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Основою розвитку будъ-якоi держави с ii eKoHoMiKa. У зв'язку iз цим коЖНi

краiна придiляе окрему увагу створенню та змiцненню своеi еконоlдiки

невiд'емною складовою якоi с пiдприемницька дiяльнiстъ. Забезпечення l

стабiльного розвитку вiдбуваеться у формi державного регулювання за paxyнoj

дiяльностi уповноважених суб'сктiв. I частиною такого реryлювання, як окремс

функцii управлiння, е контроль та нагляд. Саме через реалiзашiю уповноважениМ]

суб'сктами дiй по контролю та нагляду за дотриманням законодавства, норм Т

стандартiв у сферi пiдприемництва забезпечуеться реалiзацiя у цiй сфеF

закснностi, створюються умови для розвитку вiдповiдних вiдносин Та охорон]

прав та свобод ix учасникiв.

Дле, слiд вiдмiтити, що вказана контрольно-наглядова дiяльнiсть в сфер

пiдприемництва не можлива без належним чином розроблених теореТИЧНИ

положень щодо засад iT здiйснення, визначення правового статусу суб'ектi

такого контролю та нагляду, науково-практичних рекомендацii щод

удосконаленнЯ механiзМу ix реалiзацii та пiдВищення ix ефективностi. Варт

погодитися iз автором, що зараз icHye потреба у проведеннi вiдповiдног

наукового дослiдження питання cyTHocTi та особливостей адмiнiстративн(

правових засад здiйснення контролю та нагляду за пiдприемницькою дiялънiстк

таким чином, зазначене вище свiдчить про актуальнiсть теми дослiдження c.l
BiHHiKa, а також значення отриN4аних результатiв для подаJIьшого розвитк

юридичноi науки та практики у сферi державного управлiння економiкою краiни.

Щослiдження виконане вiдповiдно до Стратегii державноi кадровОi пОлiТИК

на 2012_202О роки; Стратегii сталого розвитку кУкраТна 2020>; Стратег
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розвитку маJIого i середнього пiдприемництва в YKpaiHi на перiод до 2020 рок

плану НДР Iнституту права та суспiльних вiдносин Вiдкритого мiжнародноI

унiверситету розвитку людини <УкраТна)) за темою кАдмiнiстративно-правоI

регулювання суспiльних вiдносин>> (Jф держресстрацii 0 1 07U008696).

Концептуальною основою дисертацii стала if мета - визначення cyTHocTi ,:

особливостей адмiнiстративно-правових засад здiйснення контролю та нагляду :

пiдприемницькою дiяльнiстю та напрямкiв ix улосконаIIення (с. 13). У результа

проведеного дослiдження здобувачем сформульовано низку нових HayKoBI4

положень та висновкiв (с. 16-19, 174-180). Щосягнення мети дослiдrкенr

вiдбулось за рахунок постановки та виконання автором основних завдаr

дослiдження (с.lа). Виважене та методологiчно правильне ik формулюванr

дозволило здобувачевi системно та послiдовно висвiтлити ocHoBHi та найбiль;

значущi проблеми здiйснення контролю та нагляду за пiдприсмницько.

дiяльнiстю в Украiнi.'Як свiдчитъ ознайомлення iз текстом роботи, Bci завданг

виконаннi автором повно та на належному науковому piBHi,

ОбГрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень дослiдженг

забезпечено використанням здобувачем сr{асних загаlIьних та спецiальни

методiв i прийомiв наукового пiзнання (системно-структурного, логiкr
l.нормативного, методу класифiкацii, документального аналiзу, порiвняльнr

irправового, формально-юридичного та аналiтичного методiв тощо) (с. 15-16). Kpi

того, належний ступiнъ науковоi обrрунтованостi i достовiрностi результат

дослiдження забезпечено завдяки використанню в роботi наукових праць фахiвц,

у галузi фiлософiТ, Teopii управлiння, загаIIьноi Teopii держави i прав

адмiнiстративного права, iнших г.Lлузевих правових наук, у тому чис.

зарубiжних дослiдникiв. !остатнiми е джерелъна база дослiдження (списс

використаних джерел включае 25З наЙменування), iнформацiЙна та емпiричr

його основи, якi включають узагальнення практики пiдприсмницькоi дiяльноот

довiдковi видання, статистичнi матерiали. Позитивно, що у написаннi робот

автором використано власний практичний досвiд у цiй сферi.

Наукова IIовизна одержаних результатiв полягас у тому, що дисертацiйr



дослiдження С.А. BiHHiKa е однiеЮ З ПеРШIтх спроб визначити з урахування
HoBiTHix досягнень науки адмiнiстративного права cyTHicTb та розкрит
особливостi адмiнiстративно-правових засад здiйснення контролю та нагJIяду з

пiдприемницькоЮ дiяльнiстЮ, Що дозволиЛо aвTopoBi обrрунтувати низку нови
положень i висновкiв та бачення шляхiв удосконалення форпл та методiв i
здiйснення.

так, заслуговус на пiдтримку наведене автором з ура)ryванням узагалъненн
працъ вчених-економiстiв та вчених-юристiв визначення поняття <пiдприсмницьк

ДiЯЛЬНiСТЬ> ЯК ЗаРеССТРОВана в установленому законодавством порядк

самостiйна, iнiцiативна, систематична, здiйснювана на власний ризи
господарська дiяльнiсть суб'ектiв господарювання - пiдприемцiв, що спрямован

на отримання прибутку i вiдгrовiдае встановленим законодавством вимогам (с.ЗЗ

З урахуванням цього визначення автором виокремлено особливостi цiсi дiялъносr
як об'екта контролю та нагJIяду (реестрацiя суб'екта TaKoi дiяльностi

установленому законом порядку; вiдповiднiсть встановленим законом ознакам

принципам; незаборонена законOм; провадження У формах' способах, Щ'

дозволенi законодавством; отримання за необхiдностi дозвiльного доцц4ента тощ
(с.33). I_{i висновки дають зпtiстовне уявлення щодо того, на що саме мас бут,

спрямований контролъ та нагJIяд у цiй сферi i якi його особливостi.

Окрему увагу автором придiлено литанням cyTнocTi та видiв контролю т
нагляду. Насамперед ним слушно вказано, що незважаючи на спiльнiсть метl

Itонтролю та нагJIяду (забезпечення дотримання законодавчих akTiB в сфер

пiдприеМницькоi дiяльноСтi (с. з7) ik все Ж такИ доцiльно розмежувати (с. з5). :

урахуванням цього висновку автором наведено змiстовну класифiкацiю видi

контролю (нагляду) за пiдприемницькою дiяльнiстю (за суб'сктами: мiжнародний

державний, самоврядний, громадський; за органiзацiйною пiдпорядкованiстю

внутрiшНiй та зовнiшнiй; за призначенняМ контролЮ: загальн ий та цiльовий; зl

часом: попереднiй, превентивний, поточний, заключний с,4б). цi висновк]

забезпечИли форМуваннЯ цiлiсногО баченнЯ змiсry та особЛивостеЙ кОНТролЮ Tl

(

i

нагJIядУ за пiдприсмницькою дiяльнiстю, якi вiднаходять свое втiлення у i:



формах та методах, висвiтлення яких було проведено автором в роботi.
ТакоЖ автороМ проведеНо аналiЗ правовиХ засаД контролЮ та наглЯД} зi

пiдприемницькою дiяльнiстю. Як вважаетъся, це доволi важливе питання, адж(

вiдповiднiстъ контролю та нанIяду вимогам законностi, здiйснення ik лише Hi

ПРаВОВОМУ ПiДrРУнтi забезпечують можливiсть досягнення мети реалiзацii ци;

функцiй управлiння, а також сприяе дотриманню прав пiдконтрольних осiб. Так

зокрема автороМ пiдтримано позицiю, що правовi зааади це сукупнiстl

норматиВно-правових aKTiB рiзноi юридичноТ сили, норми яких спрямовано Hl

врегулювання певних правовiдносин @. а7). I]ей висновок дав йому можливiст,

проаналiзувати весъ спектр нормативно-правових aKTiB, якi у тому чи iншом.

аспектi регулюють питання контролю та нагJIяду у вказанiй сферi. Слiд Позитивнl

оцiнити резулътати систематизацii цих akTiB, наведення автором ix змiстовнс

характеристики, розкриття значення у забезпечення здiйснення контролю т

нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю (с.50-59). Як узагальнюючий висновок,

яким слiд погодитися, автор вказуе, що адмiнiстративно-правове регулюванн
визначае основи такого контролю та нагляду у цiй сферi i с складовоIо ЧастиноIr

МеХаНlЗМУ правового регулювання господарськоi дiяльностi в цiлому (с. 60),

ключова роль у систем1 правових засад належить нормам адмiнiстративног

права, адже саме за iх допомогою визначаються коло та правовий стаryс суб'ектi

контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю (с. З).

продовженням дослiдження характеристики контролю та нагляду з

пiдприемницькою дiяльнiстю став аналiз специфiки механiзму iх здiйснення. Tal

автором поглиблено розумiння предмету контролю та нагJiяду у цiй сфеtr

(встановлення вiдповiдностi чи невiдповiдностi впроваджуваноi пiдприсмцям

дiяльностi встановленим щодо неi нормативним вимогам с. 72) та його ме;

(перелiк питань, що пiдлягаютъ контролю та нагJIяду у цiй сферi с. 72). На цi

ПiДставi ним уточнено перелiк питань, щодо яких здiйснюються заходи контролI

Та НаГJIЯДУ (С.75-76). Наведенi автором висновки сприяють органiзацiТ контролr

Та НаПIЯДУ в цiЙ сферi саме на rpyHTi законностi, що, безумовно, спрямовано н

забезпечення прав та законних iHTepeciB пiдприемцiв.



Позитивно можна оцiнити результати дослiдження автором питаннJ

адмiнiстративно-правового статусу суб'ектiв контролю та нагляду з(

пiдприемницькою дiяльнiстю. Так, ним докладно проаналiзовано функцi

основних суб'ектiв контролю (нагляду) у цiй сферi (с.80-87), а також здiйснена i)

класифiкацiя на суб'екти (органи) загальноТ компетенцiТ та спецiально

компетенцii (с. 91). Злiйснено в роботi i спробу визначити змiст адмiнiстративно

правового статусу суб'сктiв контролю (нагляду) у цiй сферi (цiлi, завдання

функцii, повноваження, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть iх посадових осiб

(с.90, 91). Слiд пiдтримати здобувача у тому, що дiяльнiсть вказаних суб'сктiв Mar

бути спрямована не тiльки на виявлення та усунення недолiкiв у сфер

пiдприемницькоi дiяльностi, а й на визначення причин, що призводять до таки)

порушень (с. 91).

Змiстовне дослiдження отримали питання форм та методiв контролю Ti

нагJIяду за пiдприемниlъкою дiяльнiстю. Так, пiд формами контролю та нагляду \

цiй сферi автор слушно розуп,riс зовнiшнi дii владних суб'ектiв щодо реалiзацii Т;

повноважень (с.94), а пiд методами - рiзноманiтнi засоби та способи реалiзацi

а суб'сктами iх правомоtIностей (с. 102). В цiлому можнiугIовноваженим]

пiдтримати йою позицiю, що основними формами контролю (нагляду) у uiй сфе1

' /ди^г, ревiзiя, огJIяд та обстеження (с. 177). В роботi автороNе: перевlрка, а)

наведено iх змiстовну характеристику. Також слiд погодитися iз автором, щ(

форми контролю та нагляду за пiдприемницькою дiяльнiстю мають бути визначен

виключно законами Украiни (с. 1 02).

I_{iлком логiчними та обгрунтованими с висновки дисертанта з привод1

характеристики адмiнiстративних процедур контролю та нагляду зi

пiдприемницъкою дiяльнiстю. Зокрема це стосусться уточнення основних озна]

поняття <адмiнiстративна процедура) (активнi дii, що здiйснюютьс.l

спецiальними суб'ектами; регулюються нормативно-правовими актами

спрямованi на забезпечення дотримання публiчних iHTepeciB; здiйснюються ]

межах, встановлених законодавством певних послiдовних етапiв) (с. 10б-107)

Наведенi щодо адмiнiстративних процед,ур контролю та нагляду у дослiркуванii



дiяльностi висновки сприяли змiстовному опрацюванню внутрiшньоi булови

структури вказаноi процедури. I слiд пiдтримати автора у тому, що процедур

здiйснення заходiв державного контролю (нагляду) у цiй сферi складаються

таких стадiй: 1) обов'язковi стадii: пiдготовча, стадiя здiйснення контролю, стадi

встановлення та оформлення результатiв заходiв державного контролк

2) факультативнi стадii: стадiя звернення органу з позовом до адмiнiстративног

суду; стадiя формулювання вимог до пiдприемцiв щодо усунення виявлени

порушенъ; стадiя оскарження розпорядчих документiв щодо усунення порушен

вимогзаконодавства (с. 109-112). З цими пропозицiями варто погодитися.

Становлятъ науковий iHTepec також результати дослiдження здобуваче]

питання напрямiв удосконалення адмiнiстративно-правових засад здiйсненн

контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiялънiстю. Зокрема в частинi аналiз

зарубiжного досвiду у цiй сферi та можливостей його використання в YKpaiHi, з

результатами якого автором слушно вказуетъся, що сьогоднi у cBiTi склалис

досить рlзн1 пlдходи щодо здlиснення контролю та нагляду за пlдпри€мницькоI

дiяльнiстю (с. 1З2). А найбiльш доцiлъними зразками зарубiжного досвiд

здlиснення контролю та нагляду за пlдприемницькою дlяльнlстю, якl, на думк

автора, варто пlдтримати, е: посилення нагляду 1 контролю, аJIе з урахування,

засади доцlльност1; покращення стимулювання пlдприемницько1 дlяльност1

KpaiHi; детапьне законодавче регулювання питання здiйснення внутрiшньоr

контролю; перегляд органiзацiйних засад здiйснення контролю та нагляду у цi

сферi; чiткий розподiл компетенцii суб'ектiв контролю (с. 13З).

За наслiдками аналiзу перспектив вдосконаJIення адмiнiстративног

законодавства у дослiджуванiй сферi здобувачем визначено низку йог

особливостей, реалiзацiя яких сприятиме здiйсненню ефективного контролю ]

нагляду за такою дiяльнiстю. Зокрема це стосусться з'ясування недолiкiв у змiс,

правового регулювання у цiй сферi (с. |З4-137), а вже з урахуванням ци

висновкiв та змiстовного аналiзу точок зору науковцiв автором опрацьовав

KoHKpeTHi пропозицii щодо ik усунення, а саме: бiльш чiтко необхiдно прописат

мету, завдання, функцii та принципи нагляду i контролю у цiй сферi (с. 144



i

розширити перелiк принципiв контролю та нагляду за пiдприсмницькок

дiяльнiстю (с. 145-148), уточнити предмет, межi нагляду i контролю та коло йогс

суб'ектiв, а такох{ напрямкiв за якими вони можуть здiйснювати вiдповiдн)

дiяльнiсть (с. 148-149) та ряд iнших. У своiй сукупностi цi пропозицii, на мок

д}мку, зданi забезпечити не тiльки удосконалення вiдповiдного адмiнiстративног<

законодавства, а й сприяти взагалi пiдвищенню ефективностi контролю та нагляд)

у цiй сферi.

Такохt С.А. BiHHiKoM в роботi змiстовно дослiдженi напрями удосконаленнl

органiзацiйних засад здiйснення контролю та нагляду за пiдприсмницъкок

дiяльнiстю (зокрема, питання органiзацiйно-управлiнськоТ структури системI

органiв контролю та ix взаемодii; кадровоi полiтики та кадрового забезпеченнj

тощо). За результатами ix змiстовного дослiдження автором запропоновано цiл,

низку KpoKiB, зокрема до ix числа можна вiднести: необхiднiсть перегляд'

органiзацiйноtуправлiйськоi структури системи суб'ектiв контролю то ноглящ} зl

пiдприсмницькою дiяльнiстю; налагодження ефективноi взасмодii Mil

вiдомствами; вдосконаJIення кадрово1 полlтики органlв контролю; пlдвищенн

якостi кадрового забезпечення контрольно-наглядових суб'сктiв; переГля,

системи оцlнювання дlяльност1 органlв контролю; покращення матерlальн0
!li

технiчного та фiнансового забезпечення суб'ектiв контролю та нагляду (с.180).

У роботi мiстяться й iншi слушнi положення, висновки та пропозицii.

Разом з тим, загаJIом налехtний piBeHb дисертацii С.А. BiHHiKa не виключа

критичного пiдходу ло очiнки окремих висновкiв здобувача, зокрема:

1. Не в повнiй Mipi узгоджусться iз полох<еннями ст. 19 КонституцiТ Украiн

пiдтримана автором позицiя, згiдно якоТ правовi засади контролю та наГЛяДУ З

пiдприсмницькою дiялънiстю - це сукупнiсть нормативно-правових aKTiB рiзн<

юридичноi сили (с. 47), що допускае безпiдотавне розширення кола таких aKTil

якi визначають основи регулювання пiдпри€мницькоi дiяльностi в YKpaiHi,

2. На с. 90 дисертацii до елементiв адмiнiстративно-правового статУс

суб'ектiв контролю (нагляду) за пiдприсмницькою дiяльнiстЮ автор вiДнОСИr

повноваження, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть посадових осiб, а на С. 91-9



вже вкаЗуе на сукупнiСть встаНовлених LIинним законодавством цiлей, завданI

функцiй та повноважень, а тому вiдповiднi висновки автора потребуют
уточнення.

З. У висНовкаХ автороМ вк€}занО лише на TaKi форми контролю (нагляду) з

пiдприеМницъкоЮ дiяльнiсТю яК перевiрК а, аудит, ревiзiя, огляд, обстеження (с

177), хоча в роботi ним також звернуто увагу i на монiторинг (с. l 00- 1 0 l ).
4, НезваЖаючИ на змiсТовне дослiдження автором методiв контролю т

нагляду за пiдприемницъкою дiяльнiстtо, в роботi не достатньо чiтко визначеЕ
KoHKpeTHi методи, що зменшуе практичну значущiсть отриманих висновкiв.

5, Доцiльнiсть розробки запропонованого автором <типового положенн
про здiйснення внутрiшнього нагляДу i контролю суб'ектами господарювання> (с

149) ПОТРебУе ДОДаТКОВОГО ОбrрУнтування, адже в певний спосiб це е обмех(енняI
самостiйного та незаJIежного характеру здiйснення пiдприемницькоi дiяльност.
ДО ТОГО Ж бiЛЬШiСТЬ ПiДПРИеМЦiВ У той чи iнший спосiб i так використовуют
системи внутрiшнього контролю та оцiнки ризикiв.

в той же час висJIовленi зауваження характеризують складнiсть висвiтлени.
автором проблем, Що вказуе на актуальнiсть дослiджуваноi авторо]
проблематики, а томУ цi зауваЖеннЯ не вплиВаютЬ на загальну позитивну оцiнк
дослiдження С.А. BiHHiKa.

ХочУ вiдзначити, щО теоретичнi результати й HayKoBi положення, яп

п,tiстяться в дисертацii, характеризуютъся сднiстю змiсту i свiдчатъ про особисти,
BклaДздoбyвaчaBЮpиДИчнyнayкy.BдaлийiлoгiчнoпoeДнaнийвибip

ДОСЛiДЖеННi ПИТаНЪ, ik аКТУаЛЪнiсть, спiввiдношення теоретичних MipKyBaHb т
прикладiв З практики, чiткiсть викладу матерiалу, аргументованiсть наукови
висновкiв засвiдчують н€Uiежний науковий piBeHb проведеного дослiдження т
ПiДГОТОВКИ ЗДОбУВаЧа. Теоретичнi положення i практичнi рекомендацii, отриманi

дисертацii, можутЬ викорисТовуватися для подаJIьшоi розробки проблематик
системи суб'ектiв адмiнiстративного права та ix правового статус)

удосконалення чинного законодавства та вiдповiдноi практики його реалiзацii,
такоЖ у ocBiTHboМy проЦесi, про що свiдчать акти Тх впровадження (с. 19-20).

lI



s

HayKoBi положення, висновки i рекомендацii, сформульованi в дисертацii
доситъ повно викладено у 5 статтях, опублiкованих у наукових фахових виданнrI)

Украiни та наукових перiодичних виданнях iнших держав, та 4 тезах доповiдей Hi

науково-практичних

С.А. BiHHiKa засвiдчуе

конференцiях.

вiдповiднiсть

Аналiз дисертацii та автореферат;

ik основних положень. Щисертацiю i
автореферат оформлено наJIежним чином вiдповiдно до встановлених вимог.

унiверсИтетУ внутрiШнiх спраВ! 
"6;:,-.Ф*i.,П*п_

доктор юридичних_наук, проф,+tФ;;":"*:;1,'

Викладене дозволяе зробити висновок, Що дисертацiйне дослiдженн;
<Адмiнiстративно-правовi засади здiйснення контролю та нагляду зi

пiдприемницькою дiяльнiстю>) е завершеною науковою прац€ю, у якiй ii автород

отримано HoBi наУково обrрунтованi результати, якi в сукупностi розв'язуют]
конкретне наукове завданшI (визначення cyTHocTi та особливостеi

адмiнiстративно-правових засад здiйсненrrя контролю та нагляду зi

пiдприемницъкою дiяльнiстю та напрямкiв ik удосконЕuIення), яке мае значенн1

для розВиткУ наукИ адмiнiстРативногО права, а також удоскон€шення управлiннl
пiдприемницькою дiяльнiстю в YKpaiHi. Робота та автореферат вiдповiдаютl

вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, а ik автор - BiHHiK Сергii
ОлексанДровиlI - заслугОвуе на присудЖення йому наукового ступеня кандидатi

юридиtIних наук зi спецiальностi 12.00,07 - адмiнiстративне право i процес

фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiцiйний опонент -
Щекан факультету ЛЪ 1
Харкiвського нацiонального

/-;.М. Музичук


