


своєчасним і корисним як для науки адміністративного права, так і для 

практичної діяльності владних та невладних суб’єктів, які функціонують у  

сфері забезпечення фінансової безпеки держави. 

Зв’язок її з науковими програмами, планами, темами.  

Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, його 

новаторський характер підкреслює і зв’язок роботи із науковими 

програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано 

відповідно до Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки, Стратегії сталого розвитку 

«Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501, Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 

України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII, Плану пріоритетних дій Уряду на 

2020 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 

вересня 2020 р. № 1133-р, Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 

18 березня 2004 р. № 1629-IV. 

 Обґрунтованість і достовірність висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Оцінюючи достовірність та обгрунтованість 

результатів дисертаційного дослідження В. В. Люха, слід відзначити, що ці 

характеристику у рецензованому дослідженні забезпеченні повною мірою. 

Це обумовлено вдало обраною метою та завданнями дослідження, 

належним рівнем виконання поставлених завдань, коректним 

використанням підходів та методів наукового пізнання, логічною 

послідовністю дослідження різних аспектів адміністративно-правових 

засад оптимізації діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави. 

Структурно дисертація складається із вступу та трьох розділів, 

нерозривно пов’язаних між собою, висновків та списку використаних 



джерел. Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного 

спрямування з проблематики адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин, що складаються у економічній сфері.  

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів – системного, логіко-семантичного, порівняльно-

правового, аналізу та синтезу та ін. Все це дозволило здобувачеві 

сформулювати низку важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації є достатньо обґрунтованими з точки зору логіки та методології 

наукового дослідження. Вони об’єктивно відображають сучасний стан 

адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки держави за 

участю правоохоронних органів України.  

Положення, висновки та пропозиції, викладені у дисертаційній роботі  

В. В. Люха, можуть бути використані при підготовці навчальних і навчально-

методичних матеріалів з дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове 

право», а також у їх викладанні у вищих навчальних закладах. Одержані 

здобувачем результати також можуть бути затребувані:  у правотворчій 

діяльності  - для підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері забезпечення фінансової безпеки держави, зокрема змін і доповнень до 

Законів України в «Про Національну безпеку України» та «Про державну 

службу», та опрацювання проекту Закону України «Про Бюро економічної 

безпеки України»; у науково-дослідній діяльності – для розробки 

теоретичних і практичних проблем адміністративно-процедурного 

регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової 

безпеки держави. 



Наукова новизна одержаних результатів. Ознайомлення зі змістом 

дисертаційної роботи, основними публікаціями та з авторефератом дозволяє 

визнати, що достовірність і наукова новизна її результатів не викликає 

сумніву. Цінність творчого пошуку автора полягає й в тому, що дисертаційну 

роботу булу виконано на підставі аналізу чинного та раніше діючого 

законодавства України, зарубіжних країн та Європейського Союзу, 

перспективного законодавства у сфері адміністративно-правового 

регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансової 

безпеки держави. 

Саме це й дозволило В.В. Люху сформулювати ряд пропозицій щодо 

внесення змін та доповнень до чинного законодавства, які будуть сприяти 

удосконаленню регулювання відносин, що виникають у процесі забезпечення 

фінансової безпеки держави, підвищенню ефективності захисту фінансових 

правовідносин адміністративно-правовими заходами.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

обумовлена запропонованим підходом щодо вирішення наукового завдання, 

яке полягає у встановленні змістовних особливостей та шляхів 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності 

правоохоронних органів у сфері фінансової безпеки держави, який у 

сукупності із діалектикою визначив необхідність здійснення узагальнення та 

критичного аналізу наукових підходів, чинного законодавства України та 

сучасного стану імплементації міжнародних стандартів протидії 

правопорушенням у фінансовій сфері, правозастосовної практики. В роботі 

теоретично обґрунтовуються та переконливо підтверджуються емпіричними 

даними висновки, рекомендації та положення, які відрізняються новизною та 

перспективністю. Частину результатів дослідження одержано вперше, окремі 

положення набули подальшого розвитку та удосконалення.  

Погоджуючись у цілому з усіма, визначеними автором науковими 

положеннями, висновками та пропозиціями, вважаємо за необхідне 

акцентувати увагу на деяких з них, які мають особливу цінність:  



 запропонована авторська дефініція поняття: «фінансова безпека 

держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання – це стан 

фінансової системи країни, за якого забезпечується належне функціонування 

усіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі – приватних осіб та 

суб’єктів публічного адміністрування, стабільність та розвиток національної 

фінансової системи, забезпечення зростання рівня та якості життя населення, 

що характеризується стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, 

зовнішніх та внутрішніх негативних впливів»; 

 визначено особливості адміністративно-правового статусу Бюро 

економічної безпеки України, змодельовано проблеми його реалізації в 

сучасних умовах та запропоновано напрями оптимізації діяльності 

правоохоронних органів України у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави; 

 подальший розвиток отримало положення про те, що предметом 

адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення фінансової 

безпеки держави є правозастосовча діяльність правоохоронних органів 

України як уповноважених суб’єктів публічного адміністрування, яка 

реалізується за допомогою специфічних адміністративних процедур; 

 запропоновано новаторський елементний склад адміністративно-

правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави є: 1) суб’єкти 

забезпечення (органи загальної компетенції, органи спеціальної галузевої 

компетенції, органи спеціальної функціональної компетенції, органи 

місцевого самоврядування, суб’єкти приватного сектору, представлені 

інститутами громадянського суспільства та бізнесом); 2) інструменти 

адміністративно-правового механізму забезпечення фінансової безпеки 

держави  (нормативні акти, адміністративні акти, адміністративні договори, 

акти-плани та акти-дії); 3) адміністративно-правові відносини у сфері 

забезпечення економічної безпеки держави, що надають практичне 

«забарвлення» правовим інструментам, переводячи тим самим  цей механізм 

у стан дії. 



Також узагальнений аналіз рецензованого дисертаційного 

дослідження дозволяє виділити такі його позитивні сторони. 

Обгрунтованим є висновок, зроблений у підрозділі 2.1, що до 

категорії суб’єктів, які задіяні у забезпеченні фінансової безпеки держави, 

необхідно відносити: 1) органи загальної компетенції; 2) органи спеціальної 

галузевої компетенції; 3)  органи спеціальної функціональної компетенції; 

4) органи місцевого самоврядування; 5) суб’єктів приватного сектору, 

представлених інститутами громадянського суспільства та бізнесом.  

Слід підтримати автора у формулюванні авторських визначень: 

«адміністративно-правовий механізм забезпечення фінансової безпеки 

держави» (підрозділ 1.2), «адміністративно-правовий статус 

правоохоронного органу як суб’єкта забезпечення фінансової безпеки» 

(підрозділ 2.1), «нормативний акт як інструмент адміністративно-правового 

механізму забезпечення фінансової безпеки держави» (підрозділ 2.2), 

«адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави» (підрозділ 2.3). 

Значимими для розвитку адміністративно-правової науки та 

правозастосовної практики є проведене у підрозділі 3.1. дослідження 

зарубіжного досвіду  діяльності правоохоронних органів із забезпечення 

фінансової безпеки держави, зокрема Європейського Союзу, Сполучених 

Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, Федеративної Республіки Німеччина, Італійської Республіки, 

Французької Республіки, держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав, що дозволило виділити наступні тенденції: 1) відсутності 

спеціальної законодавчої бази щодо забезпечення фінансової безпеки та її 

нормативно-правового регулювання в межах такого комплексного інституту, 

як національна безпека; 2) забезпечення фінансової безпеки  

уповноваженими суб’єктами публічного адміністрування (як правило, 

Міністерством фінансів країни) та правоохоронними органами; 3) значний 

масив підзаконного нормативно-правового регулювання, в якому 



деталізується правозастосовча діяльність уповноважених суб’єктів 

забезпечення; 4) створення єдиного національного спеціалізованого 

правоохоронного органу, що здійснює правову охорону фінансових відносин.  

Обгрунтованими та такими, що вимагають врахування в межах 

подальших наукових досліджень є авторські пропозиції,  наведені у 

підрозділі 3.2. щодо напрямків удосконалення діяльності правоохоронних 

органів України як суб’єктів адміністративно-правового механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави в Україні:  1) розвиток 

адміністративно-процедурних засад діяльності правоохоронних органів, 

зокрема, в частині подальшої гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС шляхом прийняття  Закону України «Про 

адміністративну процедуру»  як базового нормативно-правового акта та 

деталізації різновидів адміністративних процедур у сфері фінансової безпеки 

держави в спеціалізованому законодавстві (Законі України «Про економічну 

безпеку України»; 2) зменшення масиву підзаконного нормативно-правового 

регулювання та фіксація адміністративно-правових засад діяльності 

правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави на 

рівні законів України; 3) врегулювання питання проходження державної 

служби співробітниками Бюро економічної безпеки України; 4) посилення 

юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів за 

неналежне виконання обов’язків, у тому числі врегулювання питань їхньої 

дисциплінарної відповідальності шляхом оновлення Дисциплінарних 

статутів; 5) належне інформаційне забезпечення; доступність публічної 

інформації; моніторинг стану забезпечення фінансової безпеки на 

загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях; 6) залучення 

громадськості та інститутів громадянського суспільства до розробки проектів 

нормативно-правових актів з питань забезпечення фінансової безпеки 

держави. 

 Отже, сформульовані в роботі положення мають авторський характер 

та репрезентують індивідуальне бачення автора щодо удосконалення 



механізму адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки 

держави. На наш погляд, вони можуть слугувати плідним підґрунтям для 

подальших досліджень, присвячених зазначеній темі.  

Загалом, викладене свідчить про такі позитивні риси рецензованої 

дисертаційної роботи, як актуальність, наукова новизна, практична 

значущість, методологічна обґрунтованість та доступність для сприйняття. 

Робота В.В.Люха є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання, важливе як для науки, так і практичної діяльності  

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Основні положення роботи знайшли 

відображення у 5 наукових статтях, які опубліковані у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному 

науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід 

відмітити низку положень, які вимагають додаткового обґрунтування або 

пояснення. 

1. У підрозділі 1.1 «Фінансова безпека держави як об’єкт 

адміністративно-правового регулювання» пропонується доповнити ст. 1 

Закону України «Про національну безпеку України» поняттями 

«економічна безпека держави» та «фінансова безпека держави», але не 

пропонується авторське визначення таких дефініцій у законодавстві. 

2. Потребує уточнення висновок автора  про “полісистемність 

правового механізму забезпечення фінансової безпеки держави та 

неможливість його нормативного забезпечення лише силами однієї галузі 

права, а відтак про допустимість одночасного існування: конституційно-

правового, міжнародно-правового, адміністративно-правового, приватно-



правового, кримінально-правового, процесуально-правового механізмів 

забезпечення фінансової безпеки держави” (підрозділ 1.2). 

3. Дисертантом у підрозділі 2.2 пропонується  прийняти Закон 

України «Про адміністративні договори» для оптимізації процедури 

застосування адміністративних актів та розширити перелік органів, які 

забезпечують фінансову безпеку держави в частині планування для 

вдосконалення актів-планів, у зв'язку з чим хотілося б почути бачення 

автора щодо основних положень згаданого закону та конкретизувати тезу 

про розширення переліку органів, які забезпечують фінансову безпеку 

держави в частині планування.  

4. Досліджуючи зарубіжний досвід діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансової безпеки держави  та можливі шляхи 

його запозичення в Україні (підрозділ 3.1), дисертанту бажано було б 

вказати, правовий статус правоохоронного органу якої держави повинен 

стати орієнтиром для України. 

Проте висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер 

і не можуть негативно позначитися на результатах дисертаційного 

дослідження  В. В. Люха. 

    Висновок 

 

Дисертація Люха Вадима В'ячеславовича «Адміністративно-правові 

засади оптимізації діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення 

фінансової безпеки держави» є самостійною завершеною науково-дослідною 

працею, в якій отримано нові науково-обґрунтовані результати, що у 

сукупності важливе для науки адміністративного права завдання ‒  

удосконалення адміністративно-правових засад діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансової безпеки України. Дисертаційна робота 

В.В. Люха за своєю актуальністю, новизною, постановами та вирішення 

завдання, теоретичним рівнем та практичною значимістю, достовірністю та 

обґрунтованістю одержаних результатів відповідає спеціальності 12.00.07, 
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