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Актуальнiсть теми дослiдження. Реалiзацiя проевропейського вектору

державноТ полiтики передбачас суттеве вдосконалення iснуючих владних

механiзмiв врегулювання вiдносин у економiчнiй сферi. Вказане стосусться й

кола питань щодо реалiзацiТ процедур iз забезпечення належноТ органiзацiТ та

сРункцiонування системи економiчноТ безпеки Украiни, яка за нинiшнiх умов

пiддасться частим деструктивним впливам вiд дii' значноТ кiлькостi чинникiв

зовнiшнього та внутрiшнього походжень. За визнаноТ потреби забезпе.tення

стiйкостi нацiональноТ економiки та легального сприяння iI поступального

розвитку цi питання набувають особливоТ гостроти й вiдповiднi завдання

залишаються одними з прiоритетних для органу законодавчоТ влади, бiльrrlостi

сУДоВих органiв. широкого кола представникiв виконавчоТ гiлки

правоохоронних структур, банкiвських установ та iнших суб'ектiв. Необхiдно

тzlкож вiдмiтити,, що ситуацй ускладнюеться внаслiдок iснування значноТ

кiлькостi факторiв рiзного характеру, багато наслiдкiв вiд дiТ яких позначаються
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не виникас cyMHiBy, що бiльшiсть проблемних питань, якi мають

вiдношеНня дО цiсТ сфеРи потребуютЬ належноТ й свосчасноТ уваги, оскiльки вiд

тх вирiшення прямо залежить перспектива економiчного зростання Укратнськот

держави. Бiльше того, без ефективного реагування на виклики такого характеру

IIе 1\{ожливо розраховувати на iснування задовiльного стану BcicT нацiональноТ

безпеки УкраТни, усвiдомлюючИ суттсвУ залежнiсть Bcix iT складових вiд

економiчного компоненту. З огляду на викладене, можна, мотивовано. вважати,

що обрана тематика дисертацiйнот роботи € актуальною й свосчасною та

заслуговус на увагу.

обrрунтованiсть та достовiрнiсть дисертацiйного дослiдження. Робо.га

базусться на досягненнях вiтчизняноТ та iноземноi науки по обранiй

лIlсертантом проблематицi й вирiзняеться належним науковим piBHeM.

змiстовний аналiз адмiнiстративно-правових засад органiзацiт та

срункцiонування системи економiчноi безпеки Укратни, вивчення iноземного

провiдного досвiду з окресленот проблематики та висвiтлення ключових

лr,rскусiйних аспектiв, дас змогу здобувачу висловити та обrрунтувати

концептуальнi iдет щодо удосконалення законодавства за цими напрямами.

Безумовно, висвiтленi пропозицiТ заслуговують на пiдтримку й визнання, адже

тх втiлення, однозначно, матиме багато переваг для аналiзованот сфери, а також

сприятиме рацiоналiзацiТ правозастосовноi дiяльностi суб'сктiв дослiджуваноТ

системи,

Науково-практичнi результати здобувача, отриманi за пiдсумками

дI]сертацiйного дослiдження е достовiрними й об'сктивними. Дналiзуючи

д1,1сертацiю можна зробити висновок, Що ii автор демонструс глибоку

обiзнанiсть iз широкого кола дискусiйних аспектiв адмiнiстративно-правових

засад органiзацiт та функцiонування системи економiчнот безпеки Укратни й

загалом У адмiнiстративно-правовiй научi. Свiдченням визнання цих

рсзультаТiв, с iснування значноТ кiлькостi рiзних видiв наукових публiкацiй.

висвiтлених у вiтчизняних й iноземних перiодичних виданнях. Окремо, варт11

вiлмiтити, що дисертант с спiвавтором двох законопросктiв (<Про Нацiональне
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бюро фiнансовоТ безпеки УкраТни>) NЬ 8157 вiд 19.03.2018 р., та uПро

Нацiональне бюро фiнансовоТ безпеки УкраТни>) J\& ll84 вiд 29.08.2019 р.),

oIcpeMi аспекти яких висвiтлюються у роботi. Вказане свiд.лить. про вагомий

Rнесок дисертанта у правотворLIу дiяльнiсть.

Необхiдно зауважити, що у роботi с логiчнi за змiстом та вiдповiдають

тематицi наукового дослiдження, визначення об'скта (суспiльнi вiдносини, якi

l]иникаIоть пiд час реалiзацiТ заходiв iз забезпечеFIня органiзацiТ та

rРулIкцiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни) та предмета

(адмiнiстративно-правовi засади органiзацii та функцiонування системи

еrtономiчноi безпеки УкраТни). Чiткiсть визначення мети i формування завдань

дослiдження, оптимальна побулова структури роботи, дали змогу автору

роЗкриIи тему й визначити пiдходи для усунення наявних суперечнос,гей. шо

гtов'язанi iз процедурами органiзацiТ та функцiонування системи економiчноI

безllеки УкраТни.

Окремо засJrуговуе пiдтримку сукупнiсть пропонованих основних методiв

дJlя проведення аналiзованого дисертацiйного дослiдження. Так, у роботi бу,гrо

використано сукупнiсть методiв та прийомiв наукового пiзнання як

зАгальнотеоретичних, так i спецiально-наукових, Використання iсторико-

правового N,Iетоду дало змогу провести iсторичний огляд становлення та

роЗВиТку правового забезпечення економiчноТ безпеки держави на украТнських

землях (пidрозёiл 1.1). Логiко-семантичний метод бу* застосовний пiд Lltlc

tРормулкlвання понять <адмiнiстративно-правовi засади сРункцiонування

економiчноТ безпеки УкраIни>, ((система економiчноТ безпеки УкраТни>,

<<нацiональнi економiчнi iнтереси>, <адмiнiстративно-правовий механiзм

забезпечення органiзацiТ та функчiонування системи економiчноТ безпеки

Украiни>, <взасмодiя суб'сктiв системи економiчноТ безпеки УкраТни>"

<координаuiя суб'сктiв системи економiчноТ безпеки Украiни>

(пidрозdiлu ].3, 2.1, 2.2.], 2.3, 4,2). За допомогою гносеологiчt+ого методу

дослiдження було визначено cyTHicTb економiчноТ безпеки УкраТни як об'скта

алмiнiстративно-правовоТ охорони та охарактеризовано змiст правовiдносин,



1

якi виникають внаслiдок безпосередньоТ дiТ адмiнiстративно-правових норм

(пidрозdiлч 1.2, 2.3). Використання методу системного аналiзу дозволило

охарактеризувати адмiнiстративно-правовi засади функцiонування економiчноТ

безпеки УкраТни та систем економiчноТ безпеки держави розвинених краТн cBiTy

(пidрозdiлu 1.3, 2.4), Порiвняльно-правовий метод було застосовано задля

узагальнення iноземного досвiду адмiнiстративно-правового забезпе.lення

(lуr-rкцiонування систем економiчноТ безпеки доржави розвинених краТн свiт,у,га

оцiнки можливостей щодо використання окремих його положень в УкраТrri

(пidрозdiл 2,4). Системно-структурний метод було використано для визначенFIя

форм взасмодiТ суб'сктiв системи економiчноi безпеки УкраТни (пidtrлозdiл 4.2),

Структурно-функuiональний метод надав змогу визначити суб'сктiв системи

економiчноТ безпеки Украiни (пidрозdiлu 2.2, 3.1,-3.7). Метод прогнозування

було використано для визначення ключових напрямiв реформування системи

економiчноТ безпеки УкраТни (пidрозdiл 4,l). М[етод моделювання

застосовувався як унiверсальний для науковоТ аргументацiТ низки висновкiв ,га

висловлювання пропозицiй i рекомендацiй, спрямованих на удосконалення

адмiнiстративно-правового регулювання щодо органiзацii та функчiонування

системи економiчноТ безпеки Украiни. Також в роботi було використано низку

iнших сучасних методiв наукового пiзнання, що дозволило комплексно пiдiйти

до розв'язання поставлених завдань.

Науково-теоретичну основу для виконання дисертацiйноТ роботи

отановили HayKoBi працi фахiвчiв у галузi фiлософii, економiки, TeopiT

управлiння, загальноТ TeopiT держави i права, адмiнiстративного права, з питань

безпеки iнших галузевих наук, у тому числi iноземних дослiдникiв.

Нормативною основою дослiдження е Конституuiя УкраТни, мiжнароднi.

мiждержавнi конвенцiТ, угоди та договори, законодавчi та пiдзаконнi

нормативно-правовi акти, а також стратегiчнi документи, якi визнаLIають

адмiнiстративно-правовi засади органiзацii та функuiонування системи

eKoHoMi.IHoT безпеки Украiни, декларують ключовi напрями державноТ полiтиttи

у цiй сферi тощо. У ходi дослiдження дисертантом використано також
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документи iноземних держав, а також стандарти i рекомендовану практику СС

та НАТО oKpeMi положення яких можуть бу." iмплементованi до нацiональноТ

ПРавОвоТ системи. IнформачiЙну та емпiричну основу дисертацiйногс,l

Дослiдження становлять узагальнення та практики дiяльностi суб'сктiв

виконавчоТ влади, судових та правоохоронних органiв, самоврядних iнститучiЙ,

Нацiонального банку УкраТни, банкiвських та iнших фiнансових установ,

довiдковi видання, ста,гистичнi матерiали та iншi. Використано особистий

лосвiд роботи автора в державних органах та приватному ceKTopi.

Перший роздiл дисертацiТ присвячений теоретико-правовiй

ХаракТеристицi економiчноТ безпеки УкраТни, Заслугову€ на увагу визначення

IIОняТТя <економiчна безпека Украiни> пiд якою автор пропонуе розумiти стан

нацiональноТ економiки, якиЙ гарантус захищенiсть та забезпечус ii стiйкiс,гь tto

вiдношенню до можливих, а також наявних внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз, шо

характеризуеться високою мiрою стабiльностi й мiцностi Bcix Ti елементiв, а

1'акОЖ Здатнiстю економiчноТ системи УкраТни до збереження вже досягнутого

Рiвня життя украiнцiв, самовiдтворення та постiйного сталого розвитку задля

ЗаДОВОЛеНня потреб власного населення Й забезпе.tення

конкурентоспроможностi нацiональноТ економiки на piBHi cBiToBoT системи

ГОСПОДаРЮВання (С. 83, 399). Пiлтримуеться бачення дисертанта з приводу

градацii правових засад iз економiчноТ безпеки УкраТни. Заслуговус на увагу,

ДУМка Дисертанта, що серед ключових груп цих aKTiB, варто видiляти наступнi:

l) КонституuЙ УкраТни; 2) мiжнаролнi. мiждержавнi конвенцiТ, угоди та

договори; 3) базовиЙ закон; 4) iншi закони, норми, яких прямо чи

опосередковано стосуються питання eKoHoMi.tHoT безпеки у c(lepax:

а) кредитно-посередницькоТ i банкiвськоТ дiяльностi; б) зовнiшньоекономiчноТ

дiяльностi; в) пiдпри€мницькоТ дiяльностi; г) приватизацii; Г) державних

rPiHaHciB; л) споживчого кредиту; е) iнших сферах; 5) закони, що окреслюють

ПРавОвиЙ сТатус суб'ектiв iз забезпечення економiчноi безпеки Украiни;

6)кодифiкованi нормативно-правовi акти; 7) пiдзаконнi нормативно-правовi

аКТИ, ЯКi варто подiлити на двi групи: а) окреслюють правовий статус суб'сктiв
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iз забезпе.tення економiчноТ безпеки УкраТни; б) пов'язанi iз забезпе.tення

реалiзацiТ процедур органiзацii та функцiонування системи економiчноТ безпеки

УкраТни; 8) акти органiв мiсцевого самоврядування (С. 96, 400).

У другому розлiлi акцентуеться увага на питаннях адмiнiстративно-

праRового регулювання iз забезпечення органiзацiТ та функuiолtування системи

eKoHoMi.tHoT безпеки УкраТна. Викликае схвалення позицiя автора, rIIo

клIочовими властивостями системи економiчноТ безпеки Украiни с наступнi:

l) багаторiвневiсть 2) складнiсть системи; З) взаемозалежнiсть з iншими

безпековими системами' 4) динамiчнiсть, 5) розгалужена мерсжа

взасмопов'язаних i взасмозалежних елементiв та зв'язкiв; 6) взаемозалежнiсть

сI4стеми i середовища; 7) нацiленiсть на забезпечення захишеностi. стiйкостi

нацiональноТ економiки та сприяння ii розвитку; 8) емерджентнiсr,ь;

9) наявнiсть структури; 10) функцiональнiсть, 11) iMoBipHicHicTb;

l 2) iсрархiчнiсть (С. 1 З4-|З7 ,400-401 ). Пiдтриму€ться точка зору. шо

завданнями аналiзованоТ системи с сукупнiсть попередньо санкцiонованих

державою установок, безпосередня реалiзацiя вiдповiдних заходiв

I(омпетентними суб'сктами, якi мають забезпечити досягнення високого рiвня

захищеностi та стiйкостi нацiональноТ економiки, а тако}к створення та успiшна

реалiзацiя належних умов для сприяння конкурентоспроможностi останньоТ у

свiтовiй системi господарювання, збереження вже досягнутого рiвня прогресу,

сttмовiдтворення та сталого Й збалансованого поступального розвитку

(с. l 39. 40l ).

позитивним с й те, що автор пропонус власне бачення градацiт елементiв

структури системи економiчноТ безпеки Украiни. !о LIисла таких, на

переконання здобувача, доцiльно вiднести: l) об'скти безпеки; 2) суб'с:кти iз

забезпечення органiзацiТ та функчiонування безпеки; 3) адмiнiстративно-

правовi засади iз забезпечення функцiонування системи економiчноТ безпеки

Украiни; 4) загрози та ризики вказанiй системi; 5) пiдсистеми системи

економiчноТ безпеки УкраТни (С. 158, 402). Заслуговуе схвалення погляд

ВLIеного, Iцо особливе мiсце вiдводиться фiнансовiЙ пiдсистемi систсми
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економiчноТ безпеки УкраТни, що обумовлено if значимiстю як пiдrрунтя для

необхiдноТ стабiльностi та конкурентоздатностi рiзних галузей вiтчизнянОТ

економiки. Порiвняно з iншими пiдсистемами, вона ма€ найтiснiший зв'язок iз

економiчною складовою, зважаючи на дiйсну вагому роль вiтчиЗнЯНОТ

фiнансовоi системи. Саме вiд if оптимального стану у багато чоМУ ЗалеЖИТь

piBeHb можливостей безпеки eKoHoMi.THoi в питаннi захисту нацiональноТ

скономiки (С. 228).

Третiй роздiл присвячений питанням адмiнiстративно-правОRоГО

регулювання дiяльностi суб'сктiв iз забезпечення органiзацiТ та функцiонування

с14стеми економiчноТ безпеки Украiни. Пiдтриму€ться переконаНня, ШО

зважаючи на призначення, коло завдань та функчiй важливе мiсце як сУб'€КТаМ

системи економiчноТ безпеки УкраТни вiдводиться окремим правоохоронниNI

органам. !,о числа таких, на переконання здобувача, варто вiднести: l) оРганИ

прокуратури; 2) Нацiональну полiцiю; 3) Службу безпеки УкраТни;

4) Нацiональне антикорупцiйне бюро УкраТни; 5) пiдроздiли податковоТ мi.lIiцiТ

ЩержавноТ фiскальноТ служби УкраТни (до завершення здiйснення заходiв З

утворення органу, на який покладатиметься обов'язок забезпе'lення

запобiгання, виявлення, припинення, розслiдування та розкриття кримiнальних

правопорушень, об'сктом яких е фiнансовi iнтереси держави таlабо мiсцевОгО

саN,Iоврядування, шо булуть вiднесенi до його пiдслiдностi); 6) Щержавне бюРО

розслiдувань (С. 284, 407).

Заслуговус схвалення бачення, що вагому роль у забезпеченнi

tРункчiонування аналiзованоТ системи вiдводиться банкам. !о пеРеЛiКУ

основних видiв дiяльностi у чьому аспектi слiд вiднести TaKi: l) iнвестицiйна;

2) випуск власних цiнних паперiв; 3) зберiгання цiнностей; 4) ведення peccTpiB

власникiв iменних цiнних паперiв; 5) надання консультацiйних та

iнформашiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових ПосЛУГ

(С. 303. 408). Щосить повно аргумеЕIтовано, шо основними напрямаlми

.цiяльностi самоврядних iнститучiй iз питань забезпечення функriiонУВаННЯ

систеN{и економiчноi безпеки УкраТни варто вважати: l) управлiння майном. яке
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ПеРебУВаС В комунальнiЙ власностi; 2) затвердження програми соцiально-

еКОнОмiчНого розвитку i контроль Тх виконанням; 3) затвердження вiдповiдних

бЮДЖеТiВ i контроль за виконанням ocTaHHix; 4) встановлення мiсцевих

податкiв i зборiв вiдповiдно до закону; 5) утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя

комунальних пiдприсмств, органiзацiй i установ, а також здiйснення контролю

за Тх дiяльнiстю; 6) вирiшення iнших питань мiсцевого значення, вiднесенi

законом до ТхньоТ компетенцiТ (С. 309, 408).

четвертий роздiл стосусться питань щодо шляхiв пiдвищення

еСРективностi адмiнiстративно-правового забезпечення органiзаliiТ та

функцiонування системи економiчнот безпеки Укратни. Заслуговус на увагу
переконання дисертанта, що у разi вiдсутностi дiсвих KpoKiB iз цих напрямiв

iснують реальнi ризики неможливостi подальшого ефективного й своечасного

реформування дослiджуваноi системи. Це, в свою чергу, може призвести до

IlоявИ новиХ та посилення iснуючих загроЗ рiзного характерУ Для BcicT сис,геми

нацiональноТ безпеки УкраТни (С. з27). Пiдтриму€ться думка, що основними

формами взаемодii суб'сктiв системи економiчноi безпеки Укратни, якi

потребують державного визнання мають стати наступнi: 1) проведення аналiзу

стану, оцiнки структури, прогнозування тенденцiй розвитку й обмiн

iНфОРмацiсю шодо загроз та ризикiв системi економiчноТ безпеки УкраТни,

виявлення факторiв, що сприяють появi та (або) розвитку цих деструктивних
,tинникiв; 2) спiльна розробка й реалiзацiя програм, планiв iз протидiТ загрозам

системi еt<ономiчноТ безпеки УкраТни; 3) створення робочих груп для участi в

t-tiдготовЦi просктiв вiдповiдних норматиВно-правових aKTiB, пропозицiй про

змiни Й доповнення до LIинного законодавства; 4) затвердження спiльних

пiдзаконних нормативно-правових aKTiB, положення яких присвяченi заходам iз

реалiзацiТ державноi полiтики щодо забезпечення органiзацiТ й функцiонування
системи економiчнот безпеки Укратни; 5) провелення узгоджених за часом,

MictleM Та змiстом заходiв iз безпосередньот протидiт загрозам системi

сttономiчнот безпеки Укратни; 6) поглиблення спiльнот мiжнароднот Tal

мiждержавноТ взаемодiй щодо вжиття заходiв iз забезпечення органiзацiТ й



функцiонування системи економiчноi безпеки УкраТни; 7) розробка навчальних

програм та проведення тренiнгiв за для пiдвищення професiйного рiвня

спiвробiтникiв суб'ектiв аналiзованоi системи, насамперед, правоохоронних

органiв iз питань протидii загрозам системi економiчноТ безпеки УкраТни;

8) спiльне iнформування громадськостi про результати дiяльностi з протидiТ

загрозам системi економiчноТ безпеки УкраiЪи (С. 354-355, 4 l 0-41 l ).

Значимiсть результатiв дослiдження для науки та практики,

рекомендацii щодо ix використання. Отриманi результати в ходi

дисертацiйного дослiдження Мельника В. I. на здобуття наукового ступеFIя -
доктор юридичних наук, безсумнiвно, с вагомим внеском у розвиток

адмiнiстративно-правовоТ науки. Положення, якi викладенi в дисертацiТ i

виносяться на захист отриманi автором особисто та носять самостiйний

характер.

Отриманi результати можуть братися до уваги при подальших наукових

пошуках iз питань щодо адмiнiстративно-правового забезпечення органiзашiТ,га

функчiонування системи економiчноТ безпеки УкраТни', а також широкого коJIа

дискусiйних аспектiв пов'язаних iз окресленою сферою. Значну кiлькiсть

рсзультатiв, було використано при пiдготовцi та проведеннi лекцiй,

семiнарських i практичних занять зi студентами з навчальних дисциплiн

<Адмiнiстративне право)), <Кримiнальне право)), <Органи публiчноТ влади та

iнститути громадянського суспiльства>, <Правоохоронна система УкраТни>,

<<Спецiальне адмiн iстрати вне право).

Особливо, потрiбно зазначити, значимiсть результатiв дослiдження

N4ельника B.I. у правотворчiй дiяльностi, про що свiдчить довiдкаt Голови

KoMiTeTy ВерховноТ Ради УкраТни Гетьманцева Д.О., вiдповiдно до якоТ

клкl.tовi теорети.лнi положення та аналiтико-iнструментальнi злобутки

зазнаLIеноТ науковоТ працi, були використанi при опрацюваннi Проекту Закону

УкраТtrи < Про Бюро економiчноТ безпеки Украiни> JYg 30В7-д вiд 02.07.2020

року, який бу" прийнятий Верховною Радою УкраТни та пiдписаний

Президентом УкраТни.
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Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацiйного дослiдження.

Однак, поряд iз наведеними позитивними та важливими для срасноТ

адмiнiстративно-правовоТ науки аспектами у роботi зустрiчасться декiльl<а

спiрrлих положень, якi заслуговують на обговорення пiд час публiчного захисту

дисертацiТ.

I. У ходi дослiдження автором було запропоновано власну

класифiкацirо основних загроз системi економiчноТ безпеки УкраТни. !о
перелiку яких дисертант включа€: 1) рiзке зменшення обсягiв валоL]ого

вrlутрiшнього продукту краТни; 2) зниження iнвестицiйноТ привабливостi

краТни; З) неефективне державне регулювання у сферi економiки; 4) зниження

темпiв розширення внутрiшнього ринку; 5) критичний piBeHb залежнос,гi

нацiональноТ економiки вiд кон'tонктури зовнiшнiх ринкiв та зовнiшнiх

запозичень; 6) низькi темпи вiдтворювальних економiчних процесiв;

7) нерацiональна структура вiтчизняного експорту з переважно сировинним

характером i малою питомою вагою продукцiТ з великою часткою доданоТ

BapTocTi; 8) критичнi обсяги борговоТ залежностi держави (зовнiшнiй т,а

внутрiшнiй борг); 9) cTpiMKe зростання частки iноземного капiталу у

стратегiчних галузях вiтчизняноТ економiки; 10)несприятливе деформованс

конкурентне середовище у вiтчизнянiй економiцi; 1 l) неефективнi механiзми

деря(авного регулювання природних монополiй; 12) iнфiльтрацiя корупцiйних

практик у рiзнi сфери економiчних вiдносин; 1З) недостатн€ праlвове

зttбезпечення системи економiчноТ безпеки УкраТни (С. l76). Виникас запитання

про доцiльнiсть i свосчаснiсть виокремлення Й градацiТ такоТ групи загроз у

свiтлi нещодавнього затвердження СтратегiI нацiональнот безпеки ykpaTH1.1

<Безпека людини - безпека краТни>> вiд 14 вересня 2020 р. Лч 39212020. в якiй

визначено перелiк поточних та прогнозованих загроз, у тому .лислi нево€нного

характеру, всiй системi нацiональноТ безпеки УкраТни.

2. Позитивним с вивчення iноземних практик правового забезпеLIенIIя

проttедур органiзацiТ i функцiонування систем економiчноТ безпеки держави

т2lких краiн як: Федеративна Республiка Нiме.lчина, ФранtIузька Республiка,
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Iталiйська Республiка, Королiвство Iспанiя, Королiвство Бельгiя, Королiвство

f,анiя, Королiвство Нiдерландiв, Республiка Польща, Чеська Республiка.

Республiка Болгарiя, Румунiя, Великобританiя, Сполуленi Штати Америки.

Китайська Народна Республiка та Японiя (пiлрозлiл2.4). В той же LIac. aBTopoBi

ВарТо було бiльш змiстовно i| поглиблено здiйснити порiвняльно-прzlвову

ХаРаКТерИсТИку свiтових та вiтчизняноТ практик державного управлiнтlя i

гIравового врегулювання вiдносин у цiй сферi.

3. Автором пропону€ться утворити мiжвiдомчу координацiйну pa::Iy

ЩОДО боротьби з економiчними правопорушеннями пiд головуванFIям

Генерального прокурора УкраТни. До складу якоТ пропонусться включити

ксрiвникiв СБУ, Нацiональноi полiuii, !БР, НАБУ, ДФС УкраТни, !ержавноТ

ми'гноТ служби УкраТни, !,ержавноТ податковоi служби Украiни, !ержавноI
ауДиТорськоТ служби Украiни та ЩержавноТ служби фiнансового монiторингу.

(С. 362-363). На думку дисертанта, цей мiжвiдомчий суб'скт мас визначити

ocHoBHi напрями боротьби з економiчними правопорушеннями в KpaTHi та

РОЗробити дiсвi механiзми шодо зниження рiвня <TiHboBoi економiки)) (С. 36З).

Виникас питання стосовно його ефективностi у частинi розробки дiевих

механiзмiв шодо зниження рiвня <TiHboBoT економiки>>, усвiдомлюючи кiлькiсть

Та скЛаднiсть бiльшостi чинникiв, якi, в сукупностi, впливають на зростання

рiвня <TiHboBoi економiки> в KpaTHi.

4. Пiдтриму€ться позицiя про внесення Нацiональним банком УкраТни

змiни до вiдповiдних aKTiB, спрямованих на забезпечення стабiльностi

банкiвськот системи й фондового ринку, дiяльнiсть яких не буле залежною вiд

iноземних запозичень (С, ЗЗ7), зважаючи на його адмiнiстративно-правовий

сТаТУс. Однак, дисертантом не запропоновано безпосереднiй перелiк змiн. якi

N,lають бути BHeceHi до тих чи iнших aKTiB.

5. Заслуговус на увагу, висновок дисертанта, про доцiльнiсть

ЗаТВерДження НацiональноТ Стратегii розвитку економiчноТ безпеки УкраТни на

l0 poKiB, направленоi на пiдвиrцення рiвня ефективностi планування та

ПРОВеДеННя послiдовноТ системноi державноТ полiтки щодо сприяння



t2

ПРОВаДЖеННЯ ГОсПоДарськоТ дiяльностi в YKpaTHi з питань трансфертного

ЦiНОУтворення й iнших знакових для провадження господарськоТ дiяльностi

ttСПеКТiВ (С. З85). Однак, потребус уваги питання визначення й окреслення, у

раМкаХ кожного з пропонованих дисертантом напрямiв (С. 387), покрокових

ЗаХОДiв, сПрямованих на пiдтримку належних умова для провадження Bcix

санкцiоноваI]их видiв господарськоТ дiяльностi.

BTiM, ВищеЗазначенi зауваження не змiнюють загального позитивноI,о

ВРаЖеННя вiд роботи, а вищевикладенi зауваження стосуються дискусiйних

питанЬ або полОжень, якi не е хибниМи та приНциповими. Структура дисертаltiТ,

ОбСяг дослiджуваних в нiй питань дають пiдстави стверджувати про ii лоl-iчну

завершенiсть як з точки зору досягнення мети роботи, так i розв'язання тих

ЗаВДаНЬ, якi Зумовленi нею. fослiдження здiЙснено з використанням багатьох

спецiальних наукових джерел та мас достатню науково-практичну

СПРЯМОВаНiСть. OcHoBHi HayKoBi положення, висновки та рекомендацii,

СфОРмУ-гrьованi у дисертацiйнiй роботi, вiдзначаються новизною, дос,говiрнiс,гю.

достатньою повнотою iх викладення. Структура та змiст, дисертацiт

вiдповiдають iJ назвi.

ЗМiСТ Статей дисертанта, опублiкованих у фахових наукових виданнях i

ТеЗИ ДОПОвiдеЙ на конференцiях вiдображають ocHoBHi положення

дLIсертацiйного досл iдження.

загальний висновок.

ТеМа дисертацiТ с актуальною, сформульованi автором висновки та

рексlмендаuiт с достатньо аргументованими, характеризуtоться науковоrо

НOВИЗНОЮ Та Мають значення не лише для теорii адмiнiстративного права, але i

для правозастосовноТ практики.

АНаЛiЗ ТекСТУ дисертацiТ свiдчить про вiдсутнiсть порушIенrIя автором

вимог академiчнот доброчесностi. У роботi наявнi посилання на джерела

iнформачiТ у разi використання iдей, розробок, тверджень, вiдомостей;
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ствердiкувати, ш_lо представлена

т& oцillKa ;tисертацiТ деifiть пiдст,*ви

дисертаиiйна рсlбота Мельrlика Вадима

[вано,вича за змiстом, структурOю, оформленкямl наукавою нOвизнс}tо та

ЕиснOвк&l!{и вiдповiдаr: вим{iгам Г]орядку присудiкення наукOвих cTyпettitl-

затвердже}tOго fiоста,}lовою Кабiлlету MiHicT:piB Украiни вiд ]4 ли[i}jlя 2{llЗ р,

ý! 567 (зi зlплirлами, внесеними згiдrlо:з LIocTaHoBaMH Кабiнету MiHicTpin Украiни

JЧЬ656 вiд l9.08.20l5 р", JФ 159 вiд 30.12":015р.), а ir aBTopl * Мельник Вадим

iваноsич :}аýлугOвус на irрисуджеýl'tя науковOгtr ступеня д$ктср юридичних

l"layK зi сrlецiалънос,гi l2,00,07 - адмiнiс]ративне правrэ i nporlec; фiнансt:ве

лраво; iнформачiйне право.

{,}фIцIйний (}понЕнт:

З*вiлува.l кафедрн
дер}кавно-правOвих дпсцпплiн та
адмiпiстрати вного ш рева
Щентрал ьноу краiнського держа вноrо педа гоri ч ноrо

унiверситету iMeнi Володимира Виншиченк8,

€вген COýOýtl

.,,|!|

дOкI,ор юrrнднчIr нх наук,, цJ}лQфgсоро

зi}жyxte}lнй дiяч наукк{ те Hiýи Уtгра'l'нн


