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вIдгук
офiцiйного оtIонента - кандидата Iоридичних наук, доцента Чернадчук
ТамаРи Олексанлрiвни - на дисертацiю BiHHiKa Сергiя Олександровича
<АдмiнiстративIIо-правовi засади здiйснення контролю та нагляду за
ПiДПРиСмНицькою дiя.гlьнiстю)), rIодану на здобуття науковоfо ступеня
КаНДИДаТа tОРИДИчних tlayк за спецiальнiстtо 12.00.07 - адмiнiст,ратив[tе
право i процес; фiнансове право; irlформацiйне право

Акr'Уальнiсть теми дисертацiйного дослiдження. На данr.rй час, на

ЖаЛЬ) СОцiально-економiчне та полiтичне становиtце Украiни с вкрай

нестабiльними. Прiоритетним завданням для нашоТ краТни мас бути

ПiДвищення стандартiв життя шляхом забезпеченrrя ста,,Iого розвитку

еКОНОмiки. В цьому аспектi дуже важливим с розвиток маJIого та середнього

бiЗнеСУ, створення сприятливих умов дIlя залучення iнвестицiй, а також

об'сктивний, вiдкритий, прозорий та зрозумiлий контроль та нагляд за

ПiДrrРИСмнИЦькоЮ дiя"ltьнiстю. Вiдповiднi контроль та нагляд мають бути

спрямованi на пiдвиlltення економiчного стимуJIювання, ефективного

ВИКОРИСТанНя трудових, матерiальних та iнших pecypciB, забезгtечення прав

ПiДпРиСмцiв та спожива(riв, скорочення непродуктивних витрат суб'сктами

l]lДПРИСМНИЦТВа ТОЩО. .Щля ефективного здiЙснення контролю та нагляду за

rriдпРиСмницькою дiяльнiстю важливе значення мас належне правове

РеГУЛЮВання сти мулюючих методiв забезгtечення пiдприемницьких вiдносин,

ПРИ ЦЬОМУ ДОСкОналiсть такого регулювання ма€ забезпечува,гись

ЗаСТОСУВаННЯМ Заходiв i засобiв адмiнiстра,гивно-правового впливу, якi б

ДОЗВОЛЯЛИ РеалiЗУВати iх мету i забезпечити економiчну безrrеку держави.

СВОСчаСнiсть та актуальнiсть обраноТ теми дисертацiйного дослiдження

ВИЗНаЧаСТЬСя необхiднiстю вдосконаJIення адмiнiстративно-правових засал

ЗДiЙСНення контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiя,lrьнiстю ,га

приведення Iх у вiдповiднiсть iз свропейськими стандартами.

ТаКИм ЧИноМ, на сьогоднiшнiй день icHyc необхiднiсть науковоТ розробки
питань, пов'язаних з визначенням поняття та особливостей гriдприсмницько[

дiяльностi як об'скту контролю та нагляду, розробленням класифiкацiТ видiв

КОНТРОЛЮ Та НаГЛЯДУ За пiдприсмницькою дiяльнiс,гю, визначенням мriсця
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адмiнiстративно-правового регулювання серед правових засад контролю та

нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю, розкриттям системи суб'сктiв

контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю та визначення

особливостеЙ Тх адмiнiстративно-правового статусу, видiленням

адмiнiстративних форlи та методiв коttтролю та нагляду за гliдпри€мницькою

дiяльнiстю, узагальненням зарубiжного досвiду здiйснення контроJlю та

НаГЛяду за пiдприсмницькою дiяльнiстю та опрацюванням можливостей Його

використання в YKpaTHi, сисl,ематизуванням перспективних напрямкiв

вдосконалення адмiнiстративного законолавства, яке регламентус здiйснеrrня

контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю, визначенням напрямiв

удосконалення органiзацiйних засад здiйснення контролю та нагляду за

гt iдприсмни цькою дiяльнiстю.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на вiдсутнiсть комплексного

Грунтовного дослiдження даноi проблеми в наушi адмiнiстративного права в

сучасних умовах, дослiдження адмiнiстративно-правових засад здiйснення

контроJIю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю с актуаJIьним та

необхiдним для вдосконалення правового регуJlювання в данiй сферi.

Щисертацiя С.О. BiHHiKa виконана вiдповiдно СтратегiТ державно[

калровоТ полi'гики на 20|2-2020 роки, схваленоТ Указопл Президента УкраТни

вiд l лютого 2012 р. JФ 4512012; СтратегiТ сталого розвитку <УкраТна- 202О>>,

схваленоТ Указом Президента Украiни вiд l2 сiчня 20l5 р. JYч 512015; СтратегiТ

РОЗВИТку малого i середнього пiдпри€мництва в Украiнi на перiод до 2020

РОкУ, СХВаленоi Розпорядженням Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд 24 травня

2017 р. JYg 504-р.; плану науково-дослiдноТ роботи Iнституту права та

суспiльних вiдносин Вiдкритого мiжнародного yHi верситету розвитку людини

<<УкраТна> за темою <Адмiнiстративно-правове регулювання суспiльних

вiдносин> (номер державноi ресстрацiТ 0107UOOS696),

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй.

Надане на рецензування дисертацiйне дослiдження е першою
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фУПЛа*еНТаЛьною та компJlексною роботою, присвяt{еною виз}jаченню

адмiнiс,гративно-праtsових засад здiЙснення контролю та нагляду за

пiдгlрисмницькою дiяльнiстю, а також виробленню пропозицiй щодо Тх

ПОКРашенНя на пiдставi запозичення зарубiжного досвiду. Розглtянувши

ДИСеРТацiЮ, можна зробити висновок, що автор дiЙсно провiв грунтовне

КОМПЛексне наукове дослiдження, що вiдповiда€ поставленим MeTi та

завданням.

ВиСОкий ступiнь обГрунтованостi результатiв дослiдження зумовлено

ДОСИТЬ РацiОнальноЮ та внутрiшньо узгодженою структурою дисертацiйноТ

РОбОТ-и. Загальна структура роботи в цiлому € логiчною, послiдовною,

РаЦiОналЬНоЮ, обГрунтованою предметом, метою та завданнями дослiджен ня.

fiИСеРТацiя Складасться зi вступу, трьох роздiлiв, подiлених на десять

пiдроздiлiв, висновкiв й списку використаних джерел.

IvIeTa дисертацiйного дослiдження i сформульованi вiдповiдно до нет

ЗаДаЧi ДОЗВОЛИли дисертанту на ocHoBi аналiзу чинного законодавства

УКРаТНИ Та УЗагальнення практики його реалiзацiТ, вивчення наукових

РОЗРОбОК ВИЗНаЧити адмiнiстративно-правовi засади здiйснення контролю та

нагляду за пiдпри€мницькою дiяльнiстю.

Методологiчну основу дисертацti становить сукупнiсть

ЗаГаJ'IЬНОНаУКОВИх i спецiальних методiв та приЙомiв наукового пiзнання. Так,

У ДИСеРТаЦiЙНiЙ роботi було використано низку методiв, якi дозволиJIи

комплексно пiдiйти до визначення cyTHocTi та особливостей адмiнiстративно-

правових засад здiйснення контролю та нагляду за пiдприе:мницькою

ДiЯЛьнiСтЮ, а саме: формально-логiчний метод, системно-структурний метод,

МеТОД КЛаСИфiкацiТ, метод документаJIьного аналгliзу, логiко-нормативний

метод, формально-юридичний метод та аналiтичний метод.

Науково-теоретичне пiдгрунтЯ дослiдження скJIали HayKoBi працi

фаХiВЦiВ У галУзi фiлософiТ, TeopiT управлiння, загаJ,IьноТ TeopiT держави i

права, адмiнiстра,гивного права, iнших галузевI.Iх правових наук, у тому числi

зарубiжних дослiдникiв. Нормативною основою дослiдження € Конститучiя



4

УкраТни, мiжнароднi нормативно-правовi акти, закони та пiдзаконнi

нормативно-правовi акти, якi становлять правовi засади контролю та нагляду

за пiдприемницькою дiяльнiстю. Iнформаuiйною та емпiричною основою

ДИСеРТаЦii С УЗагальнення практики t-liдltрисмницькоТ дiяльностi, довiдковi

видання, статистичнi матерiали. У ходi пiдготовки дисертацiт автором

використано власний практичний досвiд.

ФУНДаМентальнiсть та компrlекснiсть роботи проявлясться у всебiчному

Та ПОСТУПОВОМУ Вивченнi дисертантом предмету дослiдження. Починаючи

РОбОТУ З ВИЗначення поняття та особливостей rriдпри€мницькоТ дiяльностi як

об'с:ктУ контролЮ та нагляду, автор поступово переходить до класифiкацiТ Тх

видiв, визначас мiсце адмiнiстративно-правового регулювання серед правових

засад контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю, особливостi

адмiнiсr,ративно-правового статусу суб'ск,гiв контролю .га нагляду за

пiдприсМницькоЮ дiяльнiстЮ розкривас ТХ систему. В подаJlьшому, автор

доцiлtьно видiляс адмiнiстративнi форми та методи такого контролю та

нагляду, узагальнюс зарубiжний досвiд та опрацьовус можливос,l,i його

використання в YKpaTHi. На завершення, автор систематизус перспективнi

напрямки вдоскон€lJIення адмiнiстративного законодавства, яке регламентус
здiйснення контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю та визначас

шляхи удосконалення iх органiзацiйних засад.

викладенi в дисертацiт погляди автора на проблеми становлення та

розвитку адмiнiстративно-правових засад здiйснення контролю та нагляду за

пiдприсмницькою дiяльнiстю € достатньо обгрунтованi, зробленi висновки -га

визначенi поняття мають вiдповiдний ступiнь науковот новизни. Всебiчнiсть

зробленого ана-гliзу пiдтверлжу€ться достатньою кiлькiстю використаних

автором наукових, iнформацiйних та правових джереJI.

Наукова новизна дисертацii полягас в тому, t]_(o представлена робота с

однiсЮ з першиХ спроб, на узагаJ,Iьненому piBHi, з використанням сучасних

методiв пiзнання та урахуванням HoBiTHix досягнень науки адмiнiстративного

права визначити cyTHicTb та розкрити особливостi адмiнiстративно-правових
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ЗаСаД ЗдiЙСнення контролю та нагляду за пiдпри€мницькою дiяльнiстю, що

ДОЗВОЛИЛО ОбГРУнтувати низку нових IIоложень i висновкiв, надати гlрактичнi

рекомендацii та пропозицiТ з дослiджуваних гIитань.

!О Найбiльш вагомих результатiв дисертацiйного дослiдження можна

вiднести:

l) встановлення автором, що об'сктом контролю за пiдприсмницькою

ДiЯЛЬнiСтю с дiТ пiдприсмцiв стосовно виконання ними нормативних вимог

ЩОДО РеаЛiЗацiТ cBoix прав та обов'язкiв, включаючи перевiрку ресстрацiТ

суб'сктiв в якостi пiдприсмцiв, наявнiсть в них лiцензiй на вllровадженt{я

.lliцензованих видiв пiдприсмницькоТ дiяльностi, дозволtiв на спецiальне

викорисТання природних pecypciB, сертифiкатiв вiдповiдностi тощо, а

Об'СКтОм нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю € саме законнiсть iT

ЗДiЙСНеННЯ, тОбто вiдповiднiсть нормативно-правовим IIриписам,

загальнообов'язковим правилам, iнструкцiям, iншим актам управлiння (с. 62-

63 );

2) ОбГРУнТУВання, що адмiнiстративно-правове регулювання контролю та

нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю визначас основи такого контролю ,га

нагляду i с складовою частиною механiзму правового регулювання
господарськоТ дiяльностi. Адмiнiстративно-правове регулювання контроJIю та

нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю здiйсню€ться на ocнoBi прийняття та

застосування iмперативних правових приписiв, Що встановлюють вимоги

щодо ресстрацii, провадження як пiдприсмницькот дiяльностi в цiлому, так i

ОКРеМИХ il видiв, виЗначають коло суб'сктiв контролю та нагляду за

пiдприсМницькоЮ дiяльнiстю, ТХ повноваження та гарантiТ суб'ектiв

пiдприсмницькот дiяльностi, що встановлюють обмеження контролю та

нагляду в цiй сферi (с. ба);

з) доведення здобувачем, що предметом контролю та нагляду за

пiдприсмницькою дiяльнiстю е перелiк питань, щодо яких здiйснюються

вiдгrовiднi заходи контролЮ та наглядУ та до нього вiдносяться TaKi

положення: 1) наявнiсть ресстрацiйних, лiцензiйних та iнших дозвiльних



6

ДОl(УМенТiВ, якi пiдтверджують право здiйснення вiдповiдного рiзновиду
пiдприсмницькоi дiяльностi (дозволи на спецiальне використання природних

pecypciB, документи, що пiдтверджують право власностi чи користування

транспортним засобом тошо); 2) наявнiсть документiв, гriдтверджуючих

квалiфiкацiю спецiалiстiв, якi працюють у того чи iншого суб'скта

ПiДПРиСмницькоТ дiяльностi в тiй сферi, що вимага€ наявнiсть tIевних

СПеЦiалiСтiв; 3) дотримання i виконання технiчних, санiтарних, еко.ltогiчних

Та iНШИх ВИМог, rцо пред'являються законодавством до вiдlrовiдного виду

ПiДпРиемницькоТ дiяльностi та наявнiсть передбачених пiлтверджуючих

ДОКУМентiв; 4) дотримання встановлених правил та умов здiйснення

ВiДПОВiДних видiв пiдприсмницькоТ дiяльностi; 5) дотримання вимог

мiжнародних договорiв; 6) вiдповiднiсть умов працi i вiдпочинку, с.ган

ОХОРОНИ ПРацi В разi залучення пiдприемцями наЙманих працiвникiв, 7)

УСУНеННЯ НеДО;riкiв, якi бу,lrи виявленi гliд LIac попереднього наl.JIяду

(КОНТРОлЮ); 8) iншi норми, правила, процедури, вимоги, передбаченi чинним

ЗакОНОДавством щодо того чи iншого рiзновиду пiдпри€мницькоi дiяльностi
(с. l l5-1 16);

4) ОбrРУнтування того, що бiльш чiтко необхiдно прописати мету,

завдання, функцiт та принципи нагляду i контролю. Щоцiльно визначити

предмет, межi та коло суб'сктiв нагляду i контролю, а також напрямки, за

ЯКИМИ ВОНИ МОжУТь здiЙснювати вiдповiдну дiяльнiсть; детально пiдiйти ло

ВИЗНаЧеНня адмiнiстративно-правового статусу суб'сктiв наглялу i контролю;

РОЗРОбИТИ Та приЙняти <Типове положення про здiйснення внутрiшнього

НаГЛЯДУ i кОнтролю суб'сктами господарювання)); прийнятr.l окреме

положення uПро порядок взасмодii суб'сктiв нагляду i контролю за

господарською дiяльнiстю> (с. 167- l 68).

АВТОР ЦiлкОм доцiльно наголошус у роботi на необхiдностi розроб_lrення

КонцепЦiТ вдоскОна_пення державного наглялу i контролю, в якiй окремий

роздiл мас бути присвячено проблемним питанням здiйснення нагляду i
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КОНТРОЛЮ За Пiдприсмницькою дiяльнiстю, а також окресленню напрямкiв

його вдосконаJIення (с. l68).

Не менш важливими для покращення адмiнiсr,ративно-правових засад

ЗДiЙСнення контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю с й iншi

висновки, зробленi автором дисертацi[.

АПРОбацiя роботи. OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдження

ВИКЛаДеНi У П'ЯТи статтях, опублiкованих у наукових фахових виданнях

УКРаТни Та Наукових перiодичних виданнях iнших держав, та чотирьох тезах

НаУкОВИХ догIовiлей на науково-практичних конференцiях. Вивчення

ДИСеРТаЦiЙнОгО дослiдження та Його автореферату да€ пiдстави для

ТВеРДЖеННЯ ПРО iдентичнiсть змiсту автореферату й основних положень

ДИСеРТаЦiТ. ОфОРмлення дисертацiйного дослiдження зауважень не виклика€.

УСе ВищеЗазначене дозволя€ зробити висновок, що дисертацiйне

ДОСЛiДЖеНня BiHHiKa С.О. написане на високому теоретичному piBHi, ма€

ЗНаЧНУ Наукову та практичну цiннiсть. Автором сформульованi положення,

шо мають важливе значення дJIя вдосконаJIення адмiнiстративно-правових

засад здiйснення контролю та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiс,гю.

практичне значення одержаних результатiв поляга€ в тому, шо вони

становлять як науково-теоретичний, так i практичний iHTepec у науково-

ДОСЛiДНiЙ СфеРi, у правотворчостi, у правозастосовчiй дiяльностi

компетентних суб'сктiв, а також у навчальному процесi вищих навчальних

зак"падiв.

Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацii.

ПОРяд З ПоЗитивною в цiлому оцiнкою дисертацii BiHHiKa С.О., вважаю

ДОЦiЛЬНИм Висловити критичнi зауваження щодо окремих il гIоложень i

висновкiв. f,еякi висновки автора носять здебirrьшого описовий характер, що

УТРУДНЮС ТХ ПРакТИЧну реалiзаrriю. У роботi висловлена низка MipKyBaHb, що

викликаЮть заперечення, хоча caMi по собi вони вiдносяться до дискусiйних

теоретичних та практичних питань.

l. ПОТРебУе уточнення запропоноване автором визначення поняття
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((пiдприсмницька дiяльнiсть>, пiд яким розумiсться рсгульована нормilми

Законодавства, самостiйна, iнiцiативна, систематична, злiйснювана на

в.lIасний ризик еоспоdарська diяльнiсm.ь, шо реалriзу€ться заресстрованими в

усl,ановJIеному порядку суб'сктами господарювання (пiдприсмчями) з метою

ОДеРЖання прибутку та, як наслiдок, сприяс досягненню певних економi.tних

i соцiальних результатiв (с. 61). Виходячи iз даного визначення, автор

СТверджуС, що <пiдприемницька дiяльнiсть> фактично с (господарською

дiяльнiстю>. Проте, не можна ототожнювати цi два поняття, адже

(господарська дiяльнiсть> е бiльш ширшим поняттям, анiж <пiдприсмницька

дiяльнiсть> i подiлясться на пiдприсмницьку (комерuiйпу) дiяльнiсть 1,а

непiдгrрисмницьку (некомерцiйну) дiя:rьнiсть.

2. У пiдроздiлi 1.2,, присвяченому видам контролю та нагляду за

пiдприсмницькою дiяльнiстю, автором зауважено, що мета контролю та мета

наr,ляду за пiдприсмницькою дiя-llьнiстю вочевидь с однаковою це

забезпечення дотримання законодавчих aKTiB в сферi пiдприсмницькоi

дiяльностi шляхом встановлення фактiв правопорушень в цiй сферi, Iх

УСунення, а також забезпечення llритягнення винних до вiдгlовiдного

рiзновиду юридичноr вiдповiдальностi (с. З7); у зв'язку з чим BiH робить

ВИСновок про вiдсутнiсть icToTHoi рiзнишi мiж контролем та наглядом за

гliдпРиСмницькою дiяльнiстю (с. 45) Водночас, теоретична та прак,гиLIна

Значимiсть роботи була б суттсво бiльшою, якби автор бiльшою мlрою

прОаналiЗував вiдмiннiсть нагляду вiд контролю в сферi пiдприсмницькоТ

дiяльностi та HaBiB вiдмiннi ознаки мiж ними.

З. Щискусiйним в дисертацiТ с те, шо автор констатус, шо суб'ск-гами

кОнТролЮ та нагляду за пiдприсмницькою дiяльнiстю е надiленi владними

ttовноваженнями органи державноТ влади, дiяльнiсть яких спрямована на

Виявлення та усунення обставин, якi мають нега,гивний вплив на

ПРаВОПОРЯДОк в сферi здiЙснення пiдприсмницькоi дiяльностi, а також на

визначення причин, що призводять до порушень самими суб'сктами

господарювання норм чинного законодавства УкраТни (с. 9l). Заriропоноване
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ВиЗНачення не € оптимальним, адже не охоплюс певнi рiзновиди контролю та

нагляду (наприклад, громадський).

4. ПОпРи Декларування автором необхiдностi розроблення та прийнятгя

<ТИпОвОго положення про здiйснення внутрiшнього нагляду i контролю

СУб'Сктами господарювання)), окремого положення uПро порядок взасмодiТ

СУб'СКтiв НаГляду i конт,ролю за господарською дiя-llьнiстю>, розроблення

ОКРеМОТ ДеРжавноТ КонцепцiТ вдосконаJIення державного нагляду i контролю

(с. 149-t50), ним не надаються KoHKpeTHi пропозицiТ щодо структури та

змiсту таких нормативно-правових-актiв.

5. fiиСертант вказу€ на iснування прогалин в адмiнiстративному

законодавствi, яке регламентус здiйснення контролю та нагляду за

пiдприсмницькою дiяльнiстю та пропонус розумiти Тх, як вiдсутнiсть

ПРаВОВих нОрМ, або ж Тх змiстовну недосконалiсть, що, в свою чергу, заважас

НОРМаЛЬнОму розвитку правовiдносин, пов'язаних iз здiйсненням

кОНТроJIьно-наглядовоТ дiяльностi у вiдповiднiй сферi суспiльних вiдносин (с.

l67). Проте, попри зазначене, конкретних прикладiв та анzшiз вiдносин, якi

неврегульованi чинним законодавством УкраТни не наводить.

ВОднОчас, наведенi спiрнi точки зору i висловленi зауваження не

ВПЛИВаЮть на зага^пьну позитивну оцiнку дисертацiТ, яка носить самостiйний i

ТВОРЧиЙ характер, мас наукову i практичну шiннiсть. Наявнiсть дискусiйних

ПИТанЬ, насамперед, характеризус складнiсть i актуальнiсть дослiджуваноТ

теми та власниЙ пiдхiд до i] розгляду дисертантом. В дослiдженi автору

вдалося досягти його мети.

ЗаГа.ГlЬний висновок. Усе викладене дас пiдстави дJlя висновку про те,

що дисертацiЙне дослiдження BiHHiKa Сергiя Олександровича

<<Адмiнiстративно-правовi заеади здiйснення контролю та нагляду за

гriдприсмницькою дiяльнiстю> с завершеною ПРацею. Враховуючи

ДОСЯГнення автором мети та задач дослiдження, в якiй отриманi HoBi науково

ОбrРУнтОванi результати щодо розкриття cyTнocTi та змiсту адмiнiстративно-

правових засад здiйснення контролю та нагляду за пiдприсмницькою
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дiя.ltьнiстю, беручи до увагу те, що в роботi наведено висновки, якi

СПриятимуть вдосконаленню адмiнiстративно-правових засад здiйснення

КОНТРОЛЮ Та наГЛяДу За пiдприсмницькою дiяльнiстю, е Bci пiдстави

вiДмiтити, що дисертацiя С.о. BiHHiKa вiдповiдас вимогам Порядку

Присудження наукових ступенiв, а ii автор заслуговус на присудження

наукового ступеня кандидата юридичних наук зi спецiаrrьностi 12.00.07 -
адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформачiйне гrраво.
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