


системи виконання рішень із визначенням місця в ній ДВС. Ця ситуація 

створила широкі можливості для наукових досліджень у цій сфері, для 

формулювання нових концепцій, засад, правових норм та нормативно- 

правових актів, що враховують нові умови - запровадження змішаної 

системи виконання рішень в Україні.

Беручи до уваги важливість і наукову цінність наявних досліджень та 

віддаючи належне досягненням учених у теоретичних і практичних питаннях 

регулювання діяльності Державної виконавчої служби в Україні в умовах 

централізованої системи виконання рішень, необхідно констатувати, що 

через об’єктивні обставини у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

відсутнє комплексне дослідження цієї проблеми в умовах змішаної системи 

виконання рішень при запровадження інституту приватних виконавців. 

Першою серед комплексних концептуальних наукових робіт, присвячених 

дослідженню правового статусу ДВС в змішаній системі виконання рішень є 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

Макушева Петра Васильовича на тему «Державна виконавча служба в 

Україні: адміністративно-правове дослідження».

Такими чином, вибір дисертантом теми дослідження зумовлений її 

актуальністю та вагомим практичним значенням опанування проблем, що 

пов’язані із правовим статусом Державної виконавчої служби в умовах 

запровадження змішаної системи виконання рішень. Зазначене зумовило 

необхідність у проведенні монографічного системного адміністративно- 

правового дослідження концепції розвитку Державної виконавчої служби в 

умовах становлення вітчизняної змішаної системи виконання рішень.

Позитивно оцінюючи актуальність дослідження П.В. Макушева, 

необхідно відзначити, що тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до 

адміністративного законодавства та має безпосереднє відношення до Указ 

Президента України від 22 липня 1998 від 22.07.1998 р. № 810/98 «Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», 

Указу Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію



реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки», Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. 

№ 2250-р, Стратегії реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 р., схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р.

Крім того дисертація виконана відповідно до Основних наукових напрямів та
'А

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014-2018 рр., затверджених постановою 

Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5) та 

Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2016-2020 рр., 

затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 03 березня

2016 р.
*  г

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Макушева П.В., зумовлено 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. Його зміст складається зі вступу, чотирьох розділів, які 

поєднують 19 підрозділів, висновків, списку використаної літератури ат 

додатків.

Методологія дослідження зазначеної проблематики обрана відповідно 

до об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої 

мети та відповідних дослідницьких завдань. Для досягнення поставленої 

мети автором визначено чотирнадцять дослідницьких завдань, які є 

взаємопов’язаними, відображають головний зміст роботи і послідовно, 

розв’язуються в ході наукового дослідження, а саме: встановити та 

охарактеризувати історичні та соціальні детермінанти ДВС в Україні, основні 

етапи становлення правових засад її діяльності; охарактеризувати в 

історичній ретроспективі та визначити особливості вітчизняної моделі ДВС в 

Україні у системі публічної влади; визначити місце, роль та основні засади



примусового виконання рішень у діяльності ДВС в Україні; визначити 

особливості іноземного досвіду правового регулювання діяльності 

представників державних органів у виконавчому провадженні; окреслити 

систему та структуру ДВС в історичній ретроспективі та в сучасний період; 

з’ясувати принципи, функції та повноваження ДВС в Україні; встановити 

функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органами 

ДВС в Україні; розкрити зміст адміністративно-правового статусу 

державного виконавця в умовах змішаної системи виконання рішень; 

встановити зміст та особливості інформаційного забезпечення діяльності 

ДВС в Україні; визначити правові засади взаємодії ДВС в Україні із 

суб’єктами публічного та приватного права; виділити теоретико-правові 

підходи до визначення сутності контролю за діяльністю органів ДВС в 

Україні та її працівників; теоретично обґрунтувати сутність сучасного 

правового режиму виконавчого провадження та гарантії дотримання прав 

людини; охарактеризувати елементи виконавчого провадження та їх 

реалізацію ДВС в Україні; окреслити правосуб’єктність ДВС в Україні як 

учасника виконавчого провадження; систематизувати та розглянути 

виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню 

ДВС в Україні; розкрити зміст правових гарантій діяльності державних 

виконавців та порядку притягнення їх до відповідальності; розробити основні 

положення сучасної Концепції розвитку ДВС в умовах вітчизняної змішаної 

системи виконання рішень; запропонувати напрями підвищення 

ефективності організації ДВС в Україні у сучасних умовах; окреслити 

перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності 

ДВС в Україні (с. 8-9).

У дисертації вдало використано комплекс загальнонаукових методів: 

діалектичний метод, метод семантичного аналізу, історично-правовий метод, 

формально-юридичний метод, логіко-юридичний метод, структурно- 

функціональний метод, метод аналізу і синтезу, порівняльно-правовий метод, 

формально-догматичний метод тощо (с. 10-11). Оцінюючі концепцію



дослідження з позиції її впливу на обґрунтованість положень дисертації, слід 

відзначити цілісність і логічність її загальної структури, тісний 

взаємозв’язок розділів і підрозділів, що забезпечує поступове накопичення 

наукових напрацювань та урахування їх під час отримання основних 

результатів, коректний перехід від концептуально-методологічних і 

теоретичних положень до науково-прикладних підходів, що мають 

безпосередній вихід на практичне впровадження наукових результатів.

У першому розділі роботи «Державна виконавча служба в Україні як 

суб’єкт адміністративного права» визначено історичні етапи становлення 

системи виконання рішень, правового статусу суб’єктів виконання рішень, 

засобів їх забезпечення та методів діяльності на теренах сучасної України з 

десятого століття по теперішній час; охарактеризовано особливості 

вітчизняної моделі Державної виконавчої служби в Україні розглянуто 

фактори, що їх формують; досліджено основні наукові теорії щодо змісту 

виконавчого провадження та ролі Державної виконавчої служби в Україні у 

процесі примусового виконання рішень; проведена класифікація систем 

виконавчого провадження іноземних держав на основі комплексного 

критерію, а також напрями запозичення іноземного досвіду у цій сфері.

Заслуговує на позитивну оцінку сформульоване автором визначення 

виконавчого процесу як врегульованого законодавством процесуально 

оформленого поетапного порядку провадження у виконавчих справах, який 

визначається системою взаємопов’язаних прав, обов’язків і виконавчої 

діяльності органів ДВС, приватних виконавців, сторін, представників сторін, 

прокурору, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності, 

що здійснюється з метою забезпечення виконання рішень в примусовому 

порядку (с. 91).

У другому розділі роботи «Характеристика адміністративної 

правосуб’єктності Державної виконавчої служби в Україні» проаналізовано 

чинні закони та підзаконні акти, 5До визначають систему та структуру органів 

ДВС в України; розглянуїо наукові концепції щодо поняття та змісту



основних засад та напрямів діяльності ДВС в Україні з урахуванням змішаної 

системи виконання рішень; досліджено наукові підходи до систематизації 

функцій та повноважень ДВС в Україні; розглянуто наукові підходи до 

розуміння поняття «правовий статус» охарактеризовано правовий статус 

державного виконавця та Державної виконавчої служби; розглянуто засади, 

передумови та еволюцію норм, що визначають систему інформаційного 

забезпечення діяльності Державної виконавчої служби в Україні; розглянуто 

загальні засади взаємодії ДВС в Україні з іншими суб’єктами, особливості 

правового регулювання, форми, методи та напрями взаємодії ДВС в Україні 

із конкретними правоохоронними органами; розглянуто наукові підходи до 

поняття, змісту, особливостей та видів контролю за діяльністю державних 

виконавців та ДВС в Україні.

Заслуговує на увагу висновок автора щодо розуміння системи
 ̂ *

інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України як 

частини управлінської діяльності з аналізу, планування і підготовки 

управлінських рішень, яка представляє собою непереривний процес обробки 

та використання інформації про стан функціонування системи державної 

виконавчої служби, яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та 

методів, призводить до формуванням інформаційних фондів, та спрямована 

на забезпечення належного функціонування системи державної виконавчої 

служби України (с. 229-230).

Слід позитивно відмітити пропозиції Макушева П.В. визначити 

взаємодію Державної виконавчої служби із суб’єктами приватного та 

публічного права як організовану у відповідності з вимогами чинного 

законодавства узгоджену за цілями, місцем та часом спільна діяльність 

органів ДВС в України з суб’єктами приватного та публічного права, яка 

спрямована на досягнення цілей та завдань взаємодіючих суб‘єктів, при 

цьому об’єднуючою пріоритетною метою є забезпечення своєчасного, 

повного і неупередженого виконання рішень, примусове виконання яких 

передбачено законом (с. 250).



Цікавою є думка автора щодо визначення адміністративно-правового 

статусу державного виконавця як засобу його ідентифікації у системі 

адміністративних відносин, що включає нормативно закріплені права, 

обов’язки, обмеження, відповідальність за їх порушення та гарантії своєї 

діяльності (С. 201).

У третьому розділі роботи «Органи Державної виконавчої служби в 

Україні як учасники виконавчого провадження» : розглянуто наукові підходи 

до розуміння поняття «правовий режим», виявлено його узагальнюючі 

ознаки, досліджено його зв’язок із поняттям «правовий механізм», 

запропоновані ознаки правового режиму виконавчого провадження та 

механізму виконавчого провадження і відповідного правового режиму 

виконавчого процесу та механізму виконання рішень; розглянуто поняття, 

види та зміст елементів виконавчого провадження та їх реалізацію органами 

ДВС в Україні; проаналізовані теоретичні підходи до розуміння ознак, змісту 

та елементів поняття «правосуб’єктність учасника виконавчого 

провадження», визначені особливості правосуб’єктності ДВС в Україні як 

учасника виконавчого провадження; розглянуто види та форми виконавчих 

документів, що відповідно до чинних нормативно-правових актів підлягають 

виконанню державними виконавцями.; з’ясовані теоретичні положення, 

правові засади, практичні проблеми реалізації правових гарантій, а також 

підстави та порядку відповідальності державних виконавців.

Заслуговує на увагу визначення дисертантом ознак правового режиму 

виконавчого процесу, а саме : 1) встановлюється та забезпечується державою 

з метою реалізації публічних та приватних інтересів; 2) переважно 

закріплюється у нормах адміністративного права та процесуальних галузей 

права; 3) забезпечує об’єктивно необхідну і таку, що відповідає публічним 

інтересам, ідеальну модель функціонування та розвитку адміністративно- 

правових відносин у сфері виконання рішень уповноважених органів; 4) 

закріплюється, підтримується та забезпечується за допомогою комбінації 

адміністративно-правових, організаційних та матеріально-технічних засобів,



визначених законодавством про виконавче провадження; 5) обов’язковими 

суб’єктами є стягував, боржник, ДВС в особі державного виконавця чи 

приватний виконавець (291). Логічним та обґрунтованим є висновок 

Макушева П.В. щодо елементів режиму виконавчого процесу, до яких ним 

було віднесено наступне: 1)мета встановлення -  своєчасне, повне і

неупереджене виконання рішень; 2) об’єкт регулювання -  суспільні 

відносини, що виникають у процесі виконання рішень; 3) механізм правового 

впливу, який складається як з юридичних (норми права, юридичні факти, 

акти реалізації тощо), так і неюридичних (правосвідомість, правова культура, 

правові прецеденти, принципи тощо) засобів; 4) спеціальний юридичний 

інструментарій забезпечення адміністративно-правового режиму. На наш 

погляд виконавче провадження, будучи частиною виконавчого процесу має у 

своїй структурі аналогічні елементи, проте з урахуванням корегування мети, 

що звужується до своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у 

конкретній виконавчій справі (291-292).

У четвертому розділі роботи «Удосконалення адміністративно-правового 

регулювання діяльності Державної виконавчої служби в Україні» 

проаналізовано причини неефективності діяльності органів ДВС в Україні, 

розглянуті наукові концепції та пропозиції щодо підвищення ефективності 

виконавчого провадження в Україні; досліджені наукові концепції, державні 

програми, думки громадян та працівників ДВС в Україні щодо напрямів 

удосконалення організації діяльності ДВС в Україні; узагальнено зроблені у 

дисертації пропозиції щодо внесення змін до вітчизняного законодавства на 

основі дослідження наукових думок, програм, концепцій та планів 

удосконалення системи органів виконавчої влади, іноземного досвіду та 

пропозицій практичних працівників системи органів ДВС в Україні. Слід 

позитивно відмітити пропозицію здобувана щодо етапності запровадження 

змін до вітчизняного законодавства відповідно до розробленої автором 

Концепції розвитку ДВС (с. 395); пропозицію запровадження у вітчизняне 

законодавство міжнародні принципи виконавчого провадження (с. 390-391);



авторське бачення структури виконавчого кодексу, та місця правових норм, 

що визначатимуть правовий статус Державної виконавчої служби в Україні 

(с. 396-398).

III. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а 

також застосуванням при проведенні дослідження достатньої кількості 

першоджерел (518 найменувань міститься у списку використаних джерел).

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало змогу визначити основні наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані здобувачем. Вони 

характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок

дисертанта у дослідження теоретичних проблем організації та правового
*  г

регулювання діяльності Державної виконавчої служби в Україні в умовах 

становлення змішаної системи виконання рішень.

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є такі:

-  визначено принципи взаємодії ДВС в Україні, державних виконавців із 

приватними виконавцями в умовах змішаної системи виконання рішень: 

чесної й добросовісної конкуренції; дотримання етики примусового 

виконання рішень; забезпечення режиму професійної таємниці виконавця; 

оперативного та вільного доступу виконавців до баз даних виконавчого 

провадження; взаємного обміну передовим досвідом виконання рішень; 

узгодження спільних дій; взаємної відповідальності;

-  розроблено концепцію розвитку ДВС в Україні, що враховує 

особливості вітчизняної змішаної системи виконання рішень, в якій 

визначено: загальні положення; мету і завдання; проблеми, на розв’язання 

яких спрямована зазначена Концепція; шляхи і способи вирішення проблем, 

строки їх реалізації; порядок і форми контролю за виконанням Концепції; 

очікувані результати від її реалізації;



-  сформульовано поняття системи інформаційного забезпечення ДВС в 

Україні як частини управлінської діяльності з аналізу, планування і 

підготовки управлінських рішень, яка являє собою безперервний процес 

обробки та використання інформації про стан функціонування системи ДВС 

в Україні, яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та методів, 

наслідком якої є формування інформаційних фондів та спрямована на 

забезпечення належного функціонування системи ДВС в Україні;

-  обґрунтовано та розроблено структуру Виконавчого кодексу та зміст 

його розділу, що визначає правовий статус ДВС в Україні як одного з 

основних суб’єктів виконавчого процесу;

-  визначено поняття професійної таємниці державних виконавців як 

інформації обмеженого доступу, яка стала відомою чи була створена 

державними виконавцями у зв’язку зі здійсненням ними своїх професійних 

чи службових обов’язків, яку вони повинні зберігати протягом усього часу 

своєї професійної діяльності, обіймаючи відповідні посади та після 

звільнення з ДВС, що на законних підставах та у визначеному порядку може 

надаватись іншим особам, проте неправомірне розголошення або 

використання якої може спричинити настання негативних наслідків як для 

власника такої інформації, так і для інших осіб, чиї інтереси захищаються 

законом.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня.

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних і 

національних науково-практичних конференціях слід визнати достатньою.

IV. Повнота викладу результатів дисертації, в опублікованих 

працях. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані у 52 

наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 3 колективних 

монографіях, 1 словнику термінів, 31 науковій статті, з яких 22 опубліковані 

у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 6 статтях -  у зарубіжних



наукових виданнях, а також у 16 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.

V. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Вивчення представлених рукопису та автореферату дисертації 

Макушева П.В. «Державна виконавча служба в Україні: адміністративно- 

правове дослідження», дозволяє зробити висновок щодо ідентичності 

автореферату й основних положень дисертації. Наукові результати, висновки 

та практичні рекомендації, що наведені в авторефераті, розкриті й 

обґрунтовані в тексті дисертації в повному обсязі.

VI. Практична значущість результатів дослідження і рекомендації

щодо їх використання. Рекомендації автора мають практичну значущість і 

можуть бути використані у: науково-дослідній діяльності -  як основа для 

подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Дніпропетровського гуманітарного університету від 

24.11.2016); правотворчій діяльності -  для вдосконалення нормативно- 

правової бази для створення концепції розвитку ДВС в Україні, внесення 

змін до чинного законодавства про виконавче провадження (лист Комітету з 

питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України № 04-29/15- 

4720 від 28.12.2016); правозастосовчій діяльності -  для вдосконалення 

діяльності органів ДВС в Україні (акти впровадження Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Запорізькій області від 08.12.2016; Головного територіального управління 

юстиції в Дніпропетровській області від 26.12.2017); навчальному процесі -  у 

викладанні студентам вищих навчальних закладів дисциплін

«Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», під час 

підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу (акт впровадження Запорізького національного 

університету від 10.02.2017).

VII. Дискусійні положенні? та зауваження до дисертаційної роботи.

Незважаючи на високий рівень вирішення задач дослідження, деякі



положення дають підстави визнати їх дискусійними та дещо 

необгрунтованими:

1. На наш погляд, логічнішим виглядає розміщення підрозділу 2.4. 

«Адміністративно-правовий статус державного виконавця в умовах змішаної 

системи виконання рішень» у третьому розділі «Органи Державної 

виконавчої служби як учасники виконавчого провадження», а підрозділу

«3.3. Правосуб’єктність державної виконавчої служби як учасника
А

виконавчого провадження» у розділі 2 «Характеристика адміністративної 

правосуб’єктності Державної виконавчої служби в Україні», оскільки хоча у 

ст. 1 Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» і зазначено, що 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових 

осіб) покладається на органи державної виконавчої служби, проте відповідно 

до Закону України «Про виконавче провадження» безпосереднє виконання 

рішень здійснюють державні виконавці, а не органи Державної виконавчої
у

служби.

2. У тексті дисертації у підрозділі 3.5. «Правові гарантії та 

відповідальність державних виконавців», дисертант не розкрив питання 

оскарження дій державних виконавців, не провів ґрунтовного вивчення 

судової практики оскарження дій державних виконавців та не наводить 

відповідну статистику. Також при формулюванні питань в анкеті для 

проведення опитування громадян та державних виконавців необхідно було б 

передбачити відповідні питання. У сукупності зазначені недоліки не дали 

можливості достатнім чином визначити фактичний стан справ у цій сфері. На 

наш погляд, розміщення цих даних у дисертації підвищило б науковий рівень 

висновків, зроблених у цьому підрозділі.

3. При визначенні напрямів удосконалення роботи органів Державної 

виконавчої служби у підрозділі 4.2. «Напрямки підвищення ефективності 

організації діяльності державної виконавчої служби» поза увагою 

дисертанта залишились питання запобігання проявам корупції, автором не



було досліджено фактичний стан притягнення до відповідальності державних 

виконавців за вчинення корупційних діянь. Рівень наукового дослідження 

напрямів удосконалення організації діяльності Державної виконавчої служби 

підвищився би при визначенні дисертантом шляхів попередження корупції 

серед державних виконавців.

4. У тексті підрозділу 2.4. «Адміністративно-правовий статус державного

виконавця в умовах змішаної системи виконання рішень» дисертант
*х>

недостатньо повно дослідив питання взаємодії Державної виконавчої служби, 

державних виконавців та приватних виконавців, не визначивши форми їх 

взаємодії, коло питань з яких така взаємодія можлива та процедури. Бажано 

було б дисертанту сформулювавши принципи взаємодії зазначених суб’єктів 

визначити й інші елементи цього механізму.

5. Дисертант при висвітленні питань інформаційного забезпечення 

діяльності органів Державної виконавчої служби занадто захопився цією 

проблематикою, що відобразилось у непропорційно великому обсязі 

підрозділу 2.5. «Інформаційне забезпечення діяльності державної виконавчої 

служби» (с. 212-246). Також запропоновані зміни до Закону України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» у вигляді доповнення статтею 4-2 «Інформаційне 

забезпечення державної виконавчої служби та приватних виконавців» не 

знайшли достатньо повного обгрунтування у підрозідлі 2.5 дисертації.

Незважаючи на наведені зауваження, ознайомлення з дисертацією 

Макушева П.В. дає підстави для її позитивної оцінки, а зауваження не 

знижують наукової цінності дослідження, спрямовують на подальші 

дослідження обраного напряму.

VIII. Загальний висновок та оцінка дисертації. Дисертаційне 

дослідження Макушева Петра Васильовича на тему: «Державна

виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження» є 

самостійною, завершеною науковою працею, в якій отримано нові науково



обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему.

За актуальністю, новизною, рівнем розкриття поставлених завдань і 

практичною цінністю дисертація відповідає вимогам, що висуваються до 

відповідних наукових робіт. Враховуючи наведене, вважаю, що дисертація 

«Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове

дослідження» відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 

а її автор -  Макушев Петро Васильович, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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