
До спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 
49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Молчанова Ростислава Юрійовича

* • • • • • •  ••• і •«Адміністративно-юрисдикціина діяльність патрульної поліції в сфері 
безпеки дорожнього руху», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

Автомобільний транспорт відіграє велику роль в житті сучасного 

суспільства. В той же час, він завдає величезні втрати для суспільства, пов’язані 

з загибеллю чи пораненням людей, а також матеріальними збитками внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод, основними причинами яких є порушення 

Правил дорожнього руху.

Враховуючи загрози, які несе в собі сфера безпеки дорожнього руху, на 

сьогодні необхідні ефективні засоби протидії порушенням Правил дорожнього 

руху. Одним із заходів зменшення аварійності на дорогах України є ефективний 

контроль державних органів за дотриманням Правил безпеки дорожнього руху 

та своєчасне реагування на випадки вчинення правопорушень. Основним 

суб’єктом, на який покладено обов’язок здійснення попередження порушень 

правил дорожнього руху, припинення правопорушень в цій сфері та 

притягнення винних до відповідальності є патрульна поліція. Ці обов’язки вона 

реалізує в тому числі під час здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності в сфері безпеки дорожнього руху.

Саме цей підрозділ має найбільшу суспільну підтримку та довіру, що є 

основним критерієм оцінки діяльності поліції. Хоча цей показник дещо 

знизився за 2 роки існування патрульної поліції. Зазначений підрозділ увібрав в 

себе функції забезпечення як публічної безпеки і порядку, так і безпеки 

дорожнього руху. Остання представляє особливий інтерес, оскільки з переходом 

цієї функції від Державної автомобільної інспєкціЇа що ■ патр
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Національної поліції змінились форми та методи забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Скасовано таку форму забезпечення безпеки дорожнього руху 

як прихований нагляд за безпекою дорожнього руху, наряди патрульної поліції 

не розміщуються тільки в одному зручному для себе місці на дорозі, а постійно 

здійснюють патрулювання вулично-дорожньої мережі на службових автомобілях 

з увімкненою світловою сигналізацією, зупинка транспортних засобів 

здійснюється тільки на підставах, передбачених Законом України «Про 

Національну поліцію». Змінився і порядок здійснення адміністративно- 

юрисдикційної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху. Більшість 

правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху розглядаються в прощеному 

порядку з винесенням електронної постанови та можливістю оплатити штраф на 

місці вчинення правопорушення, введено автоматичну фіксацію правопорушень, 

запроваджено новий вид стягнень -  штрафні бали та інші.

Недосконалість законодавства, що регламентує порядок діяльності 

патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху призводить до того, що 

правопорушники уникають відповідальності, а це призводить до збільшення 

кількості й тяжкості правопорушень та, як наслідок і до збільшення аварійності 

на дорогах нашої держави.

Ці фактори свідчать про необхідність комплексного дослідження 

адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки 

дорожнього руху, розроблення пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства в цій сфері, а також рекомендацій щодо здійснення 

адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки 

дорожнього руху.

Про актуальність наукової праці свідчить і те, що 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 0112U003548), 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.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Зміст дисертаційного дослідження Р.Ю. Молчанова спрямований 

насамперед на розкриття сутнісного змісту адміністративно-юрисдикційної 

діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху та розроблення 

рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері. У 

процесі дослідження автор застосовував комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового пізнання.

Дисертація написана державною мовою, стиль написання чіткий і 

доступний, матеріали дослідження викладено логічно і достатньо 

аргументовано.

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 

праці з теорії права, адміністративного та адміністративно-процесуального 

права, юридична публіцистика.

У роботі використано здобутки вчених, які досліджували питання 

забезпечення безпеки дорожнього руху: М.Ю. Веселов, A.B. Гаркуша,

В.В. Гаркуша, Т.О. Гуржій, Г.К. Голубєва, А.О. Граділь, С.М. Гусаров, 

М.М. Долгополова, О.В. Домашенко, В.В. Доненко, В.В. Єгупенко, 

Ю.С. Коллер, Т.О. Коломоєць, М.А. Микитюк, О.Л. Міленін, В.В. Новіков,

A.М. Подоляка, В.Й. Развадовський, О.Ю. Салманова, А.О. Собакарь,

B.В. Степаненко, М.М. Стоцька, ЯЛ. Хом’як, В.К. Шкарупа, В.М. Шудріков 

та інші.

Зазначимо, що обрана структура дисертації дозволила Р.Ю. Молчанову 

зосередити увагу на дослідженні як загальнотеоретичних так і практичних 

питань адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері 

безпеки дорожнього руху: розкрито базові категорії, що визначають властивості



поняття безпека дорожнього руху, адміністративно-юрисдикційна діяльність в 

сфері безпеки дорожнього руху (підрозділи 1.1, 1.2 дисертації), розглянуто 

законодавчі зміни порядку провадження в справах про адміністративні 

. правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, виділено як позитивні риси, 

так і недоліки зазначених змін (підрозділ 1.3 дисертації); розглянуто 

особливості адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього 

руху, провадження за якими входить до компетенції патрульної поліції, поняття 

та видів адміністративних актів, а також проваджень в справах про 

адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в 

сфері безпеки дорожнього руху (розділ 2 дисертації), розглянуто міжнародний 

досвіду діяльності поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а також 

обґрунтуванню напрями удосконалення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності патрульної поліції в цій сфері.

В роботі широко використана емпірична база, яка ґрунтується на 

нормативно-правових актах, що регламентують діяльність Національної поліції 

у сфері безпеки дорожнього руху, статистичних даних дорожньо-транспортної 

аварійності в Україні, результатах опитування 800 працівників патрульної 

поліції та 300 учасників дорожнього руху, понад 1000 опрацьованих протоколів 

та постанов в справах про адміністративні правопорушення за порушення 

Правил дорожнього руху за період з 2015 по 2017 роки.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій.

Робота Молчанова Р.Ю. є однією з перших в Україні комплексних 

монографічних праць, присвячених адміністративно-юрисдикційній діяльності 

патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху. У роботі сформульовано 

низку нових наукових положень, висновків та пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства України у сфері безпеки дорожнього руху та діяльності 

патрульної поліції у цій сфері.

В дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та вирішення наукової 

задачі, сутність якої полягала в узагальненні теоретичних і практичних аспектів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки



дорожнього руху, розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Оцінюючи наукову новизну основних положень, висновків і 

рекомендацій, слід відзначити, що у роботі порушені раніше недостатньо 

розроблені наукові та практичні завдання, розв’язання яких дозволило 

отримати результати теоретико-прикладного характеру.

Зміст дисертаційного дослідження дозволяє стверджувати, що автор 

обґрунтував низку концептуальних положень, які відрізняються науковою 

новизною.

Варто підтримати та схвально оцінити пропозиції дисертанта, направлені 

на вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції 

в сфері безпеки дорожнього руху:

1) посилення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху 

правил дорожнього руху. При цьому запропоновано вжити такі заходи: 

врегулювати суспільні відносини щодо використання транспортних засобів на 

території України з євро номерами, шляхом встановлення доступних ставок 

розмитнення транспортних засобів, розроблення єдиних правил перетину 

державного кордону та інші;

2) збільшення повноважень працівників патрульної поліції у сфері 

безпеки дорожнього руху, а саме запропоновано на законодавчому рівні 

закріпити обов’язок водія передати документи, передбачені в Правилах 

дорожнього руху поліцейському на його вимогу.

3) запровадити ефективну систему штрафних санкцій за порушення 

Правил дорожнього руху. Запропоновано взяти за основу формування 

стягнення у вигляді штрафу мінімальний розмір заробітної плати. При цьому 

порушення правил дорожнього руху класифіковано на три категорії: 

1) незначні; 2) потенційно аварійно небезпечні та 3) аварійно-небезпечні.

4) вдосконалити засоби організації дорожнього руху, привести в 

належний стан автомобільні дороги та дорожню інфраструктуру, постійно 

вжити інші заходи, направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху.



Висловлене вище підтверджує наукову обґрунтованість та достовірність 

зроблених в дисертації теоретичних висновків та науково-практичних 

рекомендацій.

Практичне значення одержаних результатів дослідження.

Основні теоретичні результати дослідження доведені до рівня конкретних 

практичних пропозицій щодо вирішення проблем у цій сфері. Зокрема, 

сформульовано науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації працівникам 

патрульної поліції при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності в 

сфері безпеки дорожнього руху.

Отримані автором результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в різних аспектах правової діяльності. Вся сукупність теоретичних 

та практичних висновків дослідження Молчанова Р.Ю. свідчить про те, що 

вони є певним внеском у науку адміністративного права, оскільки розширюють 

і поглиблюють уявлення про адміністративну відповідальність, 

адміністративно-юрисдикційну діяльність, в тому числі в сфері безпеки 

дорожнього руху.

Сформульовані в дисертації положення, висновки й пропозиції можуть 

бути використані 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- 

юрисдикційної 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 подальшої розробки 

проблематики адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху (акт впровадження Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 15.12.2017).

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені у авторефераті, шести 

одноособових наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визначені 

Міністерством освіти і науки України як фахові з юридичних наук та 

науковому періодичному виданні іншої держави, трьох тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог Міністерства освіти і науки.

Зауваження та дискусійні положення.

Поряд із зазначеними позитивними моментами в дисертаційному 

дослідженні є деякі спірні положення та зауваження:

1. В підрозділі 1.2. дисертації автор розглядає різні підходи до визначення 

питання адміністративно-юрисдикційної діяльності. Та, підсумовуючи аналіз 

зазначених підходів, робить висновок (с. 54), що в дисертаційному досліджені 

буде використовуватись вузький підхід до розуміння даного поняття, яке буде 

включати здійснення проваджень в справах про адміністративні 

правопорушення, а також розгляд справ за скаргами громадян. В той же час, 

дисертант недостатньо обґрунтовує чому він обирає саме вузький підхід до 

визначення цього поняття.

2. В цілому підтримуючи необхідність внесення змін до діючого 

законодавства, що визначає порядок провадження в справах про



адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані 

в автоматичному режимі, які дисертант пропонує в підрозділі 1.3 своєї роботи, 

а також ідеї запропоновані автором в цій сфері, зокрема використання 

посвідчення водія з чипом, на якому містилась би відповідна інформація про 

водія та інші, зазначимо, що в роботі доцільно було б більш детально описати 

запропонований механізм встановлення особи, яка вчинила правопорушення в 

сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі та 

притягнення її до відповідальності. Також доцільно було б детально прописати 

порядок втілення запропонованих автором пропозицій в практику.

3. На наш погляд, потребує додаткового обґрунтування класифікація 

адміністративно-юрисдикційних актів патрульної поліції в сфері безпеки 

дорожнього руху, надана дисертантом в підрозділі 2.2 «Адміністративно- 

юрисдикційні акти патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху». Так, 

за таким критерієм як зміст та сфера застосування дисертант виділяє три групи 

таких актів: 1) адміністративні акти в справах про адміністративні 

правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху; 2) адміністративні акти, що 

видаються при застосуванні заходів забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху;

3) адміністративні акти, що видаються при розгляді скарг на дії чи 

бездіяльність працівників патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

Але перша група охоплює останні дві, а отже не вони можуть розглядатись 

окремо.

4. В підрозділі 3.2 дисертації автор одним із заходів, направлених на 

вдосконалення діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху 

пропонує розширити повноваження патрульної поліції, а саме: 1) на 

законодавчому рівні закріпити обов’язок водія передати документи, 

передбачені в Правилах дорожнього руху поліцейському на його вимогу (с. 

146); 2) зобов’язати водія на вимогу поліцейського вимкнути двигун 

транспортного засобу та у разі наявності ключа замка запалювання -  витягнути 

його, без дозволу поліцейського не виходити з транспортного засобу та тримати 

руки на рульовому колесі, а на вимогу поліцейського -  вийти з транспортного



засобу (с. 147) та інші. В цілому не заперечуючи доцільність запровадження 

вказаних заходів, вважаю, що при цьому необхідно також запропонувати 

додаткові заходи, які б гарантували забезпечення прав водія і пасажира від 

можливих порушень або зловживань з боку представників поліції.

Вказані зауваження зумовлені складністю теми, обраної дисертантом, а 

висвітлені спірні положення, можуть стати приводом для дискусії під час 

процедури захисту дисертаційного дослідження. Вони не впливають на 

загальну позитивну оцінку виконаної Молчановим Ростиславом Юрійовичем 

дисертації.

Дисертація Молчанова Ростислава Юрійовича на тему «Адміністративно- 

юрисдикційна діяльність патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху», 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора 

філософії) (спеціальність 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право), є завершеною науковою працею, що розв’язує 

певне наукове завдання, відповідає вимогам п. 9, 11, 13 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а її автор Молчанов Ростислав Юрійович заслуговує за 

умов успішного публічного захисту на присудження йому наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (доктора філософії) зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:

Висновок

Дніпропетровського окружи 

адміністративного суду, 

кандидат юридичних наук

суддя

Д. О. Власенко


