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Акryальнiсть теми ди се рта цiй uого дослiдження.,Щiяльнiсть будъ-якоi

юридичноi особи, незЕuIежно вiд iT органiзацiйно-правовоi форми визначена

законодавством i передбачае lrроведення певного обсяry якiсноi правовоi

роботи, .щля проведення такоi правовоi роботи, ефективного захисту законних

прав та економiчних iHTepeciB пiдприемств, органiзацiй i установ призначенi

юридшIнi вiмiли, ефективнiсть дiяльностi яких заJIежить не лише вiд

особистlтх якостей ii гграцiвникiв та рацiонал,,ноi органiза"ii ix дiяльностi, а й

нале21сIого законодавчого забезпечення. В сучасних yMoBElx дiяльнiстъ

юрид1дIних вiддiлiв в YKpaHi спрямована на правильне ЗаСТОСУВаННЯ,

неу(ипьне дотриманЕя вимог чинного законодавства в органФ( виконавчоi

влади, пiдприемствах, установах, органiзацiях, ix керiвниками та працiвниками

пiд час виконання покJIаденrх на них завдань i функцiон€шьних обов'язкiв.

Наразi, роль i значення юридичних вiддiлiв на Bcix рiвнях краiни постiйно

зростае i if важко переоцiнити. Саме тому своечаснiсть та акryальнiсть обраноi

теми дисертацiйного дослiдження визначаеться необхiднiстю вдосконаJIення

адмiнiстративно-правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в

украiнi та приведення ix у вiдповiднiстъ iз европейськими стандартами.

наразi icHye необхiднiстъ HaykoBoi розробки питань, пов'язаних з

визначенням cyTHocTi, особливостей, ПiJаВОВОГо Р€lуJIЮВ?НIIя дiяльностi

юрIцичних вiддiлiв в УrсраiЪi; визначенням 4дмiнiстративнO-прulвового статусу

юридичних вiддiлiв; визначеннrIм об'екту, предмету, напрямiв, форм та методiв

адмiнiстративно-правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiдiв та

адмiнiстративноi процедУри iх дiяльностi; узагаJIьненням зарубiжного досвiд}

забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв, можливостi використання Iиого

суМський дврждвний
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адмiнiстративного законодавства, яке регпаментуе дiяльнiсть юридичнкх

вiддiлiв.

враховуючи вищевикJIадеЕе та зважаючи на вiдсутнiсть комплексного

Iрунтовного дослiдження даноi проблеми в науцi алмiнiстративного права,

вивченнrI питань адмiнiстративно-право: )го забезт,лчення дiяльностi

юридичних вiддiпiв в ykpaiHi е актуальним та необхiдним дJuI вдосконilIення

правового реryлювання в данiй сферi,

представлена на рецензування дисертацiя о.о. Кривко виконана

вiдповiдно до основних положень Стратегii ст€шого розвитку KYKpaiHa - 2020>>,

cXBzLпeHoi УказоМ ГIрезидеНта УкраiНи вiД 12 сiчня 2015 р, лlЬ 5Па|5; Стратегii

реформуванflя державного управлiннrl Украiни на перiод до 202t Року,

схвllJlеноi рOзпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд 24 червIUI 20lб р, N9

474; прiоритетних напрямiв розвитку науки та технiки на перiод до 2020 р,,

встановлених на пiдставi Закону Украiни вiд 11 липня 2001 р. Ns 2623,|II <Про

, прiоритетнi напрями розвитку науки та технiки>>; Стратегii розвитку HayKoBID(

доспiджень нацiоншIьноi академii правових наук украiни на 20|6_2020 роки,

затвердженоi постановою загальних зборiв Ftацiональноi академii прlвових наук

Украiни вiд 3 березня 2016 р., плану науково-дослiдноi роботи Iнституту права

та суспiпьних вiдносин Вiдкритого мiжнародного унiверситету розвитку

людини кУкраiЪа)) за темою <<Ддмiнiстративно-правове регулюванIrя суспiльних

вiдносин> (номер державноi ре€страцii 01 07U008696),

Ступiнь обrруптованостi Еаукових положень, висновкiв i

рекомендацiй. ,щане дисертацiйне дослiдження е першою фундаментаJlьною т€

комплексною роботою, присвяченою визначенню адмiнiстративно-fiравовог(

забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в YKpaiHi, а також виробленнк

прOпозицiЙ щодО йогО покращенflЯ на пiдставi зарубiжного досвiду

Розглянувши дисертацiю, можна зробити висновок, Що автор дiйсно провi,

rрунтовне комплексне наукове дослiдження що вiдповiд,о поставленим MeTi т

завданнJIм.

високий ступiнь обцрунтованостi резулътатiв дослiдження з)мовлен(

досить рацiональною та вкутрiшвъс узгодженою структурою дисертацiйно



роботи. Загальна структура роботи в цiлому с логiчною, послiдовною,

рацiональною, обцрунтованою предметом, метою та завданнями дослiдження.

,Щисертацiя складасться зi вступу, трьох роздiлiв, подiлених на дев'ять

пiдроздiлiв, висновкiв й списку використаних джерел.

Мета дисертацiйного дослiдження i сформулъованi вiдповiдно До Hei

задачi дозволиЛи дисертанту на ocHoBi аналriзУ чинного законодавства Украiни

та узагальнення практики його реалiзацii, вивчення наукових розробок

Ви3наЧити адмiнiстраТивно-правове забезг )чення ,цiя,гчнбq,Ii юридичних

вiддiлiв в YKpaiHi.

Методологiчну основу дисертацii становить сукупнiсть

загмьнонаукових i спецiальних методiв та прийомiв наукового пiзнання. Так, у

дисертацiйнiй роботi було використаIIо низку методiв, якi дозволили

комплексно пiдiйти до визначення cyTнocTi та особливостей адмiнiстративно-

правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в УкраiЪi, а cal\de:

системно-структурний метод, метод документаJIьного аншliзу, аналiтичний

метод, системно-структурний метод, порiвняльЕо-правовий метод, формально-

юридичний метод. В роботi також було використано й низку iншкх загаJIьних

та спецiа.пьних методiв наукового пiзнаннЯ, Що дозволило комплексно пiдiйти

до виконанIuI поставлених у дисертацiйнiй роботi завдань.

Науково_теоретичне пiдrрунтя дослiдження СТпВr.lВJIЯТъ HayKoBi праrri

фахiвцiВ iз галузi адмiнiстРативногО, трудовОго, цивiЛьногО права тощо. OKpiM

тOго, було використано здобутки фахiвцiв з iнших гапузевих дисциплiн: Teopii

держави i права, соцiологii, фiлософii тощо. Нормативною основою дослlдження

е сукупнiсть нормативно-правових акпв рlзноl юридичноi сили, зокрема

Констиryцiя УкраiЪи, кодифiкованi правовi акти, закони та пiдзаконнi акти, а

також локальнi нормативно-правовi акти, якi прямо чи опосередков{лнс

визначають органiзачiйнi та rтравовi засад.I дiяльностi юридичних вiддiлiв

Iнформачiйну та емпiричку основу дисертацii сTaHOBJUITь узапшъненн,

практики дiялъностi юридичних вiддiлiв, довiдковi видання, статистичн

матерiали. kpiM того, пiд час пiдготовки дисертацiI автором використан(

власний досвiд роботи.



Фундаментатtьнiсть

та поступовому вивченнi

та комплекснiсть роботи

дисертантом предмету

проявJu{сться у всебiчному

дослiдження. Починаючи

робоry з визначення адмiнiстративно-цравового статусу юридичних вiддiлiв,

автор поступово звертае уваry на об'ект, предмет, напрями, форми та методи

адмiнiстративно-правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв та

адмiнiстративноТ процедryри ix дiяльностi. В подальшому, автор розглядае та

узагальнюе зарубiжниЙ досвiд забезпечення дiяльностi юрlцичних вiддiлiв та

акцентуе увагу на можливостi його використання в YKpaiHi. При цьому, автор

окресJIюе перспективнi напрямки вдосконtшення адмiнiстративного

законодавства, яке регламентуе дiшrьнiсть юридичпих вiддiлiв та придiляе увагу

питанню удосконaлення органiзацiйних засqд ix дiяльностi.

Викладенi в дисертацii погляди автора на проблеми становлення та

розвитку адмiнiстративно-цравового забезпечення дiяльностi юридичних

вiддiлiв в YKpaiHi е достатнъо обцрунтованi, зробленi висновки та визначенi

,поняття мають вiдповiдний ступiнь науковоi новизни. Всебiчнiсть зробленого

аналiзу пiдтверджуеться достатньою кiлькiстю використаних автором наукових,

iнформацiйних та правових джерел.

Наукова новизна дисертацii полягае в тому, що вона е першою

спробою комплексно, на ocHoBi аналiзу норм чинного законодавства Украiни та

iснуючих здобуткiв уIених визначлmи cyTHicTb та розкрити особливостi

адмiнiстративно-правовогс забезпеченrrя дiялъностi юридичних вiддiлiв, а

також з урахуванням вiтчизняного та зарубiжного досвiду запропонувати

напрямки вдосконаJIення вiдповiдного адмiнiс .ративного з- онодавство.

,Що найбiльш вагомих результатiв дисертацiйного дослiдження можна

вiднести:

1) акчентування автором уваги на тому, пiо юридичнi вiддiли надiленi

рядом суб'ективних прав та юридиtIних обов'язкiв, якi дають iM можливiсть

бути учасниками адмiнiстративно-правових вiдносин, а саме: це уповноваженi

cTpyкTypнi угворення державних органiв, пiдприемств, установ та органiзацiй,

на якi покладаеться окремий масив прав та обов'язкiв iз забезпечення

законностi в дiяльностi конкретного суб'екта суспiльних вiдносин, зокрема, за



pElxygo1 виконання контрольних повноважень; юридичнi вiддiли мають

легальнi нормативно встановленi можливостi вступати у адмiнiстративно-

правовi вiдносини, зокрема шляхом здiйсн tlня предст^--ницьких функцiй;

юридичнi вiддiлили входять у систему органiв державноi влади, пiдприемств)

установ та органiзацiй, е пiдроздiлами ocTaHHix, а отже, з моменту утворення

вiдповiдногс оргаку, установи, пiдприемства або органiзацii стають частиною

внутрiшньо-управлiнських iерархiчно зумовлених вiдносин (с.67).

2) характеристику адмiнiстративно-правового статусу юридиtIних

вiддiлiв, вiдповiдно до якого - це cTpyкTypНi пiдроздiли органiв державноi

влади, шiдприемств, установ та органiзацiй, пiдпорядкованi та пiдконтрольнi

керiвнику цих органiв влади, державних пiдприемств, установ та органiзацiй, на

якi розповсюджуються дiя внутрiшньо-органiзацiйних засад, а також функцii iз

здiйснення цравовоi роботи у межах вiдповiдноi владноi структури; а також

висновок автора про те, що юридичнi вiддiли е органiчною частиною органiв

влади та iнших державнИх утворенъ, iснуютЬ всередиНl них, ВСlУПаЮТь У

адмiнiстративно-правовi вiдносини вiд iMeHi вiдповiдного державного органу

чи органiзацii та здiйснюють свою дiяльнiсть задля його ефективноi роботи (с.

69).

3) узагалънення того, що адмiнiстративно-правове забезпеченЕя

дiяльностi юридичних вiддiлiв представляе собою сукупнiсть визначених

нормами адмiнiстративного права зil(одiв та iHcTpyMeHTiB, якi спрямованi на

створення необхiдних правових та органiзацiйних умов дJUI реалiзашii

вказаними вiддiлами свого адмiнiстративно_правового статусу (с, 1 1 8),

4) встановлення, що систематизацiя законодавства передбачае переробку

нормативнс-правового матерiалу, вилу{еflня з нього застарiлих або (мертвих)),

фактично недiючих правових норм, а такс r( Приве.щенр^ його до найбiльш

оптималъноi та ефективноi для застосування структури, Застосування такого

uрийому у питаннi удосконалення адмiнiстративного законодавства, яке

регламентуе дiяльнiсть юридичних вiддiпiв, дiйсно мOжна вважати одним iз

реальних напрямiв розвитку нормативноi бази, адже такий пiдхiд передбачае

зведеt{нЯ регулятоРних юрИдичниХ норм до единоi, iерархiчноi, об'еднаноТ



всерединi численними зв'язками структури, що в

вIIлиЕути на дiяльнiсть юридиtIни]х служб

пiдприемств, установ та органiзацiй (с. l69-t70).

Не менш вчDкJIивими для покращення

перспективi може позитивно

органiв державноТ влади,

адмiнi стративно -правового

забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в YrcpaiHi € fT iншi висновки,

зробленi автором дисертацii.

Дпробаuiя роботи. OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдженrи

викладенi у шести статтях, огryблiкованих у наукових фахових виданнях

украiни та науковкх перiодичних вид€tннях iнцпrх

наукових повiдомлень на науково-практичних

держав, та чотирьох тез€ж

конференцiях. Вивчення

дисертацiйного дослiдження та його автореферату дае пiдстави дJIя твердженнrI

про iдентичнiсть змiсry автореферату il основних положень дисертацii.

оформлення дисертацiйного дослiдшення зауважень не викJIикае,

,щискусiйнi положепня та заува2кепня до дшсертацii. Поряд з

iтозитивноЮ в цiломУ оцiнкоЮ дисертаЦii о.о. Кривко, ввФкаю доцiльним

висловити критичнi зауваження щодо окремих iT положень i висновкiв. Щеякi

висновки автора носять здебiльшого описовий характер, що ускJIаднюе ix

практичЕу реалiзацiю, у роботi висловлена аизка MipKyBa,rb, Що викJIикають

заперечення, хоча caMi по собi вони вiдносятъся до дискусiйних тесретичних та

практичних питань.

1. У пiдроздiлi 1.1 автор зазначае, що юридичнi вiддiли вступають у

адмiнiстративно-правовi вiдносини та вiдповiдним чином е суб'ектами таких

вiдносин, однак, iз великою долею особливостей, притаманних процесу ix

дiяльностi в цiлому (с, 21). Поряд з цим, в даному KoHTeKcTi, необхiдно було б

0характеризувати внутрiшню структуру дiяльностi юридичного вiддiлу, його

ocHoBHi елементи та зв'язки, що дозволяютъ вступати юридичним вiддiлам у

рiзнi види правовiдносин з подЕлльшою Тх характеристикою та розмежуванням

вiд адмiнiстративно-правових вiдносин,

2. Двтором запропоновано удOск^н€tлення визначення поняття

(юридичнi вiддiлш та окреслено ознаки, якi характеризують Тх як 1"rасникiв

адмiнiстративно-правових вiдносин (с. За-35). Поряд з цим, автор аналiзуе Й



використовуе таке понrIття як (юридична службn;; (с. 30), Що, вiдповiдно

потребуе встановленЕя спiввiдношення таких понять як ((юридичЕий вiддiш та

((юридичца службa)>.

3. В роботi наведений перелiк адмiнiстративних процедур дlяльностl

юридичних вiддiлiв, якi, на думку автора, змiстовно вiдображають змiст

дiяльностi вказаних струкТурнrх пiдроздiлiв. KpiM того' ElBToP наголошУе, Що

дотримаЕня адмiнiстративних процедур мае прiоритетне значення в дiяльностi

юридичНих вiддiлiв, забезпечуючи необхiдний piBeHb законностi в ix роботi (с.

1 1s). В даному KoHTeKcTi доцiлъно було розглянути питаЕня вiдповiдальностi

керiвника юридичного вiддiлу за порушення вимог законодавсlва щодо

органiзацii правовоi роботи в державних органах, на пiдприсмствах, установах,

органiзацiях, а також визначити його роль у реалiзацii зазначеЕих

адмiнiстративних процедур.

4. Представляючи оцрацъований перелiк напрямiв удоскон€Lпення

адмiнiстративного законодавства, що регпаментуе робоry юридичних вiддiлiв в

YKpaiHi, автор не зовсiм коректно вказуе, що найпершим кроком на шляху

розвитку адмiнiстративного законодавства мае стати його адаптацiя до

нормативноi системи европейського Союзу (с. 149), адже поряд з цим, у роботi

наголошуеться, що В даному koHTekcTi досвiд fiострадянських краiн е бiльш

прийнятним до iмплементацii (с. 168-169). У зв'язку з цим доцiлъно все ж таки

уточнити, якийдосвiд е найбiльш корианим д; ,r Укратни,

5. Окреслюючи Еапрямки удосконzlлення органiзацiйних засад

дiяльностi юридичних вiддiлiв, автор видiляе такий напрямок, як покращеншI

б бiльш фунтовно

протидii корупцii та

узагальнити KoHKpeTHi кроки у цiй сферi,

разом з тим, наведенi зауваженнrI носять не впливаю на позитивну

оцiнку представленоi роботи. ,щисертацiйне дослiджепrrя О.о, Кривко написаflе

на високому теоретичному

Автором сформульованi

piBHi, мас значну

положення, що

антикорупцiйних засодiв та пропонуе певнi заходи, щодо протидii корупцiйним

проявЕлм (с. 163).

охарактеризувати

В даному випадку слушним було

запропонованi автором заходи щодо

наукову та практичну цIннlсть.

мають важливе значеннrI дJIя



вдоскон€rленЕrl адмiнiстративно-правовогO заб ;зп€ч€ння дi.:ьностi юридичних

вiддiлiв в YKpaiHi.

Практичне значення одержаних результатiв полягае в тому, що вони

становлять як науково-теоретичний, так i практичний iHTepec у наукOво-

дослiднiй сферi, у правотворчостi, у правозастосовчiй дiяльностi компетентнrх

суб'ектiв, а також у навчЕшьному процесi вищих навчдIьнlас закладiв.

Загальншй висновок. Усе викJIадене дае пiдстави для висновку про те,

що дисертацiйне дослiдження <Адмiнiстративно-правове забезпечення

дiяльностi юридичних вiддiлiв в YrqpaiHb е завершенOю lrрацею. Враховуючи

досягнення автором мети та задач дослiдженЕя, в якому отриманi HoBi науково

обlрунтованi результати щодо розIФиття cyTHocTi та змiсry адмiнiстративно-

правового забезпеченЕя дiяльностi юридичних вiддiлiв в УкршЪi, беру^rи до

увагу те, що в роботi наведено висновк}I, якi сприятимутъ вдосliонапенню

адмiнiстративно-правових засад, в яких знаходять свос втiлення вiдповiднi

правовi засади забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в УкраiЪi, то е Bci

пiдстави вiдмiтити, що дисертацiя Кривко Олъги Олегiвни вiдповiдае вимогам

Порядку присудження наукових сryпенiв,

наукового ступеня кандидата юридичних

адмiнiстративне право i прочес; фiнансове право; iнформацiйне право.

.Щекан факультету ЛЪ 1
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