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судового розгляду; розкриття особливостей провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності; 

визначення актуальних проблем судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності; узагальнення 

зарубіжного досвіду судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності та визначення шляхів 

його запозичення для України; визначення пріоритетних напрямів 

вдосконалення процедури судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності; формулювання 

конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що 

регулює питання підвідомчості судам та процедуру розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Зміст дисертації відбиває 

логіку мети та предмета дослідження. Він передбачає аналіз як теоретичних 

проблем з теми дисертаційного дослідження на сучасному етапі, так і питань 

правозастосування. Загалом, дисертація характеризується ознакою єдності 

змісту. Позиції, які формулює та відстоює автор роботи, ґрунтуються на 

останніх досягненнях правової науки.  

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд 

нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку адміністративного права та адміністративного процесу. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності з 

вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлену 

проблему.   
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Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, автори яких є фахівцями у галузі загальної 

теорії держави і права, теорії управління, конституційного та 

адміністративного права, інших галузевих правових наук, а також численні 

нормативно-правові акти, що регулюють питання судового розгляду справ 

про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Високій ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням ряду філософських, 

загальнонаукових та спеціально-юридичних методів пізнання. 

Вагомою є емпірична база дослідження, яку складають: статистичні 

дані, акумульовані територіальними управліннями Державної судової 

адміністрації України у Херсонській та Запорізькій областях, а також 

Управлінням узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань 

застосування законодавства Верховного Суду України;  інформація на 

офіційних сайтах Верховного Суду України, місцевих судів та інформація в 

ЗМІ. Дисертантом також використано особистий досвід практичної роботи в 

суді. 

Таким чином, можна констатувати, що достовірність отриманих 

результатів і обґрунтованість сформульованих пропозицій визначаються 

вірно обраним методологічним підходом до проведеного дослідження, 

об’ємним та всебічним використанням наукового та емпіричного матеріалу 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що багато питань щодо 

особливостей судового розгляду справ про адміністративні правопорушення 

у сфері підприємницької діяльності ставляться по-новому, а ті, що вже 

досліджувалися у попередніх наукових розробках, підлягають додатковому 

аналізу. В результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення та висновки, які запропоновано здобувачем особисто, зроблено 

спробу створення понятійного апарату досліджуваних явищ та процесів. 
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Схвальної оцінки заслуговує спроба здобувача сформулювати 

понятійно-категоріальний апарат, який може бути використаний як в 

адміністративно-правовій науці, так і в перспективному законодавстві. 

Запропоноване ним поняття «судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності» характеризується 

чіткістю та логічністю (с.11 дисертації). 

Справедливим вбачається твердження дисертанта, що з метою 

розвантаження  судів, а також звільнення часу для розгляду більш 

«актуальних» справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності доцільно передати повноваження щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, сфері послуг, а також деякі правопорушення в галузі фінансів і 

підприємницької діяльності до юрисдикції інших органів державної влади (с. 

23).  

Надзвичайно цікавою є робота дисертанта в частині визначення етапів 

виникнення і розвитку інституту судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності, на 

підставі чого автором запропонована наступна періодизація: 1) період до 

1917 року, коли Україна перебувала у складі Російської Імперії. В цей період 

відбувалося становлення як системи національного судочинства, так і 

підприємницької діяльності, а також законодавства, яке її регламентувало та 

встановлювало відповідальність за вчинення правопорушень у цій сфері 

суспільних відносин; 2) радянський період з 1917 року до здобуття Україною 

незалежності у 1991 році. В цей період підприємницька діяльність 

знаходиться фактично поза законом та за більшість правопорушень у сфері 

господарської діяльності була передбачена кримінальна відповідальність; 3) 

період з 1991 року до прийняття 15 листопада 2011 року Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», 

згідно із яким відбулася декриміналізація значної частини економічних 
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злочинів і КУпАП було доповнено відповідними складами правопорушень; 

4) період з 2011 року до теперішнього часу, який характеризується 

напрацюванням судової практики розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності, продовженням судової 

реформи, а також активним реформуванням адміністративно-деліктного 

законодавства (с. 27).     

Дисертант обґрунтовано визначив, що до правових засад провадження 

у справах про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності належать: Конституція та закони України, які регулюють 

загальний порядок судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; закони та інші нормативно-правові акти України, які 

регламентують порядок здійснення підприємницької діяльності; норми 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють 

відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької діяльності 

(с.46-49).   

Досліджено зарубіжний досвід судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (с.129-

145). Проаналізовано судову практику розгляду справ зазначеної категорії, 

що дозволило виявити недоліки та помилки в процесі застосування 

правоохоронними органами та судами адміністративно-деліктного 

законодавства (с. 145-168). Розроблено науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на визначення пріоритетних напрямів та способів 

удосконалення чинного законодавства щодо підвідомчості судам та 

процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності (с. 168-198). 

Становить особливий науковий та практичний інтерес запропоновані 

автором напрями удосконалення національного законодавства та юридичної 

практики з метою забезпечення належної доказової бази в процесі судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності, зокрема: надання більших повноважень органам 
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(посадовим особам) Державної фіскальної служби України щодо розкриття 

банківської таємниці, у зв’язку із чим пропонується внести зміни до п. 4). ч. 1 

ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (с. 189); внесення 

змін до КУпАП з метою удосконалення правових засад та процедури 

судового розгляду справ зазначеної категорії (щодо правової регламентації 

судового розслідування (порядку допиту свідків, призначення експертиз) 

(с. 191-192); поширення практики використання відеофіксації відповідних 

правопорушень як доказу у справах про адміністративні правопорушення 

(с. 196) тощо. 

Заслуговує на увагу досить вагомий перелік результатів практичного 

застосування одержаних результатів, що свідчить про значний як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес, що підтверджується відповідними 

актами впровадження. 

У роботі містяться й інші слушні положення та пропозиції, спрямовані 

на вирішення поставлених завдань дослідження, переважна більшість з яких 

найшла своє відображення у висновках, які базуються на ґрунтовному аналізі 

теорії та практики судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що виконана 

О.С. Зубовим наукова праця сприяє розв’язанню ряду теоретичних і 

практичних питань, які мають важливе значення для підвищення 

ефективності діяльності судів щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності.  

Теоретичні положення і практичні рекомендації, які знайшли своє 

відображення в дисертації, можуть в подальшому використовуватися для 

подальшої розробки проблематики судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, удосконалення чинного законодавства та 

юридичної практики, а також у навчальному процесі. Результати 

дослідження вже використовуються в практичній діяльності судів, а також у 
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науково-дослідній сфері та навчальному процесі, про що свідчать відповідні 

акти впровадження (с.11-12 роботи). 

Повнота викладення результатів дослідження у публікаціях. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

досить повно викладено у 7 наукових статтях з них 6 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному 

науковому виданні, а також у 5 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.     

Детальний аналіз дисертації та автореферату Зубова О.С. дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Безумовно, як і 

будь-яка наукова праця, дисертація Зубова О.С. містить дискусійні 

положення та окремі недоліки. Деякі з них потребують додаткових 

роз’яснень і уточнень з огляду на сучасний стан та перспективи розвитку 

адміністративно-процедурної та адміністративно-деліктної теорії. У зв’язку з 

цим вважаємо за доцільне зауважити наступне. 

1. Не переконливим є положення новизни автора, відповідно до якого 

ним вперше визначено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення 

процедури судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності є поширення практики використання 

результатів відеофіксації відповідних правопорушень з метою доведення 

факту систематичного та безпосереднього провадження особою 

господарської діяльності без державної реєстрації.  

Відеофіксація адміністративних правопорушень регламентується 

чинним Законом України «Про Національну поліцію» (зокрема п. 9 ч. 1 ст. 31 

та ст. 40) та підзаконними актами МВС України (наказ Департаменту 

патрульної поліції НПУ від 03.02.2016 року № 100, яким затверджено 

«Інструкцію про порядок зберігання, видачі, приймання, використання 

нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками патрульної поліції та 
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доступ до відеозаписів з них» та наказ Департаменту патрульної поліції НПУ 

від 24.11.2015 № 14/1 «Про порядок зберігання, використання відеозапису з 

відеореєстраторів патрульних») і вже неодноразово була предметом наукових 

дискусій. 

2. Не достатньо переконливою виглядає пропозиція автора щодо 

можливості використання «судового прецеденту» в процесі судового 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності, а саме доцільності застосування відповідної 

практики Європейського суду з прав людини. У відповідному розділі роботи 

доцільно було б навести конкретні судові рішення Європейського суду з прав 

людини, які пов’язані із розглядом справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 

3. На сторінці 50-53 дисертаційного дослідження автором наводиться 

система принципів судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності, до яких автор 

відносить: принцип законності; принцип рівності учасників провадження 

перед законом; принцип змагальності; принцип охорони інтересів держави та 

особи; принцип встановлення об’єктивної (матеріальної істини по справі); 

принцип гласності; принцип оперативності та економічності; принцип 

національної мови та деякі інші.  

Проте до зазначеної системи принципів дисертантом не віднесено 

основоположний принцип, закріплений в статті 8 Конституції України, а 

саме принцип верховенства права, який, відповідно до постанови Пленуму 

Верховного Суду України  від 1 листопада 1996 року «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя»,  а також рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України положень 

статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом 

більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року, є основним і 
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незаперечним принципом, яким мають керуватися органи державної влади у 

правотворчій та правозастосовній (в першу чергу судовій) діяльності.  

4. Аналогічно, до вище висвітленого питання системи принципів, 

потребує додаткового обґрунтування пропозиція автора доповнити систему 

принципів судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері підприємницької діяльності принципом економічної доцільності 

(недоцільності) застосування до правопорушників адміністративного 

стягнення у вигляді конфіскації (виготовленої продукції та знарядь 

виробництва). Конфіскація є додатковим адміністративним стягненням і 

застосовується з метою запобігання вчиненню особою аналогічних 

правопорушень, тому дискусійним є висновок автора про необхідність 

встановлення суддею економічної доцільності застосування чи 

незастосування зазначеного стягнення. 

5. Неповною є характеристика заявлених складів адміністративних 

правопорушень у сфері підприємницької діяльності. Зокрема, незначна увага 

приділена аналізу складів правопорушень, передбачених ст. 166-1 КУпАП 

«Зловживання монопольним становищем на ринку», ст. 166-2 КУпАП 

«Неправомірні угоди між підприємцями», ст. 166-16 КУпАП «Незаконні дії у 

разі банкрутства», ст. 166-17 КУпАП «Фіктивне банкрутство», що потребує 

пояснення автора. 

6. При дослідженні зарубіжного досвіду судового розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності та 

шляхів його запозичення для України у підрозділі 3.1. дисертації автор в 

основному аналізує положення зарубіжного законодавства (в основному 

країн ЄС та США), проте залишена поза увагою юридична практика судових 

та адміністративних органів зарубіжних країн (статистика, конкретні 

приклади рішень судів), яка б могла продемонструвати реальний позитивний 

досвід судового розгляду справ про правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності. 




