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РЕЦЕНЗІЯ 
НА МОНОГРАФІЮ К.Ю.Н. КОМАРНИЦЬКОЇ ІРИНИ ІВАНІВНИ  

 «ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ» 

 
Соціально-економічні та політичні перетворення, які тривають в 

Україні протягом останніх років, зумовили численні проблеми в різних 

сферах життєдіяльності суспільства. Розвиток інформаційних технологій та 

ускладнення фінансово-економічних процесів, інформатизація та 

автоматизація фінансово-економічної сфери заставляє по-новому 

подивитися на систему профілактики деліктної поведінки щодо економіки 

та фінансів.  

Ослаблення системи державного регулювання і контролю у фінансово-

економічній сфері призвело до численних адміністративних 

правопорушень. Посилює проблему недосконалість адміністративно-

правової основи профілактики деліктної поведінки у фінансово-економічній 

сфері, відсутфяність чіткої стратегії державної політики щодо зменшення 

кількості правопорушень фінансово-економічного характеру. 

Загострення цієї проблеми ставить перед державою питання про 

необхідність формування нормативно-правової основи подолання проблем 

профілактики правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами 

адміністративного права, визначення напрямів використання іноземного 

досвіду адміністративно-правового забезпечення профілактики 

правопорушень у фінансово-економічній сфері. 

Дослідження проблем профілактики правопорушень у фінансово-

економічній сфері засобами адміністративного права має актуальне 

значення для сучасної Україния та зумовлює актуальність монографії І.І. 

Комарницької.   

Актуальності монографії додає відсутність належної наукової розробки 

відповідних теоретичних положень щодо вирішення проблем, окреслених у 

монографії. 
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Задля підвищення ефективності профілактики правопорушень у 

фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права, авторка 

цілком слушно дослідила наукознавче підґрунтя дослідження профілактики 

правопорушень у фінансово-економічній сфері, понятійно-категоріальний 

апарат сфери профілактики правопорушень фінансово-економічного 

характеру. Нею коректно визначено поняття, особливості профілактики 

правопорушень у фінансово-економічній сфері та адміністративно-правові 

засади її реалізації, деталізовано правовий статус суб’єктів профілактики 

правопорушень у фінансово-економічній сфері та адміністративно-правові 

засади їхньої діяльності.  

Авторкою проведено детальний аналіз особливостей профілактики 

правопорушень у економічній сфері (у сфері промисловості, будівництва та 

використання паливно-енергетичних ресурсів засобами адміністративного 

права, торгівлі, громадського харчування, сфері послуг та підприємницькій 

діяльності, сфері власності, у сільському господарстві) та у фінансовій сфері 

(бюджетній, податковій, митній та банківській). 

У монографії чітко проглядається певна система та послідовність у 

розгляді проблеми профілактики деліктної поведінки у фінансово-

економічній сфері. Основною метою було узагальнити наявний 

теоретичний матеріал та практику правозастосування у сфері профілактики 

правопорушень фінансово-економічного характеру. 

Не викликає сумнівів наукова новизна та практичне значення 

одержаних наукових результатів. Основні висновки і пропозиції, 

запропоновані авторами монографії, є достатньо аргументованими і 

переконливими. 

Авторці вдалося вдало сформулювати пропозиції щодо системного 

реформування законодавства, удосконалення організаційної та 

функціональної основи профілактики правопорушень фінансово-

економічного характеру. 
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Монографія підготована на належному фаховому рівні. Слід 

відзначити чітке визначення методів дослідження, які застосовуються в 

науковій роботі, а також повну характеристику наукових завдань, для 

вирішення яких застосовувалися вказані методи.     

Авторка слушно акцентує увагу на багатогранності досліджуваної 

проблеми, відводить особливе місце питанню використання досвіду 

іноземних держав щодо удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення профілактики правопорушень у фінансово-економічній сфері. 

Положення та висновки, наведені у монографії, є обґрунтованими та 

сповненими раціонального змісту.   

Варто підкреслити, що у роботі містяться слушні узагальнення та 

пропозиції. Сформульовані авторкою висновки, пропозиції та рекомендації 

спрямовано на якісно нове вирішення наукової проблеми удосконалення 

профілактика адміністративних правопорушень у фінансово-економічній 

сфері в Україні. 

Зміст монографії засвідчує, що вона представляє собою самостійну 

завершену наукову розвідку, в якій наведено теоретико- методологічне 

обґрунтування та авторське бачення розв’язання окреслених завдань, яке 

професійно аргументується. 

Вказане дозволяє зробити висновок, що монографія «Профілактика 

адміністративних правопорушень у фінансово-економічній сфері в Україні» 

виконана на високому науковому рівні, відповідає встановленим вимогам. 
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