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ВІДГУК
офіційного опонента Ковбаса Ігоря Васильовича на дисертаційну роботу
Шапочкіної Марії Валеріївни «Санкції у структурі адміністративно- правового
режиму ліцензування»,
на здобут кх наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність обраної теми.
Активні

євроінтеграційні

процеси

зумовлюють

швидкість

та

масштабність проведення реформ в усіх галузях суспільного життя України,
серед яких

особливу увагу

отримують питання оптимізації публічного

адміністрування у сфері ліцензування. Одним із позитивних зрушень у
названому напрямі стало прийняття Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII
«Про ліцензування видів господарської діяльності». Втім запровадження нових
правил поведінки у сфері ліцензування не виправдало у повній мірі прогнозів
щодо

покращення

своєчасність
правових

та

інвестиційної

необхідність

засобів

привабливості

наукового

забезпечення

України,

обґрунтування

що

зумовлює

адміністративно-

адміністративно-правового

режиму

ліцензування, серед яких особливої уваги потребують санкції відповідного
режиму, які незважаючи на виконуванні функції, не отримали достатньої
розробки у науці адміністративного права.
Дисертаційне дослідження Шапочкіної М. В. є актуальним з огляду на
активні процеси інтеграційного розвитку України до Європейського союзу та
складно

переоцінити

значення

порівняльно-правового

дослідження

національних та європейських стандартів правового регулювання ліцензування.
Необхідною передумовою успішного вирішення поставленого завдання є
ретельне вивчення, аналіз науково-методичної та нормативно-правової бази
щодо діяльності органів публічної адміністрації в зарубіжних країнах та його
врахування

при

проведенні

реформ

публічного

управління

в

Україні.

Відсутність ґрунтовних досліджень в цьому напрямку створюють труднощі для
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теоретичного

осмислення

сутності

та

змісту

санкцій

у

структурі

адмінітсративно-правового режиму ліцензування.
Саме ці проблемні питання, які з більшим чи меншим ступенем деталізації
висвітлюються

у

дисертаційній

роботі

Шапочкіної М.В.,

свідчать

про

актуальність обраної теми як для розвитку науки адміністративного права, так і
для вдосконалення адміністративного законодавства України.
Дисертаційне дослідження М.В. Шапочкіної є затребуваним як з позицій
правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої на
удосконалення чинної нормативно-правової бази.
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Робота, запропонована М.В. Шапочкіною, характеризується системним
підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із
вступу, трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків та
списку використаних джерел.

Структура повністю

відповідає цілям і

завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми,
визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації,
підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел
юридичного спрямування з проблематики застосування адміністративного
законодавства

та

всіх

пов’язаних

із

відповідним

галузевим

правозастосуванням питань.
Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного
дослідження

забезпечено

також

використанням

відповідних

наукових

методів. Серед яких : діалектичний метод пізнання реальної дійсності та метод
абстрагування, системно-структурний, філософський, логіко-семантичний та
формально-логічний,

синергетичний,

історико-правовий,

статистичний,

порівняльно-правовий, метод аналізу і синтезу та інші методи тощо. Все це
дозволило здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень,
висновків та рекомендацій.
Висновки, зроблені здобувачем у дисертації, зокрема щодо застосування

з
прогресивної шкали адміністративно-правових штрафів на основі теорії
«оптимальних санкцій», класифікації санкцій, пропозицій щодо вдосконалення
чинного законодавства, що сформовані в результаті проведення порівняльноправового

аналізу законодавства розвинених країн

подальшими

напрямами

досліджень

у

науці

світу можуть стати

адміністративного

права,

пов’язаними з дослідженням різних аспектів організації та діяльності органів
публічної адміністрації щодо адміністративно-правового регулювання сфери
ліцензування.
Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. Положення дисертації
ґрунтуються

на

теоретичних

дослідженнях,

висновки

є

достовірно

обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і матеріалах
практики.
Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, що
вона є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці є одним із
перших у вітчизняній науці адміністративного права комплексним теоретикоправовим науковим дослідженням санкцій у структурі адміністративноправового режиму ліцензування.
Дисертантом

проаналізовано

правової літератури,
режиму

масив

спеціальної

наукової

присвяченої історіографії адміністративно-правового

ліцензування,

органів

значний

характеристиці

ліцензування,

вивченню

адміністративно-правового
позитивного

досвіду

статусу

публічного

адміністрування сфери ліцензування в різних країнах світу, зокрема щодо
органів ліцензування, адміністративно-припинювальних та штрафних санкцій
та виокремленню пріоритетних напрямків можливості здійснення таких реформ
в Україні.
Висвітлені автором пропозиції можуть бути застосовані : у науководослідній діяльності для подальших досліджень загальнотеоретичних питань
функціонування
подальшій

адміністративно-правового

розробці;

у

правотворчості

режиму
для

ліцензування,

удосконалення

при
норм
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адміністративного

законодавства,

а також

інших

законодавчих

актів з

оптимізації системи органів публічної адміністрації; у навчальному процесі при
підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Адміністративне
право», «Адміністративний процес» та інших.
Заслуговують на увагу наступні положення дисертації:
- дослідження історіографії розвитку адміністративно-правового режиму
ліцензування в зарубіжних країнах та Україні, зокрема, з виділенням основних
факторів, що впливали на процес його формування і розвитку (сторінка 52-57);
- визначення системи органів ліцензування (з їх розподілом на суб’єкти
ліцензування наділені владними повноваженнями та суб’єкти ліцензування не
наділені владними повноваженнями), встановлення адміністративно-правового
статусу суб’єктів ліцензування, виявлення наявності спеціальних статусів:
здобувана ліцензії, ліцензіата (сторінка 58, 67-68);
- спроба виокремити власне поняття адміністративно-правового режиму як нормативно регламентовану, цілісну, когерентну систему адміністративноправових засобів, що забезпечують процес публічно-приватної взаємодії між
суб’єктами ліцензійних правовідносин з приводу набуття, використання та
припинення права зайняття видами господарської діяльності, що обмежується
державою з метою захисту законних прав та інтересів людини (сторінка 10-11,
28);
-

виявити

особливості

попереджувальних,

процедур

застосування

правовідиовлювальних,

заохочувальних,

прйпинювальних

санкцій

в

адміністративно-правовому режимі ліцензування (с.89 -113);
- виокремлення позитивного досвіду зарубіжних країн (сторінка 158-161)
з виділенням особливостей публічного адміністрування сфери ліцензування :
а) видача пробних ліцензій (Туреччина); б) анулювання ліцензії у випадку
розголошення банківської таємниці (Швейцарія); в) в залежності від ступеня
суспільної небезпеки органами

публічної

одні види господарської діяльності ліцензуються

адміністрації,

інші

-

самоврядними

недержавними

організаціями; г) використання «ліцензійної історії» при видачі ліцензії;
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ґ) посилення відповідальності, якщо правопорушення

виходить за межі

адміністративного проступку; д) застосування санкції зупинення ліцензії на
основі припущення про можливість настання несприятливих наслідків в
майбутньому; е) використання розміру доходу суб’єкту господарювання як
базової одиниці для розрахунку штрафних санкцій; є) індивідуальне професійне
ліцензування

для

професій,

що

потребують

додаткової

кваліфікації;

ж) зменшення кількості контрольних перевірок за рахунок збільшення вимог
щодо періодичного звітування та пропорційне збільшення відповідальності за
подачу неправдивих відомостей щодо стану виконання ліцензійних правил та
умов; з) зменшення розміру штрафу, якщо правопорушення вчинене вперше, а
суб’єкт господарювання повністю усунув наслідки протиправного діяння та
визнає його протиправність (не оскаржує).
Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії
адміністративного права, а також варто підтримати розроблені здобувачем
пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до діючого законодавства.
У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження
досягнута, завдання роботи виконані.
Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих
працях.
Основні положення та висновки дисертації відображено в 6 наукових
статтях, 5 з яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях, 1 - у
зарубіжних наукових виданнях; 5 тезах доповідей на науково-практичних
конференціях.
Автореферат у цілому відображає зміст дисертації.
Дискусійні положення та зауваження до дисертації.
Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження, вважаємо
необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які потребують
уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних питань і
потребують від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації.
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1.

У підрозділі 2.2. дисертації (сторінка 52, 93, 95-97) здобувай з ’ясовує

сутність, перелік та процедури застосування попереджувальних санкцій. Проте,
таким важливим заходам адміністративного попередження як нагляд за діяльністю
органів ліцензування та контролю за виконанням ліцензійних правил та умов, а
саме процедурі їх здійснення приділено недостатньо уваги;
2.

У підрозділі 1.1 дисертації (на сторінці 10, 31-34 ) здобувач багато

уваги приділяє виокремленню спеціальних ознак спеціальних адміністративноправових

режимів,

таких

як

фрактальність

та

поліморфний

характер

індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. На наш
погляд,

більше

уваги

необхідно

було

приділити

загальним

особливостям

адміністративно-правових режимів, а не спеціальних;
3.

Потребує додаткового обґрунтування доцільність визначення ознак

адміністративних

процедур,

шляхом

екстраполяції ознак

алгоритмів та їх

інтегративних якостей, таких як детермінованість; дискретність; кінечність;
масовість; результативність (сторінка 83-84).
4.

Не типовою для адміністративного права видається також позиція

автора щодо віднесення компенсаційних санкцій до адміністративно-правових
санкцій, так як правовідносини, пов’язані з відшкодування шкоди є більше
приватно-правовими

та

підлягають

відшкодуванню

в

порядку

цивільного

судочинства (сторінка 101).
Проте, вищенаведені зауваження, які у певній мірі носять характер
побажань, не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної
дисертантом роботи.

ВИСНОВОК

Зміст дисертаційної роботи

висвітлений

достатньо

повно,

виклад

запропонованих у роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні
літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор

