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<<Адмiнiстративно-правове регулювання дiяльностi суб'сктiв природних
монополiй у сферах енергетики та комунальних послуг>>, поданоi на

здобуття наукорого ступеня кандидата юридичних наук за спецiальнiстю
12.00.07 - адмiнiстративне право i процес;

фiнансове право; iнформацiйне право

Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження. Останнiми роками

ми ст€uIи свiдками глибинноТ трансформацiI уявлень про державу. Велика

кiлькiсть сфер державного управлiння постапа у новому вимiрi, оголилися

багаторiчнi системнi проблеми. Вони вимагають термiнового опрацювання i

вирiшення. При цьому надзвичайно важливо забезпечити не просто адекватне

часу нормативне регулювання, а створити якiсно нову нормативну систему,

що буде побудована на принципах верховенства права та стЕtпого урядування.

Обрана дисертантом тематика € яскравим свiдченням однiеi iз

вищевк€tзаних проблем. Роками вк€вана сфера суспiльних вiдносин не

вiдчувала впливу вiдповiдних европейських принципiв адмiнiстрування.

Бiльше того, вона взагалi майже iгнорувалась вiтчизняним законодавцем.

Лише останнiми роками ми стаIи свiдками початку зародження нових моделей

управлiння суб'ектами природних монополiй у окремих сферах енергетики.

Отже, зараз чи не найкращий час для активiзацiТ науковоТ думки з метою

вироблення обгрунтованоi позицiТ щодо нормативного реryлювання сфери

природнiх монополiй. I_{e обумовлюеться запитом суспiльства з однiеТ

сторони, i здатностi держави його задовольнити-з iншоТ. Iсторичний розвиток

держави i суспiльства вимагае вiд наукового спiвтовариства розробки саме

обраноi дисертантом тематики. Тому у нас немас cyMHiBiB в акту€tльностi

обраноТ сфери дослiдження.

Обrрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii'. PiBeHb обrрунтованостi та

дослiдження пiдтверлжустьсядостовiрностi

застосуванням

результатiв дисертацiйного

низки загiшьних та спецiальн ftSlання.
l
l
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Вказане свiдчить про теоретичний piBeHb пiдготовки дисертанта, його

обiзнанiсть у сучасних правових проблемах, що стосуються адмiнiстративно-

правового регулювання дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах

енергетики та комун€шьних послуг.

Застосування методiв наукового пiзнання визначае логiчну побулову

дисертацii, що сприяс реалiзувати мету i завдання дослiдження. Здобувач

також опрацював велику кiлькiсть наукових праць фахiвцiв загальноi Teopii

держави i права, Teopii управлiння, адмiнiстративного права, iнших галузевих

правових наук.

Нормативним пiдцрунтям дисертацii е Конституцiя УкраТни, мiжнароднi

нормативно-правовi акти, ратифiкованi у встановленому законом порядку,

чиннi законодавчi та пiдзаконнi нормативно-правовi акти, що закрiплюють

ocHoBHi засади адмiнiстративно-правового регулювання дiяльностi суб'сктiв

природних монополiй у сферi енергетики та комун€uIьних послуг. Окремо

проаналiзовано судову практику, практику ССПЛ та норми комунiтарного

права европейського Союзу.

Зв'язок дисертацii з науковими програмами, планами та темами.

.Щисертацiйне дослiдження виконане вiдповiдно до основних положень

Стратегii стzlлого розвитку кУкраiЪа - 2020>>, cxBzuleнoi Указом Президента

Украiни вiд 12 сiчня 20t5 року J\Гч 5120|5, Стратегii розвитку наукових

дослiджень НацiональноТ академii правових наук УкраiЪи на 20|6-2020 роки,

затвердженоI постановою загаJIьних зборiв НацiональноТ академii правових

наук Украiни вiд 3 березня 20|6 року, Концепцii вдоскон€Lпення державного

регулювання природних монополiй, схваленоi Указом Президента Украiни вiд

27 вересн я2007 року J\b 92ll200], Енергетичноi стратегii УкраIни на перiод до

20З5 року <<Безпека,

схв€tленоi розпорядженням

енергоефективнiсть, конкурентоспроможнiсть>>,

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 серпня 2017 р.

J\Ъб05-р, а також у межах плану науково-дослiдноi роботи <Щiяльнiсть органiв

публiчноТ влади щодо забезпечення стабiльностi та безпеки суспiльства>>



(номер державноi реестрацii 01 14U001904)

права Сумського державного унiверситету.

Навчально-наукового i нституту

Наукова новизна результатiв дисертацiйного дослiдження. Здобувач

здiйснив одну з перших спроб за допомогою методiв наукового пiзнання та на

пiдставi аналiзу наукових праць, вiтчизняного та европейського

законодавства, комплексно дослiдити адмiнiстративно-правове реryлЮвання

дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах енергетики та

комунальних послуг та розробити авторський пiдхiд щодо його

вдосконzшення, визначити низку нових теоретичних висновкiв, надаТи

практичнi рекомендацiТ та пояснити перспективи под€Lпьшого дослiдження

певних питань.

Варто пiдтримати пропозицii PaiMoBa Р. I. щодо вдосконutЛення

нормативного визначення поняття природноi монополii (с. 35), а ТакОЖ

запропоновану автором систему засобiв державного реryлювання дiяльностi

суб'ектiв природних монополiй, якi застосовуються в сферах енергетики та

комунальних послуг. До них дисертант вiдносить лiцензування, обов'язковУ

сертифiкацiю, встановлення тарифiв, визначення умов субсидiюВання,

проведення аудиту та вимоги до бухгалтерського облiку, контроль за рУхоМ

грошових коштiв та встановленнrI обов'язкового дотримання цiльового

призначення витрат, обов'язковiсть затверджених типових договорiв,

встановлення стандартiв якостi (с. 100)

Серед безперечних здобуткiв роботи слiд видiлити визначення ознак, За

якими дiяльнiсть суб'ектiв природних монополiй пiдлягае адмiнiстративно-

правовому реryлюванню i виступае його об'ектом (с. а5) та дослiДЖення

змiсту принципу публiчного iHTepecy (с. 157), який слугуе основним критерiем

втру{ання держави в госlrодарськi та iншi вiдносини за участЮ СУб'еКТiВ

природних монополiй i, таким чином, вводить вiдносини у сферi дiяльностi

суб'ектiв природних

реryлювання.

монополiй у сферу адмiнiстративно-правового



Заслуговують на увагу та пiдтримку аргументи, наведенi для

обrрунтування доцiльностi доповнення перелiку принципiв державного

реryлювання дiяльностi суб'ектiв природних монополiЙ, закрiпленого у
чинному законодавствi, принципами забезпечення економiчноi

обlрунтованостi реryльованих державою цiн i тарифiв на товари (послуги)

суб'ектiв природних монополiй; недискримiнацiйного доступу до ToBapiB

(послуг) суб'сктiв природних монополiй (с. 145) та принципом забезлечення

публiчного iHTepecy суспiльства на ocHoBi збалансування iHTepeciB споживачiв

та суб'сктiв природних монополiй (с. 146).

В KoHTeKcTi сучасних евроiнтеграцiйних процесiв важливим

реЗультатом роботи е встановлення на ocHoBi rрунтовного ана_гliзу

вiтчизняного i европейського законодавства, судовоi практики, зокрема,

практики СвропеЙського суду з прав людини та Суду СвропеЙського Союзу

критерiiЪ впливу держави у приватнi iнтереси вiдповiдних суб'ектiв

господарювання (с. l72, 1 96).

Подальшого розвитку в роботi набули концептуальне розумiння

адмiнiстративно-правового режиму природних монополiй у сферах

електроенергетики та комун€tльних послуг як спецiального адмiнiстративно-

правового режиму, що характеризу€ться особливим колом суб'ектiв

регульованих вiдносин, застосову€ться у визначених законом сферах та

утворюеться комплексом адмiнiстративно-правових засобiв регулювання, що

забезпечують найбiльш соцiально кориснi i бажанi для держави моделi

дiяльностi суб'ектiв природних монополiй; уявлення про межi публiчного

lHTepecy в

природних

адмiнiстративно-правовому регулюваннi дiяльностi суб'сктiв

адмiнiстративно-правового реryлювання ринкiв, якi перебувають у cTaHi

природних монополiй, шляхом стимулювання конкурентних засад в окремих

ix сегментах.

Зазначене с пiдтвердженням новизни проведеного в рамках дисертацiТ

монополiй; обГрунтування можливостей реформування

наукового дослiдження. Отже, тема наукового дослiдження PaiMoBa Руслана



Iкрамовича вiдповiдае потребам адмiнiстративно-правовоI науки та мiстить

HoBi висновки, положення та рекомендацii.

HayKoBi положення, рекомендацii i висновки дисертацiйного

дослiдження проведеного Раiмовим Русланом Iкрамовичем, мають достатнiй

piBeHb обцрунтованостi i достовiрностi, оскiльки для ix формулювання

дисертантом використано практику европейського суду з прав людини та

вiтчизняну судову практику. Автором використано 190 наукових та

нормативних джерел.

Отриманi висновки та пропозицii здiйснено на пiдставi правильноi

постановки мети та завдань дисертацiйноi роботи, а також чiткого визначення

об'екта та предмета дослiдження.

Iнформацiйну та емпiричну основу дисертацii становлять регуляторна

практика Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферi

украТнських судiв та ССПЛ.

Струкryра дослiдження i повнота апробацii. Щисертацiйне

дослiдження складаеться з трьох роздiлiв. Кожен роздiл оформлений у

вiдповiдностi з вимогами, якi до них пред'являються. Виклад iнформацii е

системним та завершеним. ,I[исертантом зроблено висновки та визначено

необхiднi дефiнiцii. Одержанi автором результати дисертацiйного

дослiдження мають достатнiй piBeHb апробацii, а ik наукове та практичне

значенrш пiдтверджуеться вiдповiдними актами впровадження.

Перший роздiл дисертацiТ присвячений встановленню визначення

поняття природних монополiй, формуванню визначення суб'скта природних

монополiй, дослiдженню дiяльностi суб'ектiв природних монополiй, як

об'екта адмiнiстративно-правового реryлювання, встановленню повноважень

реryлятора та iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування

у сферi адмiнiстративно-правового реryлювання дiяльностi суб'сктiв

природних монополiй.



Щругий роздiл дисертацiйного дослiдження присвячений аналiзу

основних засобiв адмiнiстративно-правового реryлювання на дiяльнiсть

суб'ектiв природних монополiй. Окрему рагу придiлено лiцензуванню у
сферах електроенергетики, комун€tльного г€вопостачання, теплопостачання,

водопостачання та водовiдведення. Зазначенi засоби державного реryлювання

було згруповано та систематизовано.

Третiй роздiл дисертацii присвячено визначенню поняття публiчного

iHTepecy, аналiзу принципiв адмiнiстративно-правового реryлювання

дiяльностi суб'ектiв природних монополiй, формуванню пiдходу, за яким

монополiй. Також

забезпечення публiчного iHTepecy € окремим принципом адмiнiстративно-

правового регулювання дiяльностi суб'ектiв природних

проаналiзовано практику Свропейського суду з прав людини у сферi

забезпечення справедливого ба-пансу мiж публiчними та приватними

iнтересами та дослiджено шляхи гармонiзацii украiнського та европейського

сферi реryлювання дiяльностi суб'ектiв природних

Теоретичне та практичне значення отриманих результатiв.

!исертацiйне дослiдження PaiMoBa P.I. с вагомим внеском в удосконаленнi

адмiнiстративно-правового реryлювання дiяльностi суб'ектiв природних

монополiЙ. Пропозицii та висновки, зазначенi у дисертацiйнiй роботi, можуть

бути використанi у:

правотворчостi - для внесення змiн у iснуючi закони задля приведення

Тх до вiдповiдностi з Конституцiею Украiни та забезпечення дотримання

принципу правовоi

правових aKTiB у

монополiй;

визначеностi, а також для прийняття нових

сферi регулювання дiяльностi суб'ектiв

науково-дослiднiй сферi - пiдгрунтя для подальшого удосконалення

статусу суб'екта природних монополiй, повноважень реryлятора, дослiдження

законодавства у

монополiй.

нормативно_

природних

категорii публiчного iHTepecy та його ознак.



наВЧ€}JIЬНих посiбникiв з дисциплiни <Адмiнiстративне право), лекцiйного

матерiалу, проведення семiнарських занять, використання у методичних

рекомендацiях.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry та оформлення

дисертацii'.

Загальна позитивна оцiнка дисертацiйного дослiдження PaiMoBa P.I. все

ж вимагае звернути увагу на виявленi дискусiйнi положення:

l. У пiдроздiлi 1.1. дисертацiйного дослiдження надаеться визначення

Поняттю суб'екта природних монополiЙ (с. 3б), однак вiдсутн€ визначення

поняття суб'екта сумiжних ринкiв, адже повноваження регулятора

РОЗПОВсЮджуЮться на суб'ектiв сумiжних ринкiв так само, як i на суб'ектiв

ПРиРОДНих монополiЙ. Необхiдно було б надати авторське визначення

суб'екта сумiжних ринкiв.

2. У пiдроздiлi 1.3. автор пропону€ надати визначення Нацiональнiй

KoMiciI реryлювання природних монополiЙ, а саме - центральниЙ орган

виконавчоi влади зi спецiальним статусом, що здiЙсrтюе регулювання

Природних монополiЙ (с. б8). У законодавствi вiдсутне чiтке визначення

такого поняття, як орган виконавчоi влади зi спецiальним статусом. Таким

чином, е доцiльним запропонувати ознаки органу виконавчоi влади зi

спецiальним статусом.

3. У роздl,лi2.1. автор вк€lзус, що такий засiб адмiнiстративно-правового

регулювання як встановлення форми типового договору мае на MeTi захистити

споживача вiд зловживання з боку суб'екта природноТ монополii, адже

споживач мае безперечну необхiднiсть у Його послугах та часто е обмеженим

у виборi постачzшьника (с. 9l). Однак автор не розглядае ситуацiю, при якiй

ТиПова форма договору може навпаки обмежувати права споживачq тому

доцiльним е розглянути процедуру внесення змiн до такого договору або

запропонувати авторський пiдхiд до зазначеного питання.



4. У пiдроздiлi 3.1. автор вкЕвуе, що збалансування публiчних та

приватних iHTepeciB викликае наЙбiльше дискусiЙ в юриспруденцiТ, адже

врахування взаемних iHTepeciB потребуе досить гнучкоi моделi

взасмовiдносин (с. 1а6). Тому е доцiльним запропонувати авторську модель

таких взасмовiдносин.

5. Розглядаючи у пiдроздiлi 3.З. шляхи гармонiзацii адмiнiстративно-

правового реryлювання дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах

енергетики та комунztльних послуг в YKpaiHi з правом европейського Союзу

автору доцiльно б було окремо придiлити увагу iмплементацii права

Свропейського Союзу до законодавства ocTaHHix приеднаних членiв.

Вказанi недолiки не е визначальними для позитивного вiдгуку на

дисертацiйне дослiдження i стануть основою для дискусii пiд час захисту

дисертацii.

Висновок. Щисертацiя <Адмiнiстративно-правове реryлювання

дiяльностi суб'ектiв природних монополiй у сферах енергетики та

комун€tльних послуг), е завершеною працею, в якiй отриманi HoBi науково

обrрунтованi результати, що в сукупностi вирiшують наукову проблему,

визначену iT назвою, вiдповiдас вимогам п. 11 Постанови Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вtд24 липня 201rЗ р. J\Гч 567 кПро затвердження Порядку присудження

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спецiальнiстю 12.00.07: адмiнiстративне право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право.

Офiцiйний опонент:

Засryпник керiвника управлiння-керiвник вiддiлу

управлiння повних перевiрок Нацiонального агентства
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