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В І Д Г У К
офіційного опонента -

доктора юридичних наук, доцента Кудінова Сергія Сергійовича 
на дисертацію Топчія Юрія Михайловича 

«Адміністративно-правові аспекти діяльності 
комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти)», 

подану на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дослідження. Питання забезпечення належного рівня 

публічного порядку досить часто поставали перед науковцями та практиками у 

межах шляхів розв’язання існуючих проблем. У той же час, їх актуальність не 

лише не втратила своєї значущості, а, навпаки, зорієнтувала подальших наукових 

розвідок. Адже в сучасних умовах розвитку нашої держави, забезпечення 

публічного порядку, як чинника, спрямованого на постійну захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, як ніколи 

виходить на перший план. Причин цього можна назвати декілька, проте 

найголовнішою, на наш погляд, є постійно зростаюча роль окремої людини в 

суспільстві, розширення її прав, свободи і у той же час -  залежність від 

зовнішнього соціального середовища.

Як свідчить аналіз практики функціонування держав, кожна намагається 

забезпечити встановлений нею правопорядок залучаючи для цього інститути 

поліцейської діяльності. У цьому аспекті і сама діяльність держави практично 

неможлива без використання таких публічних інструментів, оскільки саме вони 

дозволяють ефективно досягати реалізації поставлених перед державою завдань. 

Динамічний розвиток суспільних відносин в Україні, процеси децентралізації 

державної влади, розширення повноважень органів місцевого самоврядування, 

актуалізують питання забезпечення і реалізації низки положень у сфері 

правоохоронної діяльності на місцевому рівні.

Д
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Додає своєчасності та важливості проведеному дослідженню й та обставина, 

що реформування правоохоронної системи, яке було започатковане прийняттям 

Закону України «Про Національну поліцію», не зрушило з місця процес створення 

правоохоронних органів (міліції/поліції), що утримуються за рахунок коштів 

місцевого самоврядування, існування яких передбачено статтею 38 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Не викликає сумнівів й обґрунтування актуальності обраної теми низкою 

інших, названих автором, об’єктивних факторів, таких як:

- необхідність створення ефективної системи адміністративно-правового 

регулювання правоохоронної діяльності органами місцевого самоврядування;

- потреба у постійному розвитку теоретичних засад, які виступають 

основою для удосконалення законодавства, направленого на регулювання 

зазначених суспільних відносин;

- необхідність подальшого узгодження та деталізації норм права, що 

регулюють правоохоронну діяльність органів місцевого самоврядування 

(стор. 14-15 дис., ст ор. 1-2 авт ореф .).

Подана на рецензування дисертація Топчія Юрія Михайловича дає підстави 

говорити про вагому цінність проведеного дослідження, яке є однією з перших 

спроб відобразити правову та організаційну сутність феномену комунального 

охоронного підприємства (муніципальної варти) (далі - К О П (М В )), створюваного 

органами місцевого самоврядування.

Наведене свідчить про безсумнівну теоретичну важливість і практичну 

необхідність обраного автором напряму дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації підтверджують поставлені та успішно вирішені 

дисертантом завдання, а також методи, які застосовувалися у процесі наукових 

пошуків. Належний ступінь наукової обґрунтованості й достовірності 

результатів дослідження забезпечено використанням діалектичного, логіко- 

семантичного, порівняльно-правового та системного аналізу; догматичного, 

теоретико-правового прогнозування та моделювання; статистичного та



з

структурно-логічного методів наукових досліджень. Застосування сукупності 

методів і прийомів наукового пізнання дало змогу здобувачеві розглянути 

організаційно-правові та юрисдикційні проблеми КОП (MB) у динаміці їх 

виникнення та існування (стор. 18-19 дис., стор. 4-5  авт ореф .).

Комплексність і системність дослідження зазначеної проблематики знайшли 

своє відображення у структурі дисертації Топчія Ю.М. (стор. 12 дис.). Зазначені у 

роботі важливі характеристики КОП (MB) переконливо презентують 

представлену роботу, як широке та багатопланове наукове дослідження, що 

становить неабиякий інтерес для науковців, практиків, державних службовців, 

громадських активістів, а також усіх громадян України, небайдужих до проблем 

та перспектив реформування національної правоохоронної системи України та 

подальшого поглиблення процесів децентралізації, а відтак й інституційного 

зміцнення місцевого самоврядування у напрямку правоохоронної діяльності.

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані вдало (стор. 17-18 дис., 

стор. З авт ореф .), їх обсяг та міст цілком відповідають обраній автором 

проблематиці та загальній концепції дисертації, побудованій на діалектичному 

поєднанні логіко-семантичного аналізу низки юридично значимих понять; 

формально-юридичного аналізу правових норм статутів КОП (MB), затверджених 

органами місцевого самоврядування; порівняльно-правового аналізу діяльності 

муніципальної поліції в інших державах Європи та авторського бачення 

майбутніх засад удосконалення вітчизняного законодавства, направленого на 

регулювання статусу КОП(МВ) з відповідним впровадженням європейських 

стандартів правоохоронної діяльності.

На нашу думку, усі основні завдання дисертаційного дослідження 

Топчія Ю.М. були розв’язані на високому науковому рівні. Відповідні висновки у 

роботі слід визнати достовірними та принципово новими для вітчизняної науки 

адміністративного права (стор. 17 дис., стор. З авт ореф .).

Джерельну базу дослідження становлять 357 опублікованих праць, та 

нормативно-правових актів, у тому числі зарубіжних, в галузі права та 

правоохоронної діяльності, аналізі й узагальненні існуючої практики застосування
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муніципальної варти. Істотно покращує якість дослідження та цінність її 

результатів власний управлінський та правоохоронний досвід дисертанта 

(ст ор.203-235  дис., ст ор. 5 авт ореф .).

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні показники і матеріали 

діяльності органів місцевого самоврядування та створюваних ними комунальних 

інституцій (муніципальної варти); дані Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Класифікатора видів 

економічної діяльності; досліджені правові норми правових актів органів 

місцевого самоврядування, у тому числі статутів охоронних комунальних 

підприємств (муніципальної варти); результати анкетування депутатів місцевих 

рад, працівників муніципальної варти, пересічних громадян (стор. 19-20, 

додат ки Б, В  дис.).

Загальний огляд роботи Топчія Ю.М., виконаної на основі кропіткого 

опрацювання чисельних джерел, свідчить про наявність власного бачення на 

досліджені проблеми, що об’єктивно підвищує інструментально-прикладну 

цінність змісту дисертації, її науково-практичне значення для позитивних 

перетворень у вітчизняній нормотворчій діяльності.

Логічною є побудова структури дисертації, у якій послідовно 

висвітлюються теоретичні, правові та організаційні засади діяльності КОП (MB).

Проаналізувавши основний зміст роботи, слід зазначити, що перший її 

розділ «Теоретико-правові засади діяльності КОП (MB) в Україні», присвячено 

дослідженню сформованості понятійно-категоріального апарату у дослідженнях 

муніципальної поліцейської діяльності; правової основи діяльності КОП(МВ); 

їх місця в системі органів муніципального управління. У ньому розглянуто 

систему нормативно-правових актів, за допомогою яких забезпечується 

адміністративно-правове регулювання створення органами місцевого 

самоврядування КОП (MB), інших квазіполіцейських інституцій. Здійснено 

класифікацію елементів системи нормативно-правових актів, за допомогою яких 

забезпечується адміністративно-правове регулювання діяльності КОП(МВ), та які
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становлять правову основу їхньої діяльності, надано її визначення. 

(ст ор.23-79  дис., ст ор. 7-9 авт ореф .).

У другому розділі дисертації «Організаційно-правові аспекти формування 

та функціонування муніципальної варти», представлено загальнотеоретичну 

класифікацію видів діяльності КОП (MB); за результатами аналізу установчих 

актів (статутів і положень) та відомостей в Єдиному державному реєстрі 

встановлено істотні розбіжності щодо делегованих місцевими радами створеним 

охоронним підприємствам різних видів діяльності. Здійснено аналіз елементів 

правового статусу, як створених органами місцевого самоврядування КОП (MB), 

так і правового статусу їхніх працівників. Охарактеризовано практику 

застосування муніципальними підприємствами заходів адміністративного 

примусу. Заслуговує на підтримку критична оцінка автором діяльності окремих 

органів місцевого самоврядування щодо уповноваження квазіполіцейських 

інституцій на застосування такого виду адміністративно-запобіжних заходів 

профілактичної спрямованості як офіційне застереження, уповноваження 

працівників комунальних підприємств на застосування такого заходу 

адміністративного примусу як доставления порушника (стор. 80-157  дис., 

стор. 9 -10  авт ореф .).

У третьому розділі «Напрямки удосконалення муніципальної поліцейської 

діяльності» здійснено вивчення та аналіз досвіду правового регулювання 

муніципальної поліцейської діяльності у країнах Європи, зокрема: ФРН, Франції, 

Італії, Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. На підставі цього зроблено 

висновок, що муніципальні органи правопорядку європейських держав не мають 

єдиного стандарту в своїй інституційній організації та розвиваються як допоміжні 

служби державної поліції. Охарактеризовано порядок їх створення та діяльності. З 

урахуванням іноземного досвіду та результатів проведеного дослідження 

обґрунтовано потребу в низці законодавчих змін: прийнятті Закону України «Про 

Муніципальну варту», з одночасним внесенням змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України; прийнятті 

закону, направленого на регулювання процедур видання органами місцевого
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самоврядування нормативно-правових актів (стор. 158-196 дис., 

стор. 10-11 авт ореф .).

Концепція дослідження, здійсненого Топчієм Ю.М., базується на 

раціональному поєднанні філософсько-світоглядних, загальнонаукових,

спеціально-наукових та конкретно-наукових методів пізнання, використання яких 

забезпечило достовірність висновків і можливість вирішення поставлених завдань 

й досягнення визначеної мети.

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій,

сформульованих в дисертації.

У дисертації автором сформульовано та обґрунтовано ряд положень, 

висновків, пропозицій, які відзначаються науковою новизною та мають практичну 

спрямованість. Наукова новизна роботи викладена автором конкретно, послідовно 

і системно.

Основними положеннями, що обумовлюють наукову новизну та вперше 

виносяться на захист, є:

- авторські визначення та розуміння нормативно-правової основи 

регулювання діяльності КОП (MB), квазіполіцейських інституцій; ■

- встановлені істотні відмінності у повноваженнях КОП (MB) та 

невідповідності окремих їхніх статутних норм чинному законодавству України, у 

тому числі покладання на них невластивих для місцевого самоврядування 

повноважень, наприклад таких як боротьба з тероризмом та контроль за оборотом 

зброї, боєприпасів та вибухових речовин;

- теоретичні напрацювання про адміністративний примус, що 

застосовуються муніципальною вартою у діяльності по забезпеченню публічного 

порядку та виявлені у цій частині адміністративних відносин невідповідності 

Конституції та законам України, насамперед уповноваження муніципальної варти 

на застосування таких заходів адміністративного примусу як затримання та 

доставления осіб;

- науково-теоретичні підходи щодо адміністративно-правового статусу 

'  КОП(МВ);
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- аргументація пропозицій щодо: а) вдосконалення національного 

законодавства України шляхом закріплення у правовому акті на рівні закону 

режиму прийняття органами місцевого самоврядування актів нормативно- 

правового характеру; б) оптимізації державного нагляду за результатами 

нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування 

(стор. 197-202 дис., ст о р .1 1-15 авт ореф .).

У цілому, наукову новизну представляють собою і інші, без сумніву, цінні 

положення дисертації, висновки, пропозиції та рекомендації, які мають значення 

для подальшого розвитку обраної проблематики дослідження.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертації, поряд з 

рукописом, викладені автором у десяти наукових публікаціях: чотири статті, 

опубліковані у вітчизняних фахових виданнях; дві -  в зарубіжних наукових 

виданнях; у чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях 

(стор. 10-11 duc., ст ор. 16 авт ореф .).

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН 

України до кандидатських дисертацій (зокрема, п.13 «Порядку присудження 

наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює основні 

положення дисертації. Висновки та рекомендації, наведені в дисертації і 

авторефераті, ідентичні.

Дискусійні моменти та зауваження до дисертації.

У цілому позитивно оцінюючи зміст та структуру дисертації, водночас, 

пропоную звернути увагу на деякі дискусійні положення, які потребують 

додаткового обґрунтування, уточнення, або ж можуть стати предметом дискусії 

під час обговорення дисертації. Зокрема:

1. З урахуванням предмету дослідження - адміністративно-правові аспекти 

діяльності КОП (MB), на думку офіційного опонента, в роботі не повною мірою 

розкрито співвідношення правового статусу цих підприємств, з правовим 

статусом органів поліції (стор. 106-128 дис.), що значно підсилило б позицію
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дисертанта, щодо доцільності їх існування й надало додаткових аргументів 

результатам дослідження. Тим більше, що за результатами вивчення іноземного 

досвіду, він дійшов висновку про те, що муніципальні правоохоронні органи 

держав Європи розвиваються, як допоміжна служба державної поліції 

(стор. 158-179, 2 00  дис.).

А тому, цілком справедливо виникає питання: для вирішення завдань із 

забезпечення публічної безпеки доцільно створювати охоронні підприємства чи 

муніципальну поліцію?

2. Досліджуючи організаційно-правову природу феномену муніципальних 

квазіполіцейських утворень здобувач виявив, що поряд з найменуванням 

«муніципальна варта», «муніципальна гвардія», «муніципальна охорона» тощо 

зустрічається найменування «муніципальна поліція». Та вказав навіть, за даними 

ЄДРПОУ, кількість комунальних підприємств та громадських формувань з такою 

назвою станом на 1 березня 2019 року: 6 комунальних підприємств та 

4 громадських формування (стор. 43 дис.). Втім, автором у дисертації не надано 

оцінку правомірності присвоєння найменування юридичній особі «муніципальна 

поліція», з огляду на приписи статті 5-1 Закону України «Про Національну 

поліцію» та статті 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Адже законодавець встановив заборону використання найменування «поліція» та 

будь-яких похідних від нього і забезпечив таку заборону адміністративною 

відповідальністю.

3. Н а  ст ор інках  82-83  дисер т а ц ії автор висловлює низку тез, зміст яких у 

сукупності зводиться до критики правомірності використання підприємства, як 

організаційно-правової форми, у такій частині публічно-правових відносин, як 

охорона правопорядку. Однак висловлюючи критичні позиції дослідник не виклав 

своїх поглядів на врегулювання організаційно-правових форм для створення 

муніципальної правоохорони. Тож виникає запитання, як співвідноситься така 

критика із главою 5 Господарського кодексу України, що регулює некомерційну 

господарську діяльність, яка, до речі, притаманна при державному та 

комунальному управлінні багатьох суспільних відносин (охорона здоров’я,
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культура, освіта, реєстраційна діяльність тощо) і яка, на думку автора, 

організаційно-правова форма найбільш прийнятна для муніципальної варти?

4. Детально опрацювавши організаційно-правові та юрисдикційні аспекти 

феномену КОП (MB), здобував не звернув увагу на важливий елемент 

адміністративно-правових відносин - адміністративно-правовий статус їх 

працівників, - це аспекти проходження служби персоналом КОП (MB), підбору та 

відбору кадрів, іншої роботи з персоналом, у тому числі й антикорупційного 

спрямування. Для усунення цього недоліку дисертаційного дослідження варто 

було б на захисті дисертації висловити своє бачення цього боку формування 

адміністративно-правового статусу працівників КОП (MB).

5. Також, є зауваження редакційного характеру, до яких слід віднести: не 

наведення у вступі і обґрунтуванні теми дослідження результатів опитування 

(стор. 14-22 дис., ст ор. 1-2 авт ореф .), нечітке визначення внеску здобувана у 

праці підготовлені у співавторстві (стор. 22 дис., стор. 7 авт ореф .); 

неоднозначне сприйняття за змістом роботи термінів КОП (MB) та муніципальна 

варта. Незрозуміло, чи вживає автор їх як слова синоніми, чи ні. Якщо «ні», то яке 

їх співвідношення? Адже у підрозділі 1.1 (стор. 23-44  дис., стор. З авт ореф .) і в 

додатках до роботи дисертант наводить низку інших квазіполіцейских структур. 

Так само ускладнює сприйняття роботи та призводить до збільшення її обсягів не 

застосування скорочення, наприклад, КОП (MB) -  для позначення комунальних 

охоронних підприємств (муніципальна варта).

Зроблені зауваження носять дискусійний, уточнюючий і не суто 

принциповий характер та у своїй сукупності не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації, не перекреслюють позитивного доробку автора і не дають 

підстав для сумнівів щодо належних якостей роботи.

Викладене дає підстави для остаточного висновку про те, що дисертація 

Ю.М. Топчія «Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти) є завершеним самостійним 

дослідженням актуальної у сучасній юридичній науці теми.

V
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У цій праці отримані нові науково обґрунтовані результати, що за сутністю 

й змістом дослідження відповідають науковій спеціальності, за якою здійснено 

науковий пошук, та вимогам п.п.9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№567, а її автор Топчій Юрій Михайлович, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук, доцент, 
ректор Національної академії 
Служби безпеки України

 ̂ V *« ,  ̂» листопада 2019 рок

С. Кудінов




