцiйний та нормативний (с. 18);

-

визнаЧеннЯ перелiкУ характерних ознак правопорушень

господарсъкоi дiяльностi (с. 30);

_ висновок дисертанта, що правопорушення
ДiЯЛЬНОСТi ДОЦiЛЬНо Визначити

як

в сферi

у

сферi

господарськоi

протиправний, соцiально_юридичний,

пскхологiчно-суб'ективний акт (дiяльнiсть) вiдповiдного суб'екта, який
порушуе легальний стан господарського сектору держави, правовий отатус

iншиХ суб'ектiВ господарськоi дiяльностi, а також спричиняе суспiльношкiдливi наслiдки, Що в сукупностi перешкоджае веденню законного
пiдприемництва та отримання бажаного прибутку виглядi матерiальних або
у
iнших благ (с. 70);
_

доведення того, що ключове мiсце в правовому реryлюваннi протидii

правопорушенням

у

сферi господарськоi дiяльностi належить нормам

адмiнiстративного права, за допомогою яких можна в найбiпъш оперативний

спосiб здiйснити вплив на суспiльнi вiдносини з приводу протидii
правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi, що обумовлюе
особливiсть

iх

мiсця

в

системi правOвого реryлювання даних суспiлъних

вiдносин (с. 76);

-

авторський пiдхiд щодо з'ясування принципiв адмiнiстративноправовоi протидii правопорушенням у сферi господарсъкоi
дiяльностi, до

ЯКИХ, ЗОIФеМа, ВiДНеСеНО: ВеРХОВенство права; законнiсть; принцип
недопущення порушень прав людини; принцип переваги превентивного
впливу; принцип суб'ектноi функцiональностi; принцип взаемодii; принцип

_ виховного впливу (с. 89-93);

- науково-обцрунтований пiдхiд щодо класифiкацii суб'ектiв протидii
правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi, якi
умовно подiлено на
три групи: 1) органи державноi влади - Верховна Рада Украiни, Президент

УкраiЪи, Кабiнет MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBo розвитку економiки,

торгiвлi та сiльського господарства; 2) центральнi органи виконавчоi вади
ПодаткоВа с-гryжба УкраiЪи, Антимонопольний KoMiTeT УкраiЪи; 3) органи
правопорядку - НацiонаJIьна полiцiя, Служба безпеки Украihи, прокуратура
та iH. (с. 107-t08);

_ встановлення того,
правопорушенням

у

сферi

3аконодавством система правових способiв, засобiв та процедур
реryлювання
суспiльних вiдносин, якi виникають у KoHTeKcTi дiяльностi
уповноважених

суб'ектiв iз забезп."е"rr, протидii правопорушенням господарського сектору
держави, що характеризуються владною iмперативнiстю, обов'язковiстю до
виконанIUI поставлених вимог, вiдоутнiстю суб'ективного
роздуму та
можливiстю примусового забезпечення (с. 120);
- ВИСНОВОК, ЗГiДНО 3 ЯКИМ Органiзацiйнi заходи е необхiдними аспектами

пiдтримКи ефектИвностi дiяльноСтi, а також
удоскон€tлення роботи органiв
влади, що в кiнцевому результатi мае позитивний вплив на plBeнb
дlевостl

реалiзованоi

ними протидii правопорушенням

дiяльностi (с. И2);

-

КОНСТаТаЦiЯ ТОГО, ЩО

у

сферi

господарськоi

В провiдних краihах cBiry для н€шежноi

та

ефективноi реалiзацiт вказаного напрямку дiяпьностi держави створено
спецiа.гlьно уповноваженi суб'скти. Здебiльшого Taki суб'екти
функцiонують

У складt вlдповlдних

центр€lльних

органiв виконавчоi влади. Створення

подiбних суб'ектiв iз чiтким закрiпленням ix повноважень на piBHi окремого
закону було б корисним i для нашоi держави. При цъому в низцi краiЪ с
спецlальнr органи, основним завданням яких е координацiя
дiялъностi iнших

суб'сктiВ протидii правопоРушенняМ

у

сферi господаРсъкоi дiяльностi (с.

1

54);

обгрунтування

необхiдностi: по-першео здiйснити
унiфiкацiю
законодавчих положень *::" використання категорiа.пьно-поЕятiйного
протидtt правопорушенням

у сферi

господарськот

дtяльностi; по-друге, прийняти нормативно-правовi акти,
дiя яких буд.

спрямована

на завершення

реформування суб'сктiв

протидiТ

правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi (с. 16б);

-

та

визначення доцiльностi розроблення

прийняття окремого

пiдзаконного нормативно-правового акта, який би визначив
органiзацiйнi та
правовi засади здiйснення взаемодiii та координацii мiж суб'ектами
протидii
правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi (с. 1s9).

слiд вiдмiтити,

Що дисертантом власнi висновки побудовано не лише

пiдставi аналiтики наукових

нормативно-правових

урахуванням практиkи, статистичних
олушнi положення, висновки та пропозицii.

повнота вllсвiтлення результатiв дослiднсення. ocHoBHi положення
дисертацiйного дослiдження знайшли свое вiдображення

статтях'

5 з яких

опублiковано

зарубiжному виданнi,

У

в 6-ти

наукових

фахових виданнях Украihи,

та 4-х тезах доповiдей на

1

-

у

науково-практичних

конференцiях.

Оформлення дисертацii та автореферату. Вивчення
дисертацiйного
дослlджеЕня та його автореферату дае пiдстави для твердження про

iдентичнiсть

змiсry

автореферату

й

основних

Оформлення дисертацiйноТ роботи зауважень

положенъ дисертацii.

не

викликае. Усе

Вищеза3Начене дозволяе зробити висновок,
Що дисертацiйна робота Сугака

олексiя Вiкторовича написана на високому теоретичному piBHi,
мас значну
наукову та практичну цiннiсть.
Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацiТ.

оцiнюючи В цiлому позитивно дисертацiю

вважаю за необхiдне звернуги
уваry на певних

ii

о.в. Сугака

водночас

недолiках та дискусiйних
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положеннrIх.

1. .Щослiджуючи правове реryлювання протидii правопорушенням у
сферi господарськоi дiяпьностi та мiсце у нъому адмiнiстративно-правових

норм (пiдроздiл 1.3), бiльшу уваry необхiдно було б придiлити
рОзМекуванню таких понять як ((закон)), ((законодавчий aKTD та
(законодавство)), щодо cyTHocTi яких висловлюються
прОтилежнi думки. HaToMicTb чiтке

ix

рiзнi подекуди

й

визначення та розумiння, е одним iз

пiдстав ix розмежуваншI мiж собою.

2. Погоджуючись з автором у тому, що одним iз факторiв, якi
призводять до скосння правопорушень у сферi господарськоi дiялъностi е

мормьно-етичнi (пiдроздiл 2.3), вважаю, що ix характеристика в дисертацii
проведена фрагментарно, оскiлъки дисертант не визначае

ix

перелiк, не

аналiзус санкцii, що передбаченi за невиконання (порушення) MoptlJlbнoетичних вимог.

3. Потребуе додатковоi

арryментацiТ теза автора про <<вiдсутнiстъ

чiткого законодавчогс визначення поняття правоохоронних органiв

як

суб'ектiв протидii правопорушенням у сферi господарсъкоi дiяльноотi (с. 106-

108), оскiльки поняття правоохоронних органiв сформульоване

у

низцi

законодавчих aKTiB, а у Законi Украiни кПро державний захист працiвникiв

суду

i

правоохоронних органiв Украiни> наводиться ix перелiк та загальнi

ознаки.

4. Погоджуючись з таким критерiем шrасифiкацii правових aKTiB, якi
регламентують дiяльнiсть суб'ектiв протидii правопорушеннrIм

у

сферi

ГОСПОДарськоi дiяльностi в YKpaiHi як форма зовнiшнъого вираженн я, за яким
аВТор поДiляе

ix на нормативнi та iндивiдуальнi, нажаль, саме iндивiдуальнi

Правовi акти не пiддаютъся у роботi rрунтовнiй характеристицi з точки зору

ti

загальних ознак, вимог щодо змiсту, процедури прийняття, оскарження та

багатьох iнших iх особливостей.

5. Розглядаючи адмiнiстративнi процедури здiйснення контролю
господарською дiяльнiстю, наслiдком чого ст€шо уточнення

ix

за

поняття та
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визначення спецi,шьних ознак (с.
114), автор обiйшов
увагою таке дискусiйне
серед науковцiв питання як
доцiльнiсть чiткого закрiплення таких процедур
у
законодавчих актах.

наведенi лискусiйнi положення i висловленi
зауваження не впливають
на 3агалъну позитивну оцiнку
дисертацii, яка мае самостiйний i творчий
характер, науковУ i практичну
цiннiсть. HMBHicTb дискусiйних питань
насамперед характеризуе актуальнiсть
i складнiсть теми дослiдження та
власний пiдхiд дисертанта
до ix розгляду.

В дослiдженнi aBTopoBi вДЧося
досягти поставленоТ мети.

Ще дозволя€

зробити висновок про те,
що дисертацiя <<Адмiнiстративно-правова
протидiя
правопорушенням
у сферi господарсъкоi дiяльностi> е завершеним науковим
дослiдженням, в якомУ отримано HoBi науково
обгрунтованi резулътати,
що в
сукупностi розв'язують конкретне
наукове завдання, яке мае icToTHe
значеннrI

ДЛЯ РОЗВИТКУ аДМiНiСТРаТИВНО-ПРаВОвоi
науки,

тобто за своею акту€ulьнiстю,

новизною постановки та вирiшенням
дослiджених проблем, теоретичним
piBHeM та практичною значущiстю
вiдповiдае вимогам Порядку присудження
наукових ступенiв, а iт автор
- Сугак олексiй Вiкторович - заслуговуе на
присудження наукового ступеня
кандидата юридичних наук зi спецiалъностi
l2.00.07 - адмiнiсlративне право
i процес; фiнансове право; iнформацiйне

право.

офiuiйний опоrtент:
декан факультеry ЛЬ I
ха ркiвського нацiональltrs,гь
унiверситету внутрiш
доктор юридичних
заслух(ений юрист У
ftl{.lJ\;|[I}}
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