вIдгук
офiцiйного опонента кандидата юридичних наук, доцента Чернадчук
Тамари Олександрiвни на дисертацiйне дослiдження Сугака Олексiя
ВiКтОРовича <<Адмiнiстративно-правова протидiя правопорушенням у сферi
ГОСПОДаРСькоi дiяльностЬ>, подане на здобуття наукового ступеня кандидата
ЮРиДиЧних наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес;
фiнансове право; iнформацiйне право

Актуальнiсть теми дослiдження. Протягом ocTaHHix poKiB у нашiй державi
вiдбУваються активнi соцiально-економiчнi, полiтичнi та свiтогляднi реформи,
СПРяМованi на формування ефективного державного механiзму та якiсно нового

СОцiального середовища. Поглиблення процесiв глобалiзацii, загальносвiтовоi та

Регiональноi iнтеграцii передбачас пiдвищення ролi мiжнародних стандартiв у
РiЗних сферах суспiльного життя, в тому числi у сферi охорони й захисту прав i
СвОбод людини

та

громадянина, протидiТ правопорушенням, забезпечення

Стабiльного правопорядку. Вiд того, кому доручено на практицi здiйснювати

Рiшення держави, наскiльки високим
ПеРСОНаЛУ вирiшальною

с piBeHb професiйноi

майстерностi

мiрою залежить здiЙснення заходiв, якi спрямованi на

змiцнення правопорядку та законностi у KpaiHi.
ОднiСЮ з найбiльш актуальних проблем нашого суспiльства, що потребус

негаЙного вирiшення е вдосконалення правоохоронноi системи та покращення
ПРаВОВих ЗаСаД

if

функцiонування. Завдання полягас

у

тому, щоб силовi

структури перетворити на дiйсно правоохороннi органи свропейського зразка,

якi б

забезпечували реалiзацiю наданих

iм

повноважень, виходячи

з

ПРiОРитетностi прав, свобод та законних iHTepeciB людини. [ля досягнення цiсi
МеТи Слiд комплексно реформувати правоохоронну систему нашоТ держави, що

ПеРедбачало б не лише оптимiзацiю функцiональноТ й органiзацiйноТ структури

iх дiяльностi та втiлення у
НiЙ HoBiTHix технологiй, але й змiну системи управлiння, форм та методiв
ЦИх ОРГанiв, удосконалення правового забезпечення

реалiзацii владних повноважень.

СОЦiальнi вiдносини дiшеко не завжди мають позитивний характер та
приводять до еволюцiI суспiльних зв'язкiв, розвитку

лц

с

й дЕр}i(Авни й
уl{IвЕрситЕт
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_llt
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2

особливостi та укорiненню думки про непорушнiсть правового поля особи.
,.Щосить часто, взаемовiдносини

мiж людьми приймають руйнiвний, негативний

характер, який завдае не тiльки суспiльно-морzlJlьноi шкоди, zule й правовоi. Щане

явище назива€ться

практично

в ycix

правопорушенням, та на сьогоднiшнiй день воно виникае

гiшузях суспiльного життя. Однiею

з

таких

е

сфера

госцодарськоi дiяльностi, правопорушення в якiй мають особливий характер, та

внаслiдок ряду факторiв

е

специфiчними за cBoiM юридичним обрамленням

об'ектом адмiнiстративно-правовоi протидii.

З

огляду на зазначенi обставини дисертацiя О.В. Сукага е акту€tльною

сво€часною,

оскiльки присвячена визначенню сугностi

адмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням

у

i

i

особливостей

сферi господарськоi

дiяльностi, окреслення напрямкiв вдосконirлення правових та органiзацiйних
основ здiйснення вiдповiдноi протидii.

Про актуальнiсть дослiдження свiдчить також його вiдповiднiсть Стратегii

реформування системи державного нагляду (контролю), схваленоI
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 грулня 2017 р.J\Ъ 1020-р;

Концепцii

реформування

системи державноi допомоги

суб'сктам

господарювання, схваленоi розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13

сiчня 2010 р. Ns 8l-p; Стратегii сталого розвитку KYKpaiHa

-

2020>>,

схваленоi

Указом Президента Украiни вiд 12 сiчня 2015 p.Ns 5120|5; Стратегii розвитку
мitлого i середнього пiдприсмництва в YKpaiHi на перiод до 2020 року,
затвердженоi розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 травня 20|1 р.

J\Ъ 504-р.; Стратегii розвитку наукових дослiджень Нацiональноi академii
правових наук Украiни Ha2016-2020 роки, затвердженоi постановою загальних

зборiв Нацiональноi академii правових наук Украiни вiд 3 березня 2016 р.;
Прiоритетним напрямкам наукових дослiджень Унiверситету сучасних знань на
20|"|-2022 рр., затверджених рiшенням вченоi ради Унiверситету сучасних
знань вiд 8 грудня 20|6 р., протокол Ns 3.

Мета дисертацiйного дослiдження полягае у тому, щоб за допомогою
ВИКОРИСТання С)л{асних методiв наукового пiзнання та аналiзу норм чинного

з

i

сучасних наукових поглядiв )чених визначити сугнiсть i
особливостi адмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням у сферi

законодавства

господарськоi дiяльностi, а також, спираючись на цозитивний вiтчизняний та

зарубiжний досвiд, окреслити напрямки вдосконztлення правових та
органiзацiйних основ здiйснення вiдповiдноi протидii.

Надане

на

рецензування дисертацiйне дослiдження

е

першою

фундаментzllrьною та комплексною роботою, присвяченою визначенню сугностi i

розкриттю особливостей адмiнiстративно-правовоi протидiI правопорушенням у

сферi господарськоТ дiяльностi. Високий ступiнь обгрунтованостi результатiв
дослiдження зумовлений досить рацiональною

та

внутрiшньо узгодженою

структурою дисертацiйноi роботи.

Науково-теоретичне пiдГрунтя дослiдження становлять HayKoBi працi

i права,
адмiнiстративного права, iнших г€tлузевих правових наук, у тому числi
фахiвцiв у галузi фiлософii, Teopii управлiння, загаJIьноi Teopii держави

зарубiжних дослiдникiв. Нормативною основою дисертацiйного дослiдження с
Конституцiя УкраТни, а також низка законодавчих та пiдзаконних нормативноправових aKTiB, норми яких закрiплюють органiзацiйнi та правовi засади протидii

правопорушенням у сферi господарськоТ дiяльностi. Iнформацiйну та емпiричну

основу роботи становить узагальнення дiяльностi окремих правоохоронних
органiв щодо протидii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi.

У ходi

цiдготовки дисертацii автором використано власний досвiд правоохоронноi та
господарськоТ дiяльностi.

Узагальнений в роботi теоретичний та нормативний матерiал аналiзусться

з

використанням виваженого методологiчного апарату, який включае як
загuulьнонауковi,

так i

KoHKpeTHi HayKoBi методи пiзнання, зокрема: логiко-

семантичний, документального аналiзу, структурно-функцiонаrrьний,

правовий, формально-юридичний
Зага-rrом, методи дослiдження €

порiвняльно-

та iншi методи пiзнання процесiв i

цiлком с)п{асними й обrрунтованими, що

явищ.
cT€ulo

запорукою успiшного вирiшення поставлених дисертантом завдань.

Змiст дисертацii в цiлому характеризуеться досить високим теоретичним i

науково-методологiчним piBHeM вирiшення поставлених завдань. Чiтко
виражений теоретичний пiдхiд, зокрема, вдало розробленi дефiнiцii, класифiкацii i

критерii дозволили автору аргументовано визначити власну позицiю щодо

багатьох дискусiйних

проблем

адмiнiстративно-правовоi протидii

правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностt.

Наукова новизна одержаних результатiв полягас насамперед у тому, що
представлене дисертацiйне дослiдження с першою спробою на доктринальному

piBHi, спираючись на аналiз наукових поглядiв учених та норм чинного
законодавства Украiни, визначити cyTHicTb та розкрити особливостi
адмiнiстративно-правовоi протидii правопорушенням

у

сферi господарськоi

дiяльностi, та, спираючись на позитивний вiтчизняний та зарубiжний досвiд,
розробити обrрунтованi HayKoBi пропозицii та рекомендацii rцодо напрямкiв
удоскон€tлення вiдповiдного адмiнiстративного законодавства у цiй сферi. В

результатi проведеного дослiдження сформульовацо низку нових наукових
положень та висновкiв, запропонованих особисто здобувачем.

На

особливу уваry заслуговують наступнi положення, висновки,

рекомендацii та пропозицii, що викладенi в цiй дисертацii, якi найбiльш наочно
демонструють ii наукову новизну, теоретичну та практичну значущiсть:

-

запропоноване автором визначення поняття адмiнiстративно-правовоi

протидii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi, яка являе собою
визначений нормами адмiнiстративного права особливий набiр правових,
управлiнських та органiзацiйних засобiв, iHcTpyMeHTiB та механiзмiв, якi у своiй
дiяльностi використовують уповноваженi суб'скти задля недопущення вчинення
правопорушень у сферi господарськоi дiяльностi (с. 17-18);
- визначення особливостей правопорушень у сферi господарськоi дiяльностi
як об'екта адмiнiстративно-правовоi протидii (с. 36-37);
- розумiння автором правоохоронноi дiяльностi з протидii правопорушенням

у

сферi господарськоi дiяльностi як врегульованого на нормативно-правовому

piBHi комплексу заходiв, якi реалiзують державнi та недержавнi суб'€кти,

передбачених законодавством напрямках задля запобiгання

та

в межах

припинення

правопорушень

у

сферi господарювання, а також притягнення винних осiб до

вiдповiдного виду юридичноТ вiдповiдальностi (с. 52); авторський пiдхiд щодо
визначення ознак та видiв правоохоронноi дiяльностi з протидii правопорушенням
у сферi господарськоТ дiяльностi (с.52-52);

-

аргументовану дисертантом думку про т€, що окрему мiоце

правового регулювання протидii правопорушенням

у

в

системi

сферi господарськоi

дiяльностi займають пiдзаконнi нормативно-правових акти, у положеннях яких

найбiльш сконцентрованi адмiнiстративно-правовi норми: укази та
розпорядження Президента Украiни; постанови та розпорядження Кабiнету
MiHicTpiB Украiни; накzви центрitльних органiв виконавчоi влади.

А

також

висновок дисертанте про те, що саме завдяки дii адмiнiстративно-правових норм
можна в найбiльш оперативний спосiб здiйснити вплив на суспiльнi вiдносини з

приводу протидii правопорушенням
обумовлюс особливiсть Тх мiсця

в

у

сферi господарськоi дiяльностi, що

системi правового регулювання даних

суспiльних вiдносин (с. 69);
- констатацiя здобувачем того, що метою адмiнiстративно-правовоТ протидiТ
правопорушенням

у

сферi господарськоТ дiяльностi с: по-перше, недопущення

вчинення )лIасниками вiдповiдних суспiльних вiдносин будь-яких правопорушень

у ceкTopi

господарськоТ дiяльностi краТни; по-друге, попередження виникнення

умов, за яких вчинення подiбних правопорушень будa неможливим; по-трет€,

притягнення винних

осiб до

встановленого чинним законодавством виду

юридичноi вiдповiдальностi (с. 82);

-

висновок автора про то, що основними напрямками адмiнiстративно-

правовоi протидii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi названо: а)

управлiнський

застосуваннrI органiзацiйних засобiв оптимiзацii структури

суб'ектiв протидii правопорушенням у сферi господарськоi дiяльностi з метою
забезпечення найбiльшоТ ефективностi Тх дiяльностi; б) реакцiйний, який
передбачас використання визначених законодавством важелiв адмiнiстративного

впливу для попередження, припинення та притягнення до вiдповiдальностi осiб,

якi вчинили вiдповiднi

протиuравнi

дii; в) нормативний

виражаеться у

6

нормотворчiЙ роботi суб'ектiв протидii правопорушенням у сферi господарськоI

дiяльностi, тобто

у

cTBopeHHi пiдзаконноi бази

та закрiпленнi у нiй пiдходiв,

засобiв, методiв та заходiв впливу на суспiльнi вiдносини з метою недопущення
вчинення правопорушень у вказаному rrапрямку (с. 137-138);

-

визначення основних напрямкiв вдоскон€tлення

нацiонального

Законодавства, положення якого регламентують протидiю правопорушенням у
сферi господарськоi дiяльностi: а) перегляд Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, в тому

числi скасування застарiлих пiдзаконних нормативно-правових aKTiB,

що

виЗначають oKpeMi аспекти нормативноi регламентацii правового статусу
суб'сктiв протидii правопорушенням у сферi господарськоi дйльностi; б)

унiфiкацiю законодавчих положень щодо використання

категорiально-

понятiйного апарату в частинi протидii правопорушенням у сферi господарськоi
прийняття нормативно-правових aKTiB,

fa
дiя яких спрямована

на

реформування суб'ектiв протидii правопорушенням у сферi
господарськоi дiяльностi, зокрема в частинi: остаточноi лiквiдацii податковоi

мiлiцii; внаслiдок цього приведення у вiдповiднiсть з даними кроками
Законодавства, що визнача€ правовий статус lержавноi податковоi служби
Украiни та Щержавноi митноi служби Украiни; а також шляхом прийняття
спецiального закону Украiни створення спецiально уповноваженого суб'скта
Бюро економiчних розслiдрань (с. l82);

-

обЦрунтування того,

що удосконirленню взасмодii та коорлинацii мiж

суб'ектами протидii правопорушенням

у

сферi господарськоi дiяльностi мас

сприяти приЙняття единого нормативно-правового акта, положення якого у

комплексi регламентувчtли

б напрямки взаемодii суб'ектiв

протидii

ПРаВОПорушенням у сферi господарськоi дiяльностi. Таким нормативно-правовим

актом мас стати Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни, основою для прийняття

якоi могли б сдугувати положення проекту Закону УкраТни пПро
екОномiчноi безцеки>, якi, oKpiM iншого, передбачали
вiдповiда-гlьний

за

бi

Бюро

державний орган,

координацiю дiяльностi Bcix iнших суб'ектiв протидii

Правопорушенням

у сферi господарськоi дiяльностi

-

Бюро економiчноi безпеки

(с.1 89).

У дисертацii сформульовано й iншi цiкавi та кориснi положення та висновки.
Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацii.

в

Однак, як i при дослiдженнi будь-якоi складноТ i HoBoi теоретичноi проблеми,

зазначеному дисертацiйному дослiдженнi мiститься чимало спiрних,

неузгоджених

i не зовсiм

обГрунтованих положень, якi можуtь стати пiдrрунтям

HayKoBoi дискусii i напрямами подzшьшоi розробки даноi проблеми. Зокрема:

l.

Визначену здобувачем систему суб'сктiв протидii правопорушенням у
сферi господарськоi дiяльностi, якi запропоновано подiлити на три ключовi групи:

l)

органи державноi влади; 2) центрЕLпьнi органи виконавчоi вади; 3) органи

правопорядку (с. 19), доцiльно доповнити таким суб'ектом, як органи мiсцевого
самоврядування, якi забезпечують дотримання законностi та правопорядку на
тер

иторii вiдповiдних територ iальних громад.

2. Погоджуючись з автором у тому, що адмiнiстративно-правовий статус
суб'сктiв протидii правопорушенням у сферi госцодарськоi дiяльностi в YKpaiHi

е

гilлузевим рiзновидом правового статусу (с. 99), потребус угочнення Його змiст,
якиЙ, на думку здобувача, складають закрiпленi
Законодавства права, обов'язки, функцii

у

нормах адмiнiстративного

та органiзацiЙнi аспекти

дiяльностi

суб'ектiв уповноважених на реалiзацiю протидiТ правопорушенням у

господарському ceKTopi держави (с. 99).

З. Щiкаво було б почути думку дисертанта щодо розмежування

таких

правових категорiЙ як ((охорона)), ((захист)), ((право на захист>, uфункцiя захисту>,

в

аспектi дослiджуваноi тематики, оскiльки

у

правовiЙ науцi, зокрема i

адмiнiстративно-правовiЙ названi вище категорii застосовуються

досить часто

у

протилежному значеннi. Сказане стосуеться

i

у

рiзному,

нацiон€lльного

законодавства.

4. Беручи до уваги те, що дисертацiйне дослiдження виконувчtлося на стику

адмiнiстративного, господарського

необхiдно

б

та пiдприемницького права бiльшу

увагу

придiлити проблемi розмежування вiдцовiдних публiчних

8

правовiдносин

у

господарськiй

та

податковiй сферах.

Наслiдком такого

розмежування цовинно було б стати визначення комплексних груп
адмiнiстративно-правових вiдносин з подzшьшим iх ана-пiзом та наданням
конкретних пропозицiй щодо удосконiLлення вiдповiдного адмiнiстративноправового регулювання.
5. Надання статусу правоохоронних органiв завжди пов'язане з додатковими

фiнансовими виплатами з державного бюджету (за спецizlпьне звання, вислугу

poKiB, тощо), передбачае надання пiльг, надбавок, доплат та багатьох iнших
юридичних гарантiй для працiвникiв правоохоронних органiв. Проте, визначаючи

перелiк правоохоронних органiв (с. 108), якi протидiють правопорушенням у
сферi господарськоi дiяльностi (с. 139) автор не дае однозначноi вiдповiдi на
Запитання: <Чи Bci cTpyKTypHi пiдроздiли державних органiв,

якi

традицiЙно

називаються правоохоронними (Нацiональна полiцiя, Служба безпеки Украiни,

Щержавна податкова

служба Украiни, прокуратура

та

багато iнших),
€

правоохоронними?>.

Висловленi зауваження носять характер побажань та не можугь с).гIево
вплинути на загiшьну високу наукову цiннiсть рецензованоi роботи та позитивну
оцiнку проведеного автором дослiдження.

Практичне значення одержаних результатiв дослiдження полягас в тому,
що вони можуть бути використанi у: науково-дослiднiЙ роботi; правотворчостi;
навчilJIьному процесi та практичнiЙ дiяльностi, пiдтвердженням чого с вiдповiднi
акти впровадження (с. 20-2|).

Повнота висвiтлення результатiв дослiдження. OcHoBHi

положеннrI

ДисертацiЙного дослiдження знаЙшли свое вiдображення в 6-ти наукових статтях, 5 з

яких опублiковано у фахових виданнях Украiни, t

-

у мiжнародному виданнi, та 4-

х тезах доповiдей на науково-практичних конференцiях.

Оформлення дисертацii та авторефераry. Автореферат дисертацii
вiдповiдас ii змiсту та повно вiдображас ocHoBHi fi положення та результати.
!исертацiю та автореферат оформлено нzulежним чином.
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загальний висновок.

Наведене дозволя€

що

зробити висновок,

дисертацiйне дослiдження

у

<Адмiнiстративно-правова протидiя правопорушенням

сферi господарськоi

дiяльностi> виконане на належному науково-теоретичному piBHi, с завершеною
працею, в якiй отримано HoBi науково обrрунтованi результати, що вирiшують

конкретне наукове завдання,

яке мас

с)rггеве значення

адмiнiстративного права, тобто за своею акту€lJIьнiстю,

для

науки

новизною постановки та

вирiшенням дослiджених проблем, теоретичним piBHeM i практичною кориснiстю,

достовiрнiстю

i

обrрунтованiстю одержаних результатiв повнiстю вiдповiдае

вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, а

fi

автор

-

Сугак Олексiй

Вiкторович заслуговус на присудження наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спецiа_гrьнiстю 12.00.07

- адмiнiстративне

право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право.

ОфiцiПний опонент:
доцент кафелри адмiнiстративного
i iнформацiйного права
Сумського нацiонального
аfрарного унiверситету,
кандидат юридичних наук, доцент

Т.О. Чернадчук

