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Актуальнiсть обраноi теми дослiдження. Контроль був, с, i залиша€ться

одним iз найбiльш ефективних способiв забезпечення дисциплiни та законностi

у державi, не е виключенням i контроль за дiяльнiстю судово-експертних

установ Украiни, складнiсть якого полягае в тому, що не icHyc сдиного пiдходу

до здiйснення контролю за BciMa судово-експертними установами, адже FIе

може однаково здiйснюватись контроль за дiяльнiстю науково-дослiдних

установ судових експертиз MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни та науково-дослiдних

установ судових експертиз, судово-медичних та судово-психiатричних установ

MliHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни. Контролюючий суб'скт буле рiзним, а

вiдповiдно i способи здiйснення контролю будуть рiзними. Автор слушно

вiдмiчае, що протягом ocTaHHix poKiB закоцодавець зробив низку KpoKiB у

напрямку покращення контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ.

Однак, таку дiяльнiсть навряд чи можна було назвати систематичною та

ефективною, адже вона здiйснювалась без проведення комплексних дослiджень

у цьому напрямку. Тому актуальним с визначення cyTнocTi та особливостей

адмiнiстративно-правових засад здiйснення контролю за дiяльнiстю судово-

експертних установ Украiни, вироблення вiдповiдноТ концепцiТ, а також

пропозицiй i рекомендацiй щодо вдосконалення законодавства у цiй сферi. За

таких умов акту€Lльнiсть та сво€часнiсть дисертацiйного дослiдження PyBiHa

Олександра Григоровича на тему: <Адмiнiстративно-правовi засади здiйснення

контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ Украiни>) видасться

актуальним та своечасним.

Про актуальнiсть дослiдження свiдчить також те, що його виконаFIо
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вiдповiдно до: <Стратегii сталого розвитку <УкраТна - 2020>>, схваленоТ Указом

Президента Украiни вiд |2,0|.2015 р. No 5l20l5; Стратегii розвитку наукових

Дослiджень Нацiональноi академii правових наук УкраТни на 2016-2О20 рр.,

ЗаТВеРДЖеноi Постановою загальних зборiв НацiональноТ академii правових

НаУК УКРаТни вiд 3 березня 20|6 р.; а також у межах науково-дослiдних тем

Навчально-наукового iнституту права Сумського державного унiверситету
<УДОСкОналення системи правоохоронних органiв щодо забезпечення

фiнансово- економiчноi безпеки Украiни>> (номер державноi ресстрацii
0116U006814), <<Система критерiiв зовнiшнього монiторингу дiяльностi сдиного

ПраВоохоронного органу у сферi забезпечення фiнансовоТ та економiчноТ

безпеки держави)> (номер державноi ресстрацii 01 l8U003575) (с.2).

ЩИСеРтацiйне дослiдження О.Г. PyBiHa будуеться на кOмплексному,

СИСТеМНоМУ пiдходi, характеризуеться вiдповiдним piBHeM наукових

УЗаГаЛЬнень. Науково-теоретичне пiдrрунтя для виконання роботи склали працi

фахiвuiв iз галузi адмiнiстративного права. okpiM того, було використано

напрацювання фахiвцiв iз: теорii управлiння, теорii держави i права,

кримiнального права, психологiТ, фiлософii, сочiологii, кримiналiстики а також

iНШих ГаЛуЗевих наук, у тому числi зарубiжних дослiдникiв. Нормативну

ОСНОВУ ДиСеРТаЦiТ становлять нормативно-правовi акти рiзноi юридичноi сили:

ВiД КОнСтитуuii УкраТни до пiдзаконних нормативних aKTiB. У ходi

ДИСеРТацiЙнОго дослiдження було також використано законодавство деяких

ЗаРУбiЖних краТн, досвiд яких було розглянуто у KoHTeKcTi здiйснення

КОНТРОЛЮ За Дiяльнiстю судово-експертних установ. Iнформацiйну та

еМПiРичнУ основу дисертацiЙного дослiдження становлять узагальнення

ПРактики дiяльностi сулово-експертних установ та суб'ектiв, що уповноваженi

ЗДiЙСнювати контроль за Тх роботою, а також довiдковi видання, статисти.lнi

матерiали (с.4-5).

Високий ступiнь HayкoBoi обгрунтованостi i достовiрностi результатiв

ДОСЛiДЖення забеЗпечено, KpiM цього, використанням ряду загаJIьнонаукових та

СПецiальних методiв пiзнання дiалектичного, формально-логiчного



порiвняльно-правового, iсторичного, логiко-семантичного, системно-

структурного, соцiологiчного, статистичного, моделювання та iH., а також

значного емпiричного матерiалу, зокрема узагальнень практичноТ дiяльностi

суб'ектiв здiйснення контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ

Украfни.

Змiст дисертацii в цiлому характеризуеться досить високим теоретичним
i науково-методологiчним piBHeM вирiшення поставленоi проблеми. Чiтко
виражениЙ теоретичниЙ пiдхiд, зокрема, вдало розробленi дефiнiцiТ,
класифiкацii i критерii дозволили автору аргументовано визначити власну
позицiю щодо багатьох дискусiЙних проблем щодо адмiнiстративно-правових
Засад здiЙснення контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ УкраТни у
сучасних умовах.

Наукова новизца отриманих результатiв поляга€ в тому, що в

дисертацiТ вперше, комплексно визначено cyTHicTb та розкрито особливостi
адмiнiстративно-правових засад здiйснення контролю за дiяльнiстю судово-
експертних установ Украiни, що лягло в основу вироблення вiдповiдноТ
концепцii, а також пропозицiй i рекомендацiй щодо вдосконалення
адмiнiстративного законодавства. У результатi проведеного дослiдження
сформульовано низку нових концептуальних наукових положень та висновкiв,
запропонованих особисто здобувачем (с.5).

На особливу увагу заслуговують наступнi положення, висновки,
рекомендацii та пропозицiI, що викладенi в цiЙ дисертацiТ, якi найбiльш наочно
ДеМонструють if наукову новизну, теоретичну ,га практичну значущiсть,
зокрема:

- вперLuе., виокремлено спецiальнi властивостi здiйснення контролю за

дiяльнiстю судово-експертних установ; обrрунтовано доцiльнiсть створення у

владно-управлiнськiй cTpyKTypi державного апараry сдиного органу влади, на

який варто покласти повноваження iз формування та забезпечення державного

регулювання судово-експертноI дiяльностi в KpaiHi в цiлому; виокремлено

ключовi ознаки самоврядного контролю за дiяльнiстю судово-експертних

установ; вiдмiчено, що подальший розвиток мiжнародного контролю за

дiяльнiстю судово-експертних установ мас бути спрямований на пiдвищення

якостi судових експертиз, а також збiльшення довiри до дiяльностi сулово-

експертних установ Украiни та вiдповiдно забезпечення мiжнародного визнання

Тх експертних висновкiв (с.28-З0);

- зроблено висновок про
експертних установ с ствердження

те, що загальною метою дiяльностi сулово-
верховенства права в суспiльствi i державi.



Адже саме право у сучаснiй демократичнiй державi е мiрилом справедливостi,
свободИ та piBHocTi, а тоМу захистити право, означас не допусти-ги порушення
зазначених справедливостi, свободи та piBHocTi, а вразi, якщо порушення все ж
такИ вiдбулоСя, забезпечити Тх вiдновлення. В цiлому дана мета с спiльною для
Bcix суб'сктiв правоохоронноi дiяльностi в державi, однак досягасться вона
ними по-рiзному (с. 1 06);

- аРГУМеНТОВаНо, що контроль за дiяльнiстю судово-експертних

установ Украiни як важливий засiб управлiння представля€ собою здiйснення

уповноваженими суб'сктами перевiрки вiдповiдностi органiзацiт та

функцiоНуваннЯ даниХ устаноВ чинниМ законодавчиМ вимогам, виявлення у Тх

дiяльностi проблем та недолiкiв, прямих порушень норм матерiального та (або)

процесуального законодавства' забезпечення вiдповiдного реагування на цi

проблеми та правопорушення задля ix свосчасного усунення, притягнення до

вiдповiдальностi винних у iх вчинення осiб, вiдновлення порушеного

становища, усунення причин та факторiв, що сприяли iх появi, змiцнення

дисциплiни та правового порядку у сферi судово-експертноi дiяльностi (с.6З);

- ДОВеДеНО, Що система контролю за дiяльнiстю судово-експертних

устаноВ - це структурована сукупнiсть незчшежних, однак TicHo взаемодiючих

мiж собою елементiв, якi забезпечують ефективнiсть та законнiсть

функцiоНуваннЯ контролЬноТ дiялЬностi уповноважених суб'ектiв у вiдповiднiй

сферi. ЩО зазначених елементiв вiднесено: мету i завдання контролю

елементи, Що визначають спрямованiсть контролю за дiяльнiстю судово-

експертних установ, очiкуванi результати його застосування; об'ект та предмет

контролю - тобто те, на що безпосередньо спрямовано дiю контролю; систему

суб'ектiВ контрольноi дiяльностi безпосереднi реалiзатори контролю за

дiяльнiстЮ судово-експертних установ; механiзм реалiзацiТ контролю

сукупнiсть форм та методiв контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ
в YKpaTHi (с.186-187);

- аКЦеНТОВано увагу на тому, що державний контроль за дiяльнiстю

судово-експертних установ - це регламентована правовими нормами дiяльнiсть

владних суб'ектiв, яка спрямована на забезпечення дотримання вимог

законодавства щодо суб'ектiв, порядку, засобiв, способiв, умов провадження



судово-експертноi дiяльностi, а також належноi фiксачiТ iI результатiв.

.Щержавний контроль за дiяльнiстю судово-експертних установ здiйснюеться з

метою попередження порушень, iх припинення, вiдновлення порушених вимог

щодо проведення вiдповiдних судових експертиз, захист прав суб'сктiв, в

iHTepecax яких здiйснюеться провадження експертноi дiяльностi, та

притягнення винних у правопорушеннях осiб до вiдповiдних рiзновидiв

юридичноТ вiдповiдальностi (с.270);

узагальнено, шо мiжнародне спiвробiтництво в сферi забезпечення

якостi дiяльностi судово-експертних установ ма€ важливе значення для

забезпечення европейськоТ iнтеграцii УкраТни. Участь мiжнародних органiзацiй

та iнших суб'ектiв мiжнародного права в процесi контролю за дiяльнiстю

судово-експертних установ на сьогоднi е доволi обмеженою, основне

спiвробiтництво з мiжнародними судово-експертними органiзацiями здiйснюс

судово-експертнi служби МВС. Позитивними наслiдками такого

спiвробiтництва е пiдвищення якостi проведення судових експертиз, задля

пiдтвердження чого вiдбуваеться щорiчне пiдтвердження сертифiкату якостi

судових експертиз (с.278);

з'ясовано, що оцiнювання ефективностi контролю за дiяльнiстю

судово-експертних установ дозволяе з'ясувати його реальну практичну користь

та дiевiсть, визначити доцiльнiсть продовження даного контролю в iснуючому

виглядi, виокремити Його позитивнi риси та недолiки. Тобто оцiнювання дае

можливiсть отримати вiдповiдi на те, наскiльки результати зазначеного

коцтролю вiдповiдають його цiлям i завданням, а також обсягу тих pecypciB, що

витрачаються на Його здiЙснення. Пiдкреслено, що для того, rцоб оцiнювання

було неупередженим i об'ективним, тобто забезпечувtlJIо отримання

достовiрних даних про реальнi показники ефективностi контролю, воно мас

rрунтува,гися на адекватних критерiях (с.325);

- виявлено, що з метою пiдвищення ефективностi контролю за

дiяльнiстю судово-експертних установ оптимiзувати систему суб'ектiв даного

контролю за дiяльнiстю вказаних установ можна наступними двома шляхами:



по-перше, слiд перевести yci судово-експертнi установи, Iцо перебувають у

вiданнi правоохоронних органiв, у пiдпорядкування MiHicTepcTBy юстицii

УкраТни. Щаний крок доцiльний як з точки зору покращення механiзму

контролю за дiяльнiстю зазначених установ, так i з позицiТ забезпечення

об'сктивностi, неупередженостi та незалежностi правосуддя; по-друге,

доцiльним е створення единого мiжвiдомчого суб'скта контролю за дiяльнiстю

ycix судово-експертних установ, який формуватиметься iз представникiв

органiв держави, у вiданнi яких знаходяться вiдповiднi судово-експертнi

УсТанови. ЩаниЙ шлях iз оптимiзацii системи суб'ектiв контролю с менш

виправданим i бiльш складним у реалiзацii. Адже Його формування навряд чи

призве.де до сутт€вого зменшення витрат на утримання системи суб'ектiв

конТролЮ, оскiльки передбачас створення новоТ структури, яка також

потребуватиме вiдповiдного ресурсного забезпечення. KpiM того, мас минути

певниЙ доволi тривалиЙ строк поки будa належним чином нilIагоджено роботу

даного органу i можна буд. судити про ii ефективнiсть (с.34 |-З42).

У дисертацiТ сформульовано й iншi цiкавi та кориснi положення та

висновки.

Щискусiйнi положення та зауваження.

Однак, як i при дослiдженнi будь-якоi складноi i новоi теоретичноi

проблеми, в зазначеному дисертацiйному дослiдженнi мiститься чимало

спiрних, неузгоджених i не зовсiм обгрунтованих положень, якi можуть стати

пiдrрунтям науковоТ дискусii i напрямами подальшоi розробки даноТ проблеми.

Зокрема:

1. Розглядаючи поняття та особливостi контролю як способу

забезпечення законностi за дiяльнiстю судово-експертних установ Украiни (с.

75-91) здобувач робить низку цiкавих з теоретичноi точки зору висновкiв

сТосоВНо cyTHocTi та змiсту вказаного поняття. BTiM, дослiдження Олександра

Григоровича було б бiльш змiстовним, якби BiH, в тому числi, окреслив перелiк

ключових ознак контролю як способу забезпечення законностi за дiяльнiстю

судово-експертних установ Украfни.



2, Окреслюючи систему суб'сктiв контролю за дiяльнiстю судово-

експертних установ та особливостi ix адмiнiстративно-правового статусу

(стор. 142-158), автор досить змiстовно пiдiйшов до аналiзу науково-

теоретичних пiдходiв до розумiння системи суб'ектiв контролю за дiяльнiстю

судово-експертних установ, однак особливостi ix адмiнiстративно-правового

статусу дослiджено дещо не повно та фрагментарно.

3. У роботi мiститься низка слушних зауважень. Так, у пiдроздiлi З.1,

здобувач пише' що: <На сьогоднi Закон Украiни uПро судову експертизу) не

мiстить конкретних положень, якi б стосувалися контролю за дiяльнiстю

судово-експертних установ. Тим не менш здiйснення такого контролю с

важливим фактором забезпечення законностi та ефективностi Тх дiяльностi>

(cTop.l96). I, дiйсно, автор цiлком справедливо висловлю€ таку точку зору, тож

логiчно було б, що б у подальшому здобувач опрацював вiдповiднi змiни до

Закону Украiни uПро судову експертизу)).

4. Щискусiйним с те, що у висновках до Роздiлу 3 здобувач вказуе, що

(серед видiв державного контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ за

суб'сктами>> слiд виокремлювати вiдомчий контроль, який провадиться в

межах окремих вiдомств, щодо дотримання вимог внутрiшньовiдомчих

iнструкцiй та iнших вимог провадження судово-експертноi дiяльностi>> (c.21l).

Адже сам здобувач пише. що <державний контроль за дiяльнiстю судово-

експертних установ це регламентована правовими нормами дiяльнiсть

владних суб'сктiв, яка спрямована на забезпечення дотримання вимог

законодавства щодо суб'ектiв, порядку, засобiв, способiв, умов провадження

судово-експертноi дiяльностi, а також належноТ фiксацiТ iI результатiв>>, а

вiдомчий контроль' знову ж таки на думку здобувача, знаходить <свiй прояв у

атестацii, присвосннi та позбавленнi квалiфiкацiйних класiв судового експерта

вiдповiдних експертних комiсiй>.

5. Щiкавим € те, що злобувачем було аргументовано, що метою контролю

за дiяльнiстю судово-експертних установ е оцiнка дiяльностi цих iнститучiй

шодо Тх вiдповiдностi вимогам нормативно-правових aKTiB в сферi судовоТ



експертиЗи, а також забезпечення правильностi такоi дiяльностi (cTop.l88).

BTiM, як вiдомо, вiдповiдно до мети мають формуватися i вiдповiднi завдання.

А тому, автору варто було окреслити завдання контролю за дiяльнiстю судово-

експертних установ, а не цiлi контролю за дiяльнiстю судово-експертних

установ, як це робить здобувач у висновках до роздiлу 2 (стор.188).

Разом з тим, зазначенi зауваження суттево не впливають на загальну

позитивну оцiнку дисертацiйноi роботи. Значення одержаних результатiв

дослiдження полягас в тому що викладенi в дисертацiТ висновки i пропозицiТ

можуть бути використанi у: науково-дослiднiЙ сферi - як основа для подальших

дослiджень проблем здiЙснення контролю за дiяльнiстю судово-експертних

установ Украiни (акт впровадження КримiнологiчноТ асоцiацiТ Украfни вiд 12

квiтня 2020 р.); правотворчостi - в ходi уточнення та доповнення чинних

законiв та пiдзаконних нормативно-правових aKTiB, а також пiд час розроблення

проектiв вiдповiдних нормативно-правових aKTiB, що буле сприяти полiпшенню

кОнТролЮ за дiяльнiстю судово-експертних установ Украiни (акт впровадження

Науково-дослiдного iнституту публiчноТ полiтики i соцiальних наук вiд 14

квiтня 2020 р.); правозастосовнiй дiяльностi з метою пiдвищення

ефективностi дiяльностi суб'сктiв контролю за дiяльнiстю судово-експертних

установ Украiни; ocBiTHboMy процесi пiд час пiдготовки пiдручникiв та

наВчальних посiбникiв з дисциплiн <Адмiнiстративне право)), <Суловi та

правоохороннi органи); вони вже використовуються в ходi проведення занять iз

зазначених дисциплiн у Сумському державному унiверситетi (акт

впровадження Сумського державного унiверситету вiд 13 квiтня 2020 р.).

OcHoBHi результати дослiдження викладено в одноосiбнiй монографii, в

4х посiбниках, 26-ти статтях, опублiкованих у наукових фахових виданнях

УкраТни, 6-ти статтях у зарубiжних перiодичних наукових виданнях та тезах

наукових повiдомлень на 24-х науково-практичних конференцiях. Щисертацiю

Та автореферат оформлено вiдповiдно до встановлених вимог. Результати

наукових дослiджень, за якими здобувач захистив кандидатську дисертацiю, на

захист не виносяться.



Викладене дозволяс зробити висновок, що дисертацiя <Адмiнiстративно-

ПРавовi Засади здiЙснення контролю за дiяльнiстю судово-експертних установ

Украiни>) с завершеною працею, в якiй отримано HoBi науково обгрунтованi

РеЗУЛЬТаТи, Що вирiшують конкретну наукову проблему, яка мас значення для

адмiнiстративного права, тобто за сво€ю актуальнiстю, новизною постановки та

вирiшенням дослiджених проблем, теоретичним piBHeM i практичною

КОРиСнiСТЮ, достовiрнiстю i обГрунтованiстю одержаних результатiв повнiстю

вiДповiда€ вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, а ii автор - PyBiH

Олександр Григорович заслуговуе на присудження наукового ступеня

Доктора юридичних наук зi спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право i

процес; фiнансове право; iнформацiйне право.
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