


правопорушень у сфері запобігання фінансовим правопорушенням, їх 

викоріненні та вирішенні, упровадженні дієвих процедур, системі 

кваліфікованих кадрів. Лише за таких умов можна отримати очікуваний 

результат від запобіжних дій, який матиме вираження у зведенні фінансових 

порушень до мінімуму. З огляду на зазначене актуальність обраної теми 

дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення правових та організаційних 

основ і засобів запобігання податковим правопорушенням в умовах зміни 

ідеологічних, політичних орієнтирів розвитку правової системи України в 

напрямі включення до загальносвітових і європейських тенденцій запобігання 

економічним правопорушенням, а також розроблення нових програм, створення 

інституцій, спрямованих на протидію корупції в Україні. 

Дисертаційна робота Л.Г. Уртаєвої виконано в Запорізькому 

національному університеті в межах наукового проєкту «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дослідження відповідає основним 

положенням Стратегії реформування системи державної служби в Україні, 

Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби, Стратегії 

реформування державного управління України на 2016–2020 рр., а також 

Концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад.  

Тема дисертації відповідає Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

Рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18 жовтня 

2013 р. № 86/11. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність  

Аналіз змісту дисертації та автореферату, висновків і рекомендацій 

свідчить, що наукова новизна дослідження має належний рівень 

обґрунтованості. Це підтверджено значною кількістю проаналізованих 

здобувачем наукових праць, нормативно-правових актів, що висвітлюють 

теорію, вітчизняну та зарубіжну практику доказування, що дозволило 

реалізувати системний підхід щодо запобігання фінансовим правопорушенням. 

Зазначене дозволяє констатувати, що ступінь обґрунтованості результатів 

дослідження Уртаєвої Лусіне Гагиківни підтверджується: методологічною й 

теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження; системним 

аналізом теоретичного матеріалу; виявленням закономірностей та причинно-

наслідкових зав’язків між елементами досліджуваної системи; широтою й 

різноманітністю теоретичної бази, послідовністю і логічністю викладу 

матеріалу, відповідністю одержаних наукових результатів поставленій меті у 

роботі та основним завданням дослідження.  

Обґрунтованість висунутих наукових положень підкріплюється глибоким 

аналізом та узагальненням теоретичного та практичного досвіду, залученими і 

опрацьованими офіційними аналітичними матеріалами і літературними 

джерелами з фахових питань.  



Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, викладені 

в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і послідовними. 

 

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота 

їх викладу в опублікованих працях 

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

забезпечена використанням наукової методології та застосуванням сучасних 

методів проведення досліджень. Ознайомлення зі змістом дисертації, наукових 

публікацій та автореферату дисертації дає підставу визначити основні наукові 

положення й висновки, що характеризуються науковою новизною і 

відображають особистий внесок автора, ступінь їх обґрунтованості та 

достовірності: 

- обґрунтовано, що об’єктом посягання фінансових правопорушень є 

суспільні відносини, що складаються у сфері оподаткування, адміністрування 

митних платежів, бюджетного процесу, здійснення розрахунків у національній 

та іноземній валюті, проведення готівкових і безготівкових розрахунків, 

провадження ліцензованої господарської діяльності, банківської діяльності, 

державного страхування тощо; 

 - запропоновано на конституційному рівні поряд із цивільно-правовою 

відповідальністю за діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, передбачити також фінансову 

відповідальність як вид юридичної відповідальності, що передбачає 

застосування уповноваженими державними органами до правопорушника 

санкцій, встановлених нормами фінансового права;  

- запропоноване авторське визначення поняття «механізм запобігання 

фінансовим правопорушенням» під яким необхідно розуміти сукупність 

нормативно-правових, інституційних, гарантійних, каральних, процедурних 

елементів, що покликані створити в державі сприятливі економічні, 

організаційно-управлінські, правові та інші умови, які гарантуватимуть 

зменшення рівня правопорушень у фінансовій сфері до мінімального; 

- визначено, що основною метою діяльності інституту громадянського 

суспільства у сфері запобігання фінансовим правопорушенням є налагодження 

системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищення 

якості підготовки рішень із питань запобігання фінансовим правопорушенням з 

урахуванням громадської думки, створення належних умов для участі громадян 

у розробленні проєктів таких рішень, міжнародне співробітництво тощо. 

Результати дослідження, його основні висновки й рекомендації 

оприлюднені на 3 науково-практичних конференціях, а саме: «Новітні 

кримінально-правові дослідження – 2015» (м. Миколаїв, 2015 р.); «Гуманітарний 

та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» 

(м. Одеса, 2015 р.); «Новітні кримінально-правові дослідження – 2016» 

(м. Миколаїв, 2016 р.).  

Основні положення роботи знайшли відображення в 7 наукових статтях, з 

яких 5 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, та 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 3 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. 

 



4. Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження 

Дисертаційна робота Л.Г. Уртаєвої містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують 

актуальне наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних і науково-

методичних засад щодо запобігання фінансовим правопорушенням. 

Теоретична цінність результатів дисертації полягає в тому, що 

представлені пропозиції є важливим теоретичним внеском у наукову 

спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, сприятимуть удосконаленню державної політики у сфері 

запобігання фінансовим правопорушенням. 

Практична цінність результатів дисертації полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: у науково-дослідній сфері – як основа для 

подальших наукових досліджень проблемних питань теоретико-правових засад 

запобігання фінансовим правопорушенням; у правотворчості – для підготовки 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яким урегульовано питання 

запобігання фінансовим правопорушенням; у правозастосовній діяльності – з 

метою вдосконалення теоретико-правових засад запобігання фінансовим 

правопорушенням; у навчальному процесі – під час викладання студентам 

закладів вищої освіти дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове право», 

у підготовці підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу, а також статей та наукових повідомлень. 

 

5. Оцінка ідентичності змісту автореферату дисертації та основних 

положень дисертації 

Аналіз змісту автореферату дисертації та основних положень тексту 

дисертаційного дослідження Л.Г. Уртаєвої засвідчив їх повну ідентичність в 

частині формулювання мети, об’єкту, предмету, завдань, положень новизни, 

висновків до розділів, загальних висновків. Загалом зміст автореферату 

дисертації відтворює інформацію про методологію дослідження, способи 

аргументації положень, основні ідеї тексту дисертації, викладені стисло. 

Автореферат дисертації не містить інформації, яка була б відсутньою в 

дисертації. Дисертація та автореферат дисертації оформлені відповідно до вимог 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами). 

 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, обґрунтованість її 

теоретико-методологічних положень, доречно зробити декілька зауважень і 

звернути увагу на дискусійні положення дисертаційної роботи. 

1. Так у дисертації детально описано структуру та основні складові 

частини Кодексу України про фінансові правопорушення та Закону України 

«Про запобігання фінансовим правопорушенням». Водночас, у роботі 

запропоновано детальну структуру лише останнього законодавчого акту 

положення якого включають: «Загальні положення» (у ньому, зокрема, 



визначити терміни «запобігання фінансовим правопорушенням», «фінансове 

правопорушення», «механізм запобігання фінансовим правопорушенням», 

«фінансова відповідальність», «уповноважена особа контролюючого органу у 

сфері запобігання фінансовим правопорушенням» тощо); «Правові засади 

запобігання фінансовим правопорушенням»; «Система принципів запобігання 

фінансовим правопорушенням» (з розкриттям сутності кожного з принципів); 

«Правовий статус суб’єктів запобігання фінансовим правопорушенням» (з 

наданням характеристики правового статусу суб’єктів загальної та спеціальної 

компетенцій у сфері запобігання фінансовим правопорушенням); 

«Відповідальність у сфері запобігання фінансовим правопорушенням» (з 

передбаченням умов і порядку звільнення від відповідальності, у тому числі із 

застосуванням компромісу та фінансової амністії) та інші. В цілому 

підтримуючи висновки авторки необхідно наголосити, що дисертаційне 

дослідження значно б виграло, якби дисертантка запропонувала відповідну 

структуру Кодексу України про фінансові правопорушення та основні складові 

частини такого кодифікованого акту. 

2. У дослідженні запропоновано перелік принципів і засобів запобігання 

фінансовим правопорушенням, які є додатковою гарантією фінансової безпеки в 

державі, а також підкреслено, що систему принципів запобігання фінансовим 

правопорушенням становлять загальні принципи (наприклад, принципи 

законності, гласності, відкритості та прозорості тощо) і спеціальні принципи 

(наприклад, принципи безперешкодної участі інституту громадського 

суспільства у формуванні державної політики у сфері запобігання фінансовим 

правопорушенням, принцип забезпечення захисту фінансових інтересів держави, 

громадянина та інших суб’єктів тощо). При цьому дисертантка наголошує на 

необхідності створення й упровадження в Україні ефективного механізму 

запобігання фінансовим правопорушенням із закріпленням на нормативному 

рівні єдиної системи їх принципів. Підтримуючи позицію дисертантки необхідно 

наголосити, що практичне використання наголошених принципів пов’язане з 

необхідністю тлумаченням їх змісту і вимагає додаткової деталізації у диспозиції 

відповідних правових норм, які нажаль у тексті роботи не наводяться, а зміст 

принципів носить лише описовий характер. 

3. У першому розділі дослідження проведено глибокий правовий аналіз 

дисертаційних досліджень та інших наукових праць, присвячених проблематиці 

запобігання фінансовим правопорушенням. Наголошено на тому, що серед 

науковців не виробленого єдиного підходу стосовно позначення процесу 

реагування на фінансові та інші правопорушення, а також підкреслено, що 

більшість наявних досліджень правників присвячена питанням запобігання 

злочинності у фінансовій сфері, встановлення сутнісних характеристик 

суб’єктів, діяльність яких спрямована на боротьбу з фінансовою злочинністю. 

Водночас, у дисертації було б доцільно більш чітко визначити, які саме 

теоретичні та практичні питання залишилися актуальними сьогодні та не 

вирішеними на доктринальному рівні, а які вже були вирішені з врахуванням 

стану активного реформування суспільних відносин у митній та податковій 

сфері. 




