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До спеціалізованої вченої ради
Д  26.001.04Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента доктора юридичних наук, заслуженого юриста 

України Карпунцова Валерія Віталійовича на дисертацію Подоляки 

Сергія Анатолійовича на тему: «Адміністративно-правове забезпечення 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Розв’язання проблем з корупцією є одним із пріоритетних завдань для 

українського суспільства. Корупція, як визначено у Стратегії національної 

безпеки, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 

287/2015, визнана актуальною загрозою національної безпеки. Високий

рівень корупції в Україні пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері
*»

протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо 

виявлення корупційних правопорушень та притягнення винуватців до 

відповідальності. Саме тому запобігання і протидія корупційним та 

пов’язаним із корупцією правопорушенням є одним із пріоритетних завдань 

не тільки держави, але й органів прокуратури.

Протидія корупції у прокуратурі України має особливе значення, адже, 

як зазначається в Антикорупційній програмі Генеральної прокуратури 

України на 2019-2020 роки, публічний характер діяльності працівників 

органів прокуратури України та їх перебування під постійною увагою 

суспільства покладає на них відповідальність за розуміння соціальної ролі

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного у н & е р с ж е ь  

м е н і Тараса Ш евченка
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посади прокурора, дотримання вимог законодавства, уникнення підстав для 

сумніву в законності вчинених дій та прийнятих рішень.

Специфіка механізму адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України зумовлюється, передусім, 

нещодавно проведеними реформами та кардинальною зміною

функціонального призначення органів прокуратури. Більшість повноважень 

прокурора при здійсненні ним функцій, передбачених Конституцією 

України, є владними та одночасно дискреційними, що створює можливості 

виникнення корупційних ризиків. Саме тому адміністративно-правове 

забезпечення протидії корупції в органах прокуратури спрямоване як на 

створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із 

корупцією правопорушень працівниками органів прокуратури України.

Нині набуває актуальності питання щодо ефективності

антикорупційної політики в органах прокуратури, заходи якої спрямовані не 

лише на виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення, а й на усунення причин виникнення та 

розповсюдження корупції серед її працівників. Це вимагає більш клопіткої та 

складної діяльності з боку керівництва органів прокуратури щодо створення 

дієвого механізму заходів організаційного, профілактичного, навчального, 

методичного та дисциплінарного характеру щодо недопущення корупційних 

правопорушень в органах прокуратур та створення корупційних ризиків, 

підвищення рівня свідомості працівника щодо не сприйняття корупції. Тому 

система адміністративно-правового забезпечення протидії корупції повинна 

відповідати реальним соціально-економічним умовам, у яких функціонує 

прокуратура України, та з урахуванням цих умов, мати ефективний 

результат.

З огляду на викладене, актуальність обраної теми дослідження 

зумовлена тим, що комплексне дослідження обраної проблематики, з 

урахуванням оновленого законодавства про прокуратуру та протидію 

корупції, комплексно не проводилося, що, натомість, зумовлює
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проведення комплексного глибокого наукового аналізу сучасного стану 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України. Однак необхідність ретельного вивчення 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури зазначеними обставинами не обмежується.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

результаті проведеного дослідження запропоновано низку наукових 

положень і висновків, які дали змогу сформулювати нові наукові та 

практичні підходи із досліджуваних питань, що мають значення не лише для 

теорії адміністративного права, але й для правозастосовної діяльності.

Обґрунтованість, проведеного Подолякою С. А. дослідження 

визначається:

-широким викладенням наукових джерел. В роботі використано 417 

різнопланових використаних джерел: нормативно-правових актів, наукових 

статей, аналітичних узагальнень, статистичних даних, навчальних посібників, 

збірників науково-практичних конференцій та інших джерел;

-  належною нормативно-правовою базою дослідження. У своєму 

дослідженні дисертант базується на широкій нормативній базі, яка 

складається із: Конституції України; Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального 

процесуального кодексу України; законів України тощо.

При цьому, автор критично аналізує чинну нормативно-правову базу, 

що регламентує протидію корупції в органах прокуратури в Україні, вносить 

пропозиції щодо її удосконалення.

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові акти, 

що визначають адміністративно-правове забезпечення протидії корупції в 

органах прокуратури в Україні.

Основні положення дослідження висвітлено у 56 наукових працях, з
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поміж яких: 1 монографія, 33 наукові статті (27 -  у фахових виданнях 

України. 6 - у  наукових періодичних виданнях інших держав з юридичних 

наук), 12 тез доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за 

результатами проведення науково-практичних конференцій та круглих 

столів, а також 10 праць, які додатково відображають результати 

дослідження.

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 

здобувана в науку.

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.

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у:

-  правотворчій діяльності -  у процесі вдосконалення 

положення чинних нормативно-правових актів з питань запобігання 

протидії корупції в Україні (Лист першому заступнику голови комітету з 

питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України від 

20.09.2018 р. № 2434/1);

-  нормотворчій діяльності -  під час перегляду та вдосконалення 

положень чинного адміністративного законодавства, зокрема чинного Закону 

України «Про прокуратуру» (Довідка про впровадження результатів 

дисертаційної роботи у нормотворчу діяльність Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 05.02.2019 р. № 2545/0/2-19. Акт про впровадження
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результатів дисертаційного дослідження у нормотворчу діяльність правового 

департаменту секретаріату Конституційного Суду України від 16.04.2019 р.

№ 4.4/3.4/4.18/1447);

-  правозастосоеній діяльності -  результати дослідження 

сприятимуть удосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури в Україні (Довідка про впровадження 

результатів дисертаційної роботи у правозастосовну діяльність Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 05.02.2019 р. № 2545/0/2-19. Акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у правозастосовну 

діяльність правового департаменту секретаріату Конституційного Суду 

України від 16.04.2019 р. № 4-4/3-4/4-18/1447);

-  науково-дослідній діяльності -  для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних та практичних проблем 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури в Україні (Акт впровадження у науково-дослідну діяльність 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України від 25.03.2019 р. Акт впровадження у науково-дослідну 

діяльність Національної академії прокуратури України від 25.04.2019 р.);

-  навчальному процесі -  при розробленні нормативних курсів із 

дисциплін «Адміністративне право України», «Проблеми 

адміністративного права», «Правоохоронні органи України», при 

написанні підручників, науково-практичних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, а також під час викладення лекційного 

матеріалу і проведення семінарських занять (Акт про впровадження у 

навчальний процес Навчально-наукового інституту права ім. князя 

Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» від 02.04.2019 р. Акт про впровадження у навчальний процес 

Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського від 05.04.2019 р.).
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практичній діяльності -  при опрацюванні законопроектів, 

розробці законотворчих пропозицій, спрямованих на протидію корупції в 

Україні (Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

практичну діяльність відділу аналітичної та роз’яснювальної роботи 

Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.04.2019 р. 

№ 175/д. Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

практичну діяльність Департаменту організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень 

підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури 

України від 25.04.2019 р.).

Поряд із загальною позитивною оцінкою дисертації С. А. Подоляки, у 

дослідженні є деякі дискусійні положення, які потребують додаткової 

аргументації та мають бути обговорені під час публічного захисту і враховані 

автором у його подальших наукових дослідженнях, зокрема:

1. В межах аналізу актуальності теми дослідження, бажано 

звернутись до аналізу іноземного досвіду протидії корупції в органах 

прокуратури. При цьому проблематика дослідження набагато була б 

вагомішою, якби була б підкріплена соціологічними дослідженнями.

2-і Автор пропонує прийняття низки нормативних актів 

спрямованих на протидію корупції серед працівників прокуратури, було б 

доречним щоб автор приділив більше уваги ключовим положенням цих актів.

3. Недостатньо обґрунтовано виглядає запропонована 

автором періодизація розвитку нормативно-правового регулювання протидії 

корупції в органах прокуратури України.

4. У новітньому концептуальному праворозумінні 

функціональної природи прокуратури на сторінці 36 дисертації Подоляка 

Сергій Анатолійович виділяє три підходи один з яких це повернення до 

попередньої моделі прокуратури і з загальним наглядом. Однак це не 

відповідає сучасній моделі прокуратури України.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Висловлені зауваження та рекомендації, однак, жодним чином не 
погіршують позитивного враження від наукової праці та не впливають на 
загальну високу оцінку якості дисертаційного дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації основним вимогам, що 
висуваються до наукових робіт такого рівня.

За актуальністю обраної теми, обґрунтованістю основних висновків і 
положень, ступенем наукової новизни, науковою та практичною цінністю 
отриманих результатів, дисертація «Адміністративно-правове забезпечення 
протидії корупції в органах прокуратури в Україні» може вважатися 
завершеною науковою працею. Автореферат належним чином відображає 
основні положення дисертації, а думки, ідеї та пропозиції автора були 
доведені до відома наукової спільноти, шляхом публікування у численних 
статтях, тезах доповідей на конференціях, посібниках та інших матеріалах, 
що додатково відображають зміст дослідження.

Відтак, на думку офіційного опонента, дисертація «Адміністративно- 
правове забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні» 
відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567, а її автор, Подоляка Сергій Анатолійович, заслуговує на 
присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

Голова Правління ГО «Ліга інте 
народний депутат У країн 
доктор юридичних наук, 
заслужений юрист У 
державний радшнКіостицп В. В. Карпунцов

зідр- !#ов0ме?ва ?& 
КиТвського мацшнашикі*

1<іра€а Шевченка Г о  " М

АЯ.оЗ. -§ияЗ
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.04 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
Офіційного опонента

доктора юридичних н а у к , професора, член-кореспондента НАПрН 
України, заслуженого діяча науки і техніки України Стеценка Семена 
Григоровича на дисертацію Подоляки Сергія Анатолійовича, за темою 
«Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні», подану на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право

Наразі корупція є однією з найбільших загроз національній безпеці 
України. Це обумовлено не лише обсягом збитків, що є наслідками 
корупційних правопорушень, та обліковуються мільярдами доларів 
щорічно, і навіть не зниженням ефективності роботи державного 
механізму, а найбільшою мірою -  втратою довіри населення до держави, 
розчаруванням українського народу в тих ідеалах правової культури, 
демократії, прав та свобод людини і громадянина, які активно 
проповідувалися протягом усіх років незалежності нашої держави, 
лишаючись декларативними гаслами. Особливої гостроти ця загроза 
набуває в умовах порушення територіальної цілісності нашої держави, 
значних економічних, соціальних, демографічних втрат, що мали місце 
останніми роками.

Актуальність теми дослідження.

і
Київського иашонаяьншо р іверш да*» 

імені Тераса Шевченка
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Водночас, найбільш проблемною в плані виявлення, а тим більше -  
викорінення, лишається корупція в правоохоронних органах в цілому і у 
органах прокуратури зокрема.

Саме тому, дисертація С. А. Подоляки «Адміністративно-правове 
забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні» може 
вважатися актуальним науковим дослідження, виконаним на гостру тему. 
Авторське намагання обґрунтувати доктринальний підхід до розуміння 
сучасного стану протидії корупції в органах прокуратури в Україні і на 
його основі запропонувати концептуальні шляхи вдосконалення 
адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 
прокуратури України, заслуговує на увагу наукової спільноти, в тому числі 
-  розгляду його напрацювань у рамках публічного захисту дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Додатковим свідченням актуальності дослідження є відповідність 
його проблематики положенням Закону України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014- 
2017 роки» від 14 жовтня 2017 року, Указу Президента України № 287 від 
26 травня 2015 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 
України», Антикорупційної програми Генеральної прокуратури України на 
2019-2020 роки.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 
С.А. Подолякою, характеризується системним підходом до предмету 
дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, п’яти 
розділів, нерозривно пов'язаних між собою, висновків, списку 
використаних джерел. Структура повністю відповідає цілям і завданням 
дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені 
автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 
підтверджується також критичним аналізом наявних літературних 
джерел юридичного, методологічного, філософського спрямувань з
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проблематики протидії корупції в органах прокуратури України. Список 
літератури містить 417 джерел.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості 
результатів виконаного дослідження забезпечено також використанням 
відповідних наукових методів. Все це дозволило здобувачеві 
сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та
рекомендацій. Слід як позитивну характеристику відзначити, що автор, 
аналізуючи його публікації за темою дисертації, має опубліковані 
роботи протягом 2014-2019 рр., що, як видається, свідчить про наукову 
зрілість як пошукувана, так і його робіт.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 
Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 
дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 
теоретичних судженнях автора. Наукова новизна одержаних результатів 
дисертації визначається тим, що вона є першою спробою на
монографічному рівні обґрунтувати доктринальний підхід до розуміння 
сучасного стану протидії корупції в органах прокуратури в Україні і на цій 
основі запропонувати концепцію адміністративно-правового забезпечення 
протидії корупції в органах прокуратури України. У результаті
проведеного дослідження отримано нові знання, сформульовано низку 
наукових положень і висновків, які дали змогу сформулювати нові наукові 
та практичні підходи із досліджуваних питань, що мають важливе 
значення не лише для теорії адміністративного права, але й для 
правозастосовної діяльності.

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його чітка 
теоретико-методологічна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції 
можуть бути застосовані для розвитку адміністративно-правового 
забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України.

Перший розділ роботи присвячено концептуальному 
праворозумінню функціональної природи органів прокуратури, в його 
сучасному баченні. Автор, зокрема, наголошує на тому, що функціональна

з
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природа прокуратури як правоохоронного органу, на даний момент може 
здійснюватися органами прокуратури як у статусі сторони державного 
обвинувачення, так і в статусі координаційно-наглядового органу з 
приводу діяльності інших органів правоохоронної системи, окрім судових 
органів, а також на основі виняткових повноважень з приводу захисту 
державного інтересу в суді. (сс. 46-47 дисертації). Не менш детально 
розглянуто генезис протидії корупції в органах прокуратури України.

У другому розділі автор розглядає механізм адміністративно- 
правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні, 
специфіку його складових, а окрім того, виокремлює акти реалізації норм 
адміністративного права у якості важливого елементу зазначеного 
механізму (сс. 159-161 дисертації).

На с. 134 автор зазначає, що слід також наголосити, що 
адміністративні правовідносини у механізмі за функціональною ознакою 
не є тим, що зумовлює реалізацію норм права, а по суті виступає об’єктом 
впливу, на який спрямований механізм. З іншого боку -  функціональне 
призначення адміністративно-правових відносин у механізмі може бути 
розкрите як кінцевий результат та вимір вияву адміністративно-правової 
норми як положення законодавства. Тому питання, чи вважати 
адміністративно-правові норми елементами механізму адміністративно- 
правового регулювання механізму протидії корупції -  особисте питання 
дослідників, яке випливає із філософсько-правової категорії бачення цього 
механізму і його складу. Такого роду бачення заслуговує на підтримку.

Третій розділ розкриває адміністративно-правовий статус, суб’єктів 
протидії корупції в органах прокуратури в Україні мету, завдання, функції, 
принципи і гарантії їх діяльності. Окрему увагу присвячено юридичній 
відповідальності посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів 
протидії корупції в органах прокуратури. Детально розглянуто особливості 
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної 
відповідальності суб’єктів протидії корупції (сс. 233-235 дисертації).

Четвертий розділ присвячено формам, методам, рівням та напрямам 
адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури. Серед
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іншого, автор виділяє основні напрями протидії корупції в органах 
прокуратури України за рядом критеріїв, а саме: 1). за суб’єктами протидії 
та суб’єктами, стосовно яких здійснюється протидія корупції; 2). за 
сферами протидії корупції; 3). за суб’єктами корупційних правопорушень; 
4). за характером дій (сс. 299-300 дисертації).

Останній розділ, включає в себе аналіз зарубіжного досвіду протидії 
корупції в правоохоронних органах (у тому числі -  органах прокуратури), і 
пропозиції стосовно вдосконалення функціонально-організаційної 
структури суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури.

Варто погодитись із С.А. Подолякою стосовно того, що з аналізу 
досвіду антикорупційної діяльності США, зокрема і в органах 
прокуратури, доцільним є впровадження в Україні моделі функціонування 
Управління з урядової етики США. «Ця функція може бути покладена на 
Національне агентство з питань запобігання корупції в Україні. Зокрема, 
вважаємо за доцільне створення окремого відділу даного агентства з 
питань службової етики. І подібно до моделі Управління з урядової етики 
США в кожному державному органі визначити уповноважених 
представників, на яких буде покладено реалізацію антикорупційної 
політики відділення, а головну відповідальність за здійснення цієї політики 
покласти на керівників відповідних державних органів» (с. 369 дисертації).

Наукова новизна одержаних результатів.
У дисертації комплексно досліджено теоретико-правові засади 

протидії корупції в органах прокуратури в Україні. При цьому здобувач не 
просто дослідив проблематику корупції в органах прокуратури, але й 
сформулював ряд концептуальних і методологічних положень та 
висновків, які можуть стати підґрунтям як подальших досліджень у цій 
царині, так і практичних заходів щодо протидії корупції в цілому та у 
органах прокуратури зокрема.

Дисертантом запропоновано нове розуміння концептуальної моделі 
адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 
прокуратури України як системи теоретико-методичних, нормативних, 
інституціональних, організаційних та інших елементів, за допомогою яких
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здійснюється комплексна діяльність уповноважених суб’єктів у межах їх 
компетенції, визначеної адміністративним законодавством, щодо протидії 
корупції в органах прокуратури, попередження виникнення та 
врегулювання конфлікту інтересів, а також усунення корупційних ризиків 
серед прокурорів та працівників прокуратури.

Окрім того, обґрунтовано бачення, відповідно до якого 
адміністративно-правові форми протидії корупції в органах прокуратури 
України представляють собою зовнішній вияв діяльності уповноважених 
суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури України і залежно від 
компетенції останніх, можуть виявлятися у здійсненні правотворчості 
та/або прийнятті індивідуальних адміністративних актів; або у здійсненні 
правозастосовної діяльності, яка поділяється на: контрольну,
профілактичну, юрисдикційну діяльність;

В процесі дослідження було запропоновано напрямки удосконалення 
адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 
прокуратури України, а саме: 1) створити дієву систему аналізу стану 
запобігання та протидії корупційним і пов’язаним з корупцією 
правопорушенням в органах прокуратури, метою функціонування якої має 
стати оперативне виявлення і встановлення причин та умов виникнення 
корупційних ризиків; 2) здійснити моніторинг відомчих організаційно- 
розпорядчих документів, з метою встановлення та усунення корупційних 
ризиків, можливих при здійсненні функцій органу прокуратури; 3) 
впровадити чіткі та прозорі механізми здійснення розподілу справ між 
прокурорами, здійснення позапланових виїздів до прокуратур нижчого 
рівня; 4) забезпечити ефективну взаємодію з громадськістю та її 
інформування про антикорупційні заходи, що здійснюються в системі 
органів прокуратури, їх результати та наслідки для правопорушників; 5) 
організувати систематичне навчання працівників органів прокуратури 
щодо застосування та виконання положень антикорупційного 
законодавства.

Здобувач не оминув своєю увагою і механізм адміністративно- 
правового регулювання протидії корупції, пропонуючи тлумачити його як
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діяльність суб’єктів нормотворення та нормозастосування у сфері 
прийняття адміністративного законодавства та підзаконних нормативно- 
правових актів, їх застосування у публічно-правових відносинах з 
допомогою відповідних засобів у сфері протидії корупції, яка реалізується 
у межах органів прокуратури України, як у процесі внутрішньовідомчої 
діяльності, так і у процесі виконання прокуратурою своїх безпосередніх 
функцій, що в кінцевому результаті забезпечує запровадження у практичну 
дійсність положень адміністративного, зокрема антикорупційного, 
законодавств та реалізацію державної антикорупційної політики в 
діяльності органів прокуратури України та суспільстві загалом.

Таким чином, дисертаційній роботі за темою «Адміністративно- 
правове забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні» 
притаманний високий рівень наукової новизни.

Цінність положень дисертації для науки адміністративного права.
Дослідження проводилось у межах виконання теми науково-дослідної 

роботи ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом», «Теоретико-методологічні засади становлення 
української державності і соціальна практика: політичні, юридичні,
економічні та психологічні проблеми» на 2014-2018 роки (номер державної 
реєстрації 0113Ш07698). Свідченням цінності наукових здобутків автора 
також є підтвердження їх застосування для подальших загальних і 
спеціальних наукових досліджень теоретичних та практичних проблем 
адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні (Акт впровадження у науково-дослідну діяльність 
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 
України від 25.03.2019 р. Акт впровадження у науково-дослідну діяльність 
Національної академії прокуратури України від 25.04.2019 р.)

Практичне значення результатів дослідження.
Авторські здобутки вже знайшли застосування у правотворчій, 

нормотворчій, правозастосовній та практичній діяльності. У додатках до 
роботи містяться акти впровадження та довідки, які підтверджують і 
конкретизують практичне застосування результатів дослідження.
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Повнота викладу основних наукових положень дисертації у
опублікованих працях.

Автореферат за своїм змістом та структурою відповідає дисертації. 
Матеріал викладено послідовно, структуру дисертації належним чином 
розкрито.

Ідеї, пропозиції, висновки, сформульовані у дисертації, знайшли своє 
відображення у достатній кількості опублікованих за темою дисертації 
праць, зокрема: одноосібній монографії, тридцяти трьох статях у наукових 
фахових виданнях України та інших держав, 12 тезах доповідей на 
науково-практичних конференціях та 10 інших публікаціях.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.
Незважаючи на те, що дисертація справляє враження ґрунтовного, 

якісно оформленого дослідження, вона не позбавлена окремих недоліків, 
дискусійних положень, які в цілому, притаманні роботам такого типу. 
Серед таких можна зазначити наступні:

1. На с. 283 дисертації зазначається, що «визначення локальної 
антикорупційної стратегії в кожному структурному підрозділі органів 
прокуратури є необхідним поряд із загальнодержавною стратегією 
антикорупційної боротьби. Така стратегія на загальнодержавному рівні має 
загальний широкий характер та повинна деталізуватися в положеннях 
стратегії локальних структур». Така постановка питання виглядає явно 
перебільшеною щодо необхідності визначення локальної антикорупційної 
стратегії в кожному структурному підрозділі органів прокуратури. Адже за 
таких обставин це призведе до ситуації, коли при штатній чисельності 
працівників прокуратури держави у межах 13000 -  15000 чоловік, 
структурі органів прокуратури та наявності у ній певної кількості 
самостійних структурних підрозділів, кожен із них матиме самостійну 
унікальну антикорупційну стратегію. Погодитись із таким підходом важко.

2. Окремі висловлювання автора видаються дещо непослідовними. 
Зокрема, в дисертації неодноразово згадуються такі дефініції як 
«міжнародний рівень» або «міжнародні стандарти», до яких, на думку 
дисертанта, має бути приведене вітчизняне антикорупційне законодавство
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(наприклад -  на сторінках 337, 347 дисертації). Водночас, у більшості 
таких випадків мова йде або про адаптацію вітчизняного законодавства до 
законодавства країн-членів ЄС, або про виконання рекомендацій виключно 
європейських інституцій, зокрема: Ради Європи, Європейського Союзу та 
Венеціанської комісії. На думку офіційного опонента, доречніше було б у 
такому контексті вести мову про «європейські стандарти», або «стандарти 
Є С ».

3. Підрозділ 3.2. дисертації носить назву «Мета, завдання, функції, 
принципи і гарантії діяльності суб’єктів протидії корупції в органах 
прокуратури в Україні». Даний структурний підрозділ розміщений на 
сторінках 190-207 наукової роботи. Як видається офіційному опонентові, у 
рамках даного підрозділу чітко виокремлюється декілька самодостатніх 
важливих об’єктів наукового пошуку. Мова йде про: 1) мету; 2) завдання; 
3) функції; 4) принципи; 5) гарантії діяльності суб’єктів протидії корупції 
в органах прокуратури в Україні. Це обумовлює необхідність ґрунтовного 
аналізу кожного із перерахованих елементів, що об’єктивно не є можливим 
у рамках даного обсягу дисертаційної роботи і у межах одного параграфу. 
Відтак це призвело до поверхового аналізу вищенаведених напрямів 
діяльності суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні.

4. У рамках наукової новизни («удосконалено») та на відповідних 
сторінках дисертації наведено класифікацію способів протидії корупції в 
органах прокуратури України, де серед іншого, дисертантом пропонується 
за суб’єктами корупційних правопорушень виокремлювати: протидія 
корупції стосовно прокурорів; протидія корупції стосовно пов’язаних із 
прокурорами осіб; протидія корупції щодо інших працівників 
прокуратури; протидія корупції щодо органів, які координаційно пов’язані 
з системою органів прокуратури; протидія корупції щодо інших осіб.

Офіційному опонентові видається, що це більш ніж розширювальне 
тлумачення протидії корупції в органах прокуратури України. Адже 
протидія корупції щодо органів, які координаційно пов’язані з системою 
органів прокуратури і, ще більше, протидія корупції щодо інших осіб -
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навряд чи стосується протидії корупції в органах прокуратури, яка є 
об’єктом дослідження в даній дисертації.

5. В межах підрозділу 5.3 дисертації, аналізуючи досвід 
функціонування Антикорупційної прокуратури Бразилії, здобувач слушно, 
на нашу думку зазначає, що слід враховувати як його позитивні, так і 
негативні факти. Дійсно, сучасні українські науковці подекуди надмірно 
ідеалізують зарубіжний досвід, замовчуючи, або ігноруючи його негативну 
складову. Однак, дещо некоректним видається висновок автора щодо 
сутності негативних наслідків функціонування бразильської 
антикорупційної прокуратури, які, на його переконання, полягають у 
«мовчазному конфлікті органів вищих ешелонів влади, їх неофіційній 
протидії діяльності антикорупційної прокуратури» (с. 378 дисертації).

На думку офіційного опонента, згадуваний конфлікт представників 
вищих ешелонів влади та їх протидія діяльності антикорупційної 
прокуратури є доволі закономірним та очікуваним явищем, яке можна 
охарактеризувати як вияв недоліків державного апарату цієї країни, 
надмірної корумпованості органів державної влади тощо. В контексті ж 
функціонування антикорупційної прокуратури Бразилії це явище є радше 
позитивним, оскільки свідчить про дійсну ефективність цього органу.

Висловлені зауваження та рекомендації, однак, жодним чином не 
погіршують позитивного враження від наукової праці та не впливають на 
загальну високу оцінку якості дисертаційного дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації основним вимогам, що 
висуваються до наукових робіт такого рівня.

За актуальністю обраної теми, обґрунтованістю основних висновків і 
положень, ступенем наукової новизни, науковою та практичною цінністю 
отриманих результатів, дисертація «Адміністративно-правове 
забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні» може 
вважатися завершеною науковою працею. Автореферат належним чином 
відображає основні положення дисертації, а думки, ідеї та пропозиції 
автора були доведені до відома наукової спільноти, шляхом публікування
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у численних статтях, тезах доповідей на конференціях, посібниках та 
інших матеріалах, що додатково відображають зміст дослідження.

Відтак, на думку офіційного опонента, дисертація «Адміністративно- 
правове забезпечення протидії корупції в органах прокуратури в Україні» 
відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року № 567, а її автор, Подоляка Сергій Анатолійович, 
заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право.

Доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
суддя Касаційного адміністративного суду

Від
Відд̂ г дЦ*стодства та архіву 

Київського тщтшштй р іщ а д д а  
імені Тараса Шевченка
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