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1. Актуальність теми дисертації. Обрана Ростиславом Ю рійовичем 

Молчановим тема дисертаційного дослідження є актуальною як в 

теоретичному, так і в прикладному відношеннях, адже реформування 

правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, вимагає приведення 

національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, а 

також усунення протиріч між окремими нормативно-правовими актами. Не є 

виключенням і сфера забезпечення безпеки дорожнього руху, де трапляється 

найбільша кількість загиблих та травмованих. Серед загальної кількості 

правопорушень на першому місці стоять правопорушення в сфері безпеки 

дорожнього руху і саме ці правопорушення часто призводять до летальних 

наслідків. Це вимагає докорінного реформування адміністративно-деліктного 

законодавства в цій сфері, яке, з поміж іншого, не забезпечує належне й



ефективне реагування патрульної поліції на адміністративні правопорушення в 

сфері безпеки дорожнього руху.

Незважаючи на численні зміни законодавчих та підзаконних нормативно- 

правових актів, що регулюють адміністративно-юрисдикційну діяльність 

патрульної поліції в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, поки що 

помітного прогресу ми не бачимо. Кількість дорожньо-транспортних пригод за 

останні роки залишається на стабільно високому рівні, автоматична фіксація 

порушень Правил дорожнього руху не працює, порушення швидкісного 

режиму, що є основною причиною дорожньо-транспортних пригод в нашій 

країні взагалі не здійснюється, патрульна поліція, яка є основним суб’єктом 

контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог законодавства в 

сфері безпеки дорожнього руху не може належним чином реагувати на 

правопорушення через недосконалість законодавства, що визначає її 

повноваження.

За цих умов істотно актуалізується потреба здійснення комплексних 

правових досліджень адміністративно-ю рисдикційної діяльності патрульної 

поліції в сфері безпеки дорожнього руху, з ’ясування критеріїв розмежування 

суміжних злочинних діянь та адміністративних порушень, вдосконалення форм 

та методів застосування адміністративного законодавства при реагуванні на 

адміністративні правопорушення, в тому числі і в сфері безпеки дорожнього 

руху, пошуку оптимальних, найбільш раціональних засобів протидії та 

запобіганню правопоруш енням в цій сфері, зміцненню правопорядку і 

законності у державі.

З метою встановлення об’єктивної істини, досягнення максимальних 

результатів, така діяльність повинна здійснюватись з дотриманням принципу 

науковості, базуватися на оновленому досконалому науковому правовому 

підгрунті, складовою якого цілком можна вважати ґрунтовні монографічні 

комплексні дисертаційні дослідження, одним із яких є і робота М олчанова Р.Ю. 

Незважаючи на те, що останнім часом з ’явилося чимало наукових робіт, 

безпосередньо присвячених питанням забезпечення безпеки дорожнього руху



з

(про що і зазначає дисертант на с. 2 автореферату, с. 21-22 дисертації), в той 

же час слід зазначити, що зазначені дослідження здійснювались до створення 

патрульної поліції, коли виконання основних функцій у сфері безпеки 

дорожнього руху було покладено на підрозділи Державтоінспекції МВС 

України. Ті дослідження, що виконувались після 2015 року здебільшого 

присвячувались або загальним питанням у сфері безпеки дорожнього руху або 

ж окремим її напрямкам, а питання адміністративно-ю рисдикційної діяльності 

патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху комплексно не 

досліджувались.

Усі ці обставини свідчать про актуальність теми дисертаційного 

дослідження М олчанова Р.Ю ., її наукову та практичну значущість, а також про 

необхідність комплексного дослідження проблемних питань адміністративно- 

юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху 

на монографічному рівні, усунення прогалин, які існують у законодавстві щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху.

Дисертаційна робота відповідає резолюції Генеральної асамблеї ООН від 

02.03.2010 № 64/255 «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в усьому 

світі», Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого 

наказом МВС України від 16.03.2015 № 275 (п. 8.6, 8.7 додатку 8), розроблена в 

межах наукової теми «Актуальні проблеми забезпечення безпеки та 

правопорядку в Україні» (державний реєстраційний номер 0 1 12Ш 03548), 

дослідження якої здійснюється в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, та загальнокафедральній темі кафедри адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності «Адміністративно-правові засади 

удосконалення діяльності служб і підрозділів ОВС», затвердженої 12 лютого 

2015 року.



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Всі висновки, наукові узагальнення, зроблені М олчановим Р.Ю. в своєму 

дисертаційному дослідженні витікають з поставлених автором мети та задач 

дослідження, сформульованих об’єкта та предмета дослідження, забезпечені 

загальнонауковими та спеціально-юридичними методами пізнання.

В роботі зроблено аналіз наукових робіт, присвячених питанням 

забезпечення безпеки дорожнього руху, також охарактеризовано як діючі, так і 

проекти нормативно-правових актів, які регулюють безпеки дорожнього руху, 

на підставі чого зроблено авторської пропозиції.

Дисертантом проведено соціологічні опитування як працівників 

патрульної поліції (800 працівників патрульної поліції), так і учасників 

дорожнього руху з питань адміністративно-ю рисдикційної діяльності в сфері 

безпеки дорожнього руху (300 учасників дорожнього руху), опрацьовано 

статистичні дані дорожньо-транспортної аварійності в Україні за період з 2015 

по 2017 роки, матеріали понад 1000 проваджень в справах про адміністративні 

правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

Робота, запропонована М олчановим Р.Ю ., характеризується системним 

аналізом предмету дослідження, що дозволило здійснити аналіз сутності 

адміністративно-ю рисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки 

дорожнього руху. Структура дисертаційної роботи достатньо логічна, що 

дозволило дослідити проблематику, починаючи від загальнотеоретичних, 

правових аспектів й поступово посилити спеціалізацію дослідження. О б’єкт і 

предмет дослідження сформульовані цілком коректно, співвідношення як ціле й 

частина, що й узгоджується із вимогами чинного законодавства у відповідній 

частині.

Автором вірно поставлена мета дослідження, яка полягає у вивченні 

змісту та особливостей адміністративно-ю рисдикційної діяльності патрульної 

поліції у сфері безпеки дорожнього руху, на основі передового міжнародного



досвіду розробленні пропозицій щодо удосконалення діяльності законодавства 

та практики діяльності патрульної поліції в цій сфері (с. 23).

Дисертантом для досягнення поставленої мети було поставлені такі 

задачі: з ’ясувати поняття та ознаки безпеки дорожнього руху, як об’єкту 

контролю патрульної поліції; запропонувати поняття та визначити функції 

адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки 

дорожнього руху; розглянути новели законодавчого регулювання 

адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху, надати 

пропозиції щодо його вдосконалення; встановити проблемні питання 

правозастосування окремих норм КУпАП, що встановлюють адміністративну 

відповідальність за порушення правил дорожнього руху, надати пропозиції 

щодо їх вдосконалення; з ’ясувати види адміністративно-юрисдикційних актів 

патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху та запропонувати заходи 

щодо їх вдосконалення; запропонувати заходи, направлені на вдосконалення 

законодавства та практики здійснення поліцією проваджень в справах про 

адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху; вивчити 

зарубіжний досвід забезпечення безпеки дорожнього руху, діяльності поліції в 

цій сфері та можливість імплементації його в Україні; запропонувати напрями 

удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у 

сфері безпеки дорожнього руху (с. 24).

3. Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій не викликає сумнівів. Робота М олчанова Р.Ю. є однією із 

перших спроб комплексно визначити сутність та особливості адміністративно- 

юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху, 

що дозволило запропонувати низку нових теоретичних положень і висновків, 

надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань.

Слід схвально оцінити намагання дисертанта ґрунтовно проаналізувати 

поняття «адміністративно-ю рисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері 

безпеки дорожнього руху» як базову правову категорію, з ’ясувати її специфічні 

ознаки, запропонувати нормативну дефініцію оновленого змісту (с. 25).



Варто підтримати дисертанта у його прагненні запропонувати заходи, 

спрямовані на вдосконалення правової основи та практики застосування заходів 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення в 

сфері безпеки дорожнього руху, такі як: 1) заборона стягувати кошти за 

зберігання транспортних засобів протягом 3 днів тимчасового затримання; 

2) можливість звернення до підрозділу поліції із заявою про повернення 

транспортного засобу не тільки його власнику, а й особі, яка керує 

транспортним засобом в момент фіксації правопоруш ення при умові наявності 

в даної особи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; 3) розширення 

підстав для тимчасового затримання транспортних засобів шляхом доставлення 

його на спеціальний майданчик чи стоянку та інші (с. 105).

Заслуговують на підтримку запропоновані автором пропозиції щодо 

порядку провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а саме: 

запропоновано притягувати до відповідальності не власника транспортного 

засобу, а водія -  особу, яка фактично керувала транспортним засобом в момент 

фіксації правопорушення за допомогою технічного засобу, працюючого в 

автоматичному режимі. Після фіксації правопоруш ення, транспортний засіб 

підлягає зупиненню поліцейським, а в разі неможливості цього зробити, 

обов’язок встановити особу правопорушника покладається на відповідний 

підрозділ Національної поліції (с. 107).

Також слід відзначити цікаві пропозиції дисертанта щодо вдосконалення 

порядку огляду на стан сп’яніння, надані в підрозділі 2.3 дисертації, а саме 

запропоновано: 1) внесення змін до п. 2.5 Правил дорожнього руху України 

щодо обов’язків водія; 2) запровадити спеціально обладнані пересувні пункти 

(автомобілі), що належать закладам охорони здоров’я і відповідають 

установленим М ОЗ вимогам, які використовувати при оформленні 

правопорушень, передбачених статтею 130 КУпАП; 3) запровадити місця 

обов’язкової перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп’яніння та ін. 

(с. 125). Хоча стосовно останньої пропозиції, дисертанту слід було



запропонувати додаткові гарантії законності забезпечення прав сумлінних 

водіїв транспортних засобів.

Вважаю аргументованими запропоновані дисертантом напрямки 

удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у 

сфері безпеки дорожнього руху: 1) посилення контролю за дотриманням 

учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху (запропоновано 

конкретні заходи, направлені на підвищення рівня дотримання законодавства в 

сфері безпеки дорожнього руху); 2) збільшення повноважень працівників 

патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху; 3) запровадження 

ефективної системи штрафних санкцій за порушення Правил дорожнього руху; 

4) вдосконалення засобів організації дорожнього руху, приведення в належний 

стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (підрозділ 3.2, с. 140).

-  Практичне значення одержаних результатів дослідження. Отримані 

результати можуть бути використані (і вже використовуються, що 

підтверджується актами впровадження) у: законодавчій діяльності -  для 

внесення змін до законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України від 06.10.2017 № 04-18/12-1802); практичній діяльності -  для 

вдосконалення адміністративно-ю рисдикційної діяльності патрульної поліції в 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Акт впровадження у практичну 

діяльність ГУНП в Дніпропетровській області навчального посібника «Дії 

патрульної поліції на місці вчинення ДТП» від 27.11.2017); освітній діяльності 

-  для вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін 

«Адміністративна діяльність національної поліції», «Адміністративно- 

юрисдикційна діяльність Національної поліції», «Організація діяльності 

Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку» (акт 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

від 15.12.2017); науковій діяльності — як основа для подальш ої розробки 

проблематики адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки



дорожнього руху (акт впровадження Дніпропетровського державного 

університету внутріш ніх справ від 15.12.2017) (с. 28, с. 193-201).

4.3агальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладення 

одержаний результатів в опублікованих працях.

Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у шести 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та науковому 

періодичному виданні іноземної держави, а також у тезах трьох повідомлень, 

опублікованих за результатами науково-практичних конференцій.

Важ ливість для ю ридичної науки, одерж аних автором дисертації 

результатів. Дисертаційне дослідження Р.Ю. М олчанова має теоретико- 

прикладний характер, тому його значення та результати можуть бути 

використані у подальш их наукових дослідженнях, а також у правозастосовчій 

діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху.

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає основні 

положення та результати дослідження. Автореферат, дисертація оформлені в 

цілому із дотриманням встановлених для такого виду наукових робіт вимог.

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Р.Ю . М олчанова водночас 

вважаємо за необхідне звернути увагу на питання, які могли слугувати 

предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при 

публічному захисті дисертаційної роботи.

1. На с. 4 автореферату та 25 дисертації автором зазначено, що вперше 

запропоноване поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної 

поліції в сфері безпеки дорожнього руху, під якою необхідно розуміти 

врегульовану нормами адміністративного права діяльність патрульної поліції щодо 

виявлення та припинення правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, 

застосування у випадках та на підставах передбачених законом заходів 

забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення, 

складення протоколу та інших процесуальних документів та направлення їх за 

підвідомчістю або розгляду справи та винесення постанови в справі про



адміністративне правопорушення за порушення правил дорожнього руху, а також 

розгляд справ за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність патрульної 

поліції під час здійснення такої діяльності. Проте у висновках (с. 13 автореферату 

та 160 дисертації) зазначено інше визначення, а саме «як врегульована нормами 

адміністративного права діяльність патрульної поліції щодо здійснення проваджень 

в справах про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього 

руху, а також розгляд справ за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність 

патрульної поліції під час здійснення такої діяльності». Тому під час публічного 

захисту хотілось би почути запропоноване автором визначення враховуючи наукові 

погляди відомих вчених: Ю.П. Битяка, Т.О. Гуржія, С.М. Гусарова,

В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, С.Г. Стеценка тощо.

2. В підрозділі 1.1. дисертації (с. 30-45) автор розкриває повноваження 

суб’єктів виконавчої влади в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема 

підрозділи Національної поліції - патрульну поліцію та підрозділи превентивної 

діяльності, акцентуючи увагу на колізії деяких нормативно-правових актів щодо 

дублювання повноважень цих підрозділів в сфері безпеки дорожнього руху, проте 

автор не пропонує шляхи вирішення даної проблеми.

3. Назва підрозділу 1.3 дисертації «Новели законодавчого забезпечення 

адміністративної відповідальності в сфері безпеки дорожнього руху» потребує 

уточнення, адже, розкриття правової основи адміністративної відповідальність в 

сфері безпеки дорожнього руху не зовсім відповідає змісту назви розділу 

«Теоретико-правові основи адміністративно-юрисдикційної діяльність патрульної 

поліції у сфері безпеки дорожнього руху», що в свою чергу автором робляться 

висновки лише щодо покращення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а не на удосконаленні нормативно-правових актів, які 

регламентують адміністративно-юрисдикційну діяльність патрульної поліції у 

сфері безпеки дорожнього руху.

4. Потребує додаткової аргументації запропоновані дисертантом 

положення щодо криміналізації діяння у вигляді керування транспортним 

засобом якщо водій має вміст алкоголю в крові більше 0,6 проміле та



збільшення максимально допустимого вмісту алкоголю в крові до 0,3 

проміле (с. 87-88 дисертації). Також необхідно акцентувати, що зазначена 

пропозиція знайш ла своє відображення у вигляді повтору на с. 5, 124, 163, 190 

дослідження.

5. В підрозділі 2.3 дисертації «Характеристика проваджень в справах про 

адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в 

сфері безпеки дорожнього руху» дисертант надає пропозиції щодо покращення 

порядку здійснення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення і вони є дійсно цікавими та мають право на існування. Проте 

потребує додаткового обгрунтування пропозиція автора щодо створення так 

званих «пунктів тверезості», відповідно до якої необхідно запровадити місця 

обов’язкової перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп ’яніння, адже така 

новація потребує механізму запровадження та вирішення наступних питань: 

розроблення, прийняття та внесення змін до нормативно-правових актів з 

метою створення зазначених пунктів; необхідне фінансування; вивчення 

зарубіжного досвіду, в яких вже створенні зазначені пукти; строки перебування 

правопорушників тощо.

Сформульовані зауваження, пропозиції не впливають суттєво на загальну 

позитивну оцінку роботи, свідчать, перш за все, про комплексний характер 

порушеної проблематики, її складність, актуальність.
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