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А кmv ал ь н i сmь mем u 0 ас ер m а цi йн о z о d о сл i d uс ен ня .

Тема дослiдження, яку обрав Р. I. PaiMoB е актуЕuIьною, оскiльки в усьому

cBiTi та в Украiнi природнi монополii активно впливають на дiяльнiсть

домогосподарств i суб'сктiв господарювання, ефективнiсть функцiонування

держави. У сферах енергетики та комун€Lльних послуг багато десятилiть тому

сформувалися та продовжують iснувати декiлька природних монополiй.

Суб'екти господарювання та кiнцевi споживачi - громадяни не мають вибору

постач€шьника, способу чи механiзму постачання, не можуть впливати на цiну та

умови постачання. У сферах постачання природного г€ву та комун€Lльних послуг

по вiдношенню до сцоживачiв не застосовуються правила вiльного

ВоЛеВияВленНя при укладаннi цивiльно- та господарсько-правових договорiв.

Споживачевi пропону€ться типовий (як виключення - примiрний) договiр, на

1cToTHl умови якого споживач не може вплинути. У таких сферах краще

Залишити iснування монополii, нiж допустити iснування конкуренцii мiж

дрiбними монополiстами. У другому випадку краТну може очiкувати колапс. У
Росiйськiй Федерацii конкуренцiя мiж дрiбними монополiстами призвела до
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формування та затвердження рiзних цiн, наприклад, на електричну енергiю для

громадян i суб'ектiв господарювання з€Lпежно вiд регiону. Проте ця держава

займае найбiльшу у cBiTi площу, а ii законодавство передбачае застосування

ЖорсТкиХ Та високих штрафiв як для монополiстiв-постачаJlьникiв, так i для

споживачiв.

YKpaiHi доцiльно регулювати дiяльнiсть суб'сктiв природних монополiй

ЧереЗ Застосування рiзноманiтних методiв та способiв господарсько- та

адмiнiстративно-правового регулювання. Друге вирiзняеться вiдоутнiстю

економiчного iHTepecy у виконавцiв державних приписiв, проте достатньо

шВиДким та ефективним досягненням потрiбного державi результату. Саме

дослiдженню таких заходiв державного впливу на суб'сктiв природних

МОнОполiЙ У сферах енергетики та комун€Lльних послуг було присвячено

дисертацiйну роботу.

Вiдтак, об'сктивно необхiдним с дослiдження адмiнiстративно-правового

РеГУЛЮВання дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах енергетики та

КОМУН€tЛЬних Послуг. Хоча слiд звертати увагу i на обов'язковiсть та чiткiсть

ВИКОНаННЯ СУб'ектами природних монополiЙ умов публiчних договорiв,

ВИЗНаЧеНИХ ПРаВиЛаМи цивiльного права при наданнi комун€Lльних послуг

НаСелеНню, та господарського права при наданнi послуг з постачання енергii,

води, газу тощо суб'ектам господарювання. Контроль за якiстю, свосчаснiстю та

ЗаКОннiстю У Дотриманнi cBoix зобов'язань суб'ектом природноi монополii мае

здiйсню в атися за правилами адмi нiстративного права.

На СьОгоДнi icHye значна кiлькiсть дослiджень з€}значених проблем

украiнськими та зарубiжними вченими у площинi адмiнiстративного,

господарського, цивiльного, конституцiйного права, економiчних наук,

державного управлiння. Проте окреслене явище потребуе rрунтовного вивчення

та постiйного вдосконztлення законодавчоi бази тому, що складнiсть,

рiзноманiтнiсть та суперечливiсть правовiдносин за участi суб'ектiв природних

монополiй у сферах енергетики та комунальних послуг вимагають особливоi

уваги з боку держави та законодавця.



3

Про практичну та наукову чiннiсть дисертацii Р. I. PaiMoBa свiдчить також

те, ЩО ПропоЗицiТ вiдносно адмiнiстративно-правового реryлювання дiяльностi

СУб'еКтiв ПрироДних монополiй у сферах енергетики та комун€lльних послуг

МаЮТЬ СЛУГУВаТи пiдставою для вдоскон€шення чинного законодавства.

РезУльтати дослiдження використанi у практичнiй дiяльностi ТОВ

кСумитеплоенерго> (довiдка вiд 10.06.2019 р.); ПрАТ <<Плазма-ТЕК) (довiдка

ВiД 12.06.2019 р.) i дозволяють пiдвищувати якiсть послуг, якi надаються

населенню та суб' сктам господарювання.

наведене вище обумовлюе актуальнiсть обраноi дисертантом теми

дослiдження, яке присвячене удосконаJIенню законодавства i практики

адмiнiстративно-правового реryлювання дiяльностi суб'сктiв природних

монополiй у сферах енергетики та комунальних послуг.

нов uзна оезvльmаmiв наvковоzо dослidмсення.

lисертацiя Р. I. PaiMoBa е першим в YKpaiHi комплексним дослiдженням

саме адмiнiстративно-правового регулювання дiяльностi суб'ектiв природних

монополiй у сферах енергетики та комунаJIьних послуг, що було здiйснено з

позицiй адмiнiстративно-правовоi науки, i на ocHoBi якого обгрунтовано HoBi

HayKoBi положення i пропозицii до законодавства, покликанi сприяти

комплексному вдоскон€tленню вiдповiдних норм i практики iх застосування.

важливим результатом роботи е доведення доцiльностi доповнення

законодавчого перелiку принципiв державного регулювання дiяльностi суб'ектiв

природних монЬполiй принципами забезпечення економiчноi обгрунтованостi

регульованих державою цiн i тарифiв на товари (послуги) суб'ектiв природних

монополiй; недискрИмiнацiйного доступу до ToBapiB (послуг) суб'ектiв

природних монополiй та принципом забезпечення публiчного iHTepecy

суспiльства на ocHoBi збалансУвання iHTepeciB споживачiв та суб'ектiв

природних монополiй (с. 5, 1 1 , 15_ 1б автореферату; с. 2|, 148, 198 дисертацii).

необхiдно пiдтримати наведену автором систему засобiв

регулювання дiяльностi суб'ектiв природних монополiй

державного

у сферi



електроенергетики та комун€Llrьних послуг, до яких н€Lпежать лiцензування;

обов'язкова сертифiкацiя; встановлення тарифiв та iншi (с. 5, 10 автореферату;

с. 20-21, 1 0 1 - 1 02, 204 дисертацii).

Також потребус на пiдтримку удоскон€шення дисертантом поняття

природноi монополii, нормативне визначення якого пропонуеться доповнити

шляхом вказiвки на функцiонування ринкiв, що перебувають у cTaHi природних

монополiй у визначених державою сферах, якi являють особлwвий суспiльний

iHTepec (с. 6, 8, 14 автореферату; с. 22, 44, 47 ,202 дисертацii).

Нагальними для сьогодення е пропозицiТ автора щодо законодавчого

визначення суб'скта природноi монополii як суб'скта господарювання, який

виробляе (реалiзуе) товари на ринку, що перебувае у cTaHi природноi монополiТ,

i включений уповноваженими органами держави до зведеного перелiку суб'ектiв

природних монополiй (с. 14 автореферату; с. 29, З7 ,7З,202 дисертацii).

,Щостатньо дискусiйною, проте логiчною i виваженою с пропозицiя автора

щодо необхiдностi реформування адмiнiстративно-правового статусу НКРЕКП

та нормативного визначення на законодавчому piBHi ycix елементiв правового

статусу €диного спецiального органу Нацiональноi KoMicii регулювання

природних монополiй як центраJIьного органу виконавчоi влади зi спецiальним

статусом (с. 5, 9, 15 автореферату; с. 2l, 69-11,7 4-7 5, 20З-204 дисертацiI).

Досmовiрнiсmь i обfрvнmованiсmь резvльmаmiв dослidмсення.

Структура дисертацiйного дослiдження Р. I. PaiMoBa вiдповiдас визначенiй

MeTi та поставленим завданням дослiдження, робота складаеться iз трьох

роздiлiв, що мiстять по три пiдроздiли. Виклад результатiв дослiдження

здiйснено на наltежному науково-методичному piBHi з використанням

спецiальноТ адмiнiстративно-правовоi термiнологiI. Запропонованi HayKoBi

положення, напрацювання та рекомендацiТ автором аргументовано, вони

базуються на досвiдi, накопиченому у частинi адмiнiстративно-правового

регулювання дiяльностi суб'ектiв природних монополiй в iсторичнiй площинi, а

також в географiчнiй - в Украiнi, европейських та iнших державах. Автором



проаналiзовано законодавство окремих

адмiнiстративно-правового реryлювання

зарубiжних краiн

дiяльностi суб'ектiв
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з питань

природних

монополiй у сферах енергетики та комунапьних послуг, проведено порiвняння iз

вiдповiдним украТнським та зроблено висновки i пропозицii.

Обгрунтованiсть сформульованих автором висновкiв i пропозицiй

пiдтверджуеться фактом публiкацiТ робiт, присвячених TeMi дисертацii (5

наукових статеЙ, опублiкованих у наукових фахових виданнях, включених до

доповiдей на конференцiях). Висновки i рекомендацii автора апробованi на

мiжнародних науково-практичних конференцiях, що проводилися в Одесi,

Щнiпрi, Сумах.

Результати дослiдження використанi у практичнiй дiяльностi ТОВ

кСумитеплоенерго> i ПрАТ <Плазма-ТЕК>>, на що вк€вув€Lпося вище. Положення

пiдготовки пiдручникiв та навч€Lпьних посiбникiв iз дисциплiн <Адмiнiстративне

lrраво), кГосподарське право), кПравове забезпечення публiчного

адмiнiстрування)) у Сумському державному унiверситетi.

Щеякi положення, висновки та цропозицii, викладенi у дисертацii, мають

дискусiЙниЙ характер i можуть становити основу для под€Lльших наукових

дослiджень.

Робота rрунтусться на використаннi комплексу загzшьнонаукових i

спецiальних методiв наукового пiзнання, якi використовуються в юридичнiй

науцi дiалектичного, системно-структурного, формально-юридичного,

формально-логiчного, порiвняльно-правового, логiко-семантичного, сходження

вiд абстрактного до конкретного та iнших.

У цiлому роботi притаманна логiчна довершенiсть та цiлiснiсть, а

висновки по роботi характеризуються стислiстю та чiткiстю.
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Теореmuчне i пракmuчне значення оmрuмсlнtш резvльmаmiв полягас у

можливостi використання теоретичних положень i практичних висновкiв з

дисертацiйноi роботи у правотворчiй та правозастосовнiй дiяльностi з метою

розвитку та удоскон€шення адмiнiстративно-правового регулювання дiяльностi

суб'сктiв природних монополiй у сферах енергетики та комун€Lльних послуг.

Положення дисертацiйноi роботи можуть бути використанi при пiдготовцi

KoMeHTapiB та науково-практичних рекомендацiй до нормативно-правових aKTiB,

що регулюють дiяльнiсть суб'ектiв природних монополiй, у правозастосовнiй

практицi при укладаннi договорiв мiж постач€Lпьниками енергii та споживачами,

при подоланнi спорiв щодо якостi послуг суб'сктiв природних монополiй,

пiдвищенню якостi адмiнiстративного контролю з боку НКРЕКП, науково-

практичнiй дiяльностi, у навчаJIьному процесi при читаннi лекцiй та проведеннi

практичних занять за курсами <Адмiнiстративне право), <<Господарське право>,

<I]ивiльне право)), <Правове забезпечення публiчного адмiнiстрування>> та iH.,

при розробцi навч€tпьно-методичних матерiалiв iз цих дисциплiн та iнших

спецкурсlв.

Розробленi в ходi дослiдження пропозицiТ про внесення змiн до

законодавства можуть бути використанi у нормотворчiй дiяльностi. Результати

дослiдження можуть бути використанi у практичнiй дiяльностi НКРЕКП,

пiдприемств, установ, органiзацiй, що надають послуги у сферах енергетики та

комунzLльних послуг. oKpeMi положення та висновки, сформульованi в

дисертацii, якi мають дискусiЙниЙ характер, можуть бути основою для

под€tльших наукових дослiджень.

Sачваltсення u.lodo фоомu mа змiсmу duсерmацii.

Схвалюючи в цiлому дисертацiйну роботу Р. I. PaiMoBa <Адмiнiстративно-

правове регулювання дiяльностi суб'сктiв природних монополiй у сферах

енергетики та комунаJIьних послуг>>, слiд звернути увагу на oкpeMi дискусiйнi

моменти, висловити зауваження.



Пiдтримуючи пропозицiю щодо реформування адмiнiстративно-

правового статусу НКРЕКП, нацiон€Lпьних комiсiй регулювання природних

монополiй та створення на iх ocHoBi единого органу - НацiональноТ KoMiciT

регулювання природних монополiй, слiд не погодитися iз пропозицiею щодо

призначення голови та членiв KoMicii Кабiнетом MiHicTpiB Украiни (с. 5, 9, 15

автореферату; с.2|,69-7|,74-75,20З-204 дисертацii). На нашу д}мку, оскiльки

комiсiя матиме загzLльнодержавний i мiжгалузевий piBeHb та дiятиме на ocHoBi

спецiального окремого закону, то призначення i звiльнення голови, заступникiв

та членiв мае здiйснюватися за ан€Lпогiею iз призначенням i звiльненням голови,

заступникiв та членiв Антимонопольного KoMiTeTy Украiни.

Автором пропонуеться встановлення можливостей реформування

адмiнiстративно-правового реryлювання ринкiв, якi перебувають у cTaHi

природних монополiЙ, шляхом стимулювання конкурентних засад в окремих ix
сегментах (с.6, 13, 17 автореферату; с.22,200 дисертацii). Як аргумент автор

посиласться на досвiд еС. Проте конкретики Hi в авторефератi, Hi в роботi

немае; на який саме досвiд СС посиласться автор не зрозумiло.

У роботi дiстало под€Lпьшого розвитку положення щодо уявлення про межi

публiчного iHTepecy в адмiнiстративно-правовому регулюваннi дiяльностi

суб'ектiв природних монополiй, що дало змогу встановити умови забезпечення

справедливого балансу мiж публiчними та приватними iнтересами на ринках

електричноi енергiТ та комун€lльних послуг, що перебувають у cTaHi природноi

монополii (с. 6, |2 автореферату; с.22, 160-172 дисертацii). В цiлому е

позитивним застосування автором категорiй саме <<публiчний iHTepec> i

(приватниЙ iHTepec), а не помилкових категорiЙ <<публiчне право) та (lrриватне

право)), проте як саме на ocнoBi законодавства держав-членiв СС визначаеться

баланс мiж публiчними i приватними iнтересами учасникiв вiдносин у сферах

енергетики та комунаJIьних послуг у дисертацii та рефератi не роз'яснено.

Всебiчно пiдтримуючи надання у роботi авторського визначення поняття

<адмiнiстративно-правове регулювання дiяльностi суб'сктiв природних

монополiЙ>>, не зрозумiлими з€Lпишаються практична, нормативна i теоретична



8

його складова. Автором не пропонуеться його внесення до жодного НПА, не

пропонуеться його використання на практицi надавачами комун€tльних послуг

чи постач€Lпьниками енергii, не вказуеться на необхiднiсть застосування як

правовоi доктрини.

Слiд зазначити, що 24 грудня 20|9 року НКРЕКП було прийнято

постанову за J\b 3013 uПро встановлення тарифiв для ТОВ кОШРАТОР ГТС

УКРАiНИ) на послуги транспортування природного г€ву для точок входу i

точок виходу на реryляторний перiод 2020 - 2024 роки)), якою було встановлено

обов'язок побутових споживачiв окремо сплачувати за транспортування до ixHix

осель природного г€ву. Промисловi споживачi також сплачують BapTicTb послуг

з розподiлу електричноi енергii, що у вiдносно недалекому майбутньому

доведеться робити i побутовим споживачам. На нашу д}мку, це е невiрним,

оскiльки при купiвлi у магазинi продукцiТ, зокрема i у суб'екта природноi

монополii, споживач сплачуе if BapTicTb, у складi якоТ вже закладено транспортнi

витрати. I_{iкавою та вагомою мас бути фахова думка юриста, який професiйно

займаеться саме подоланням проблем адмiнiстративно-правового регулювання

дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах енергетики та комун€uIьних

послуг. На жаль, у роботi названi проблеми не пiднiмаJIися i, вiдповiдно, така

думка на проблему вiдсутня.

?аzальнuй вuсновок по duсерmацii.

,.Щисертацiя Р. I. PaiMoBa с завершеною фундамент€tпьною роботою, що

виконана на достатньо високому науково-теоретичному piBHi i мiстить HoBi

науково обlрунтованi положення i результати проведених автором дослiджень

адмiнiстративно-правового регулювання дiяльностi суб'сктiв природних

монополiЙ у сферах енергетики та комунальних послуг, якi розв'язують

конкретне наукове завдання з виявлення та пропозицiI напрямiв подолання

теоретичних i практичних проблем адмiнiстративно-правового забезпечення

дiяльностi суб'ектiв природних моноlrолiй в YKpaiHi та захисту економiчних та

iнших iHTepeciB споживачiв ikHix послуг.



Щисертацiя

адмiнiстративне

Оформлення дисертацii та iT автореферату в цiлому вiдповiдае вимогам,

що ставляться МОН УкраiЪи до робiт такого рiвня. Результати роботи в

достатнiй Mipi знайшли вiдображення у виданнях, офiцiйно визначених для

оприлюднення

конференцiях.

положень дисертацiй; обговорюв€LгIися наукових

Автореферат дисертацii та ocHoBHi положення дисертацii iдентичнi за змiстом.

Вищезазначене дас пiдстави зробити висновок, що дисертацiйну роботу

<Адмiнiстративно-правове регулювання дiяльностi суб'ектiв природних

монополiй у сферах енергетики та комунальних послуг) виконано вiдповiдно до

вимог пунктiв 9, 11 Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого

постановою КМУ вiд 24 липня 201З року J\Ъ 567, а автор дисертацii Руслан

Iкрамович PaiMoB заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата

юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес;

фiнансове право; iнформацiйне право.
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