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офiцiйного опонента кандидата юридичних наук Бурбикш Вiталiя
Олександровича - на дисертацiйне дослiдження Кривко Ольгш Олегiвни
<<Адмiнiстративпо-правове забезпечешня дiяльностi юридичних вiддiлiв в
УкраiЪЬ>, подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстратйвне право i lrроцес; фiнансове
право; iнформацiйне право

Основою пiдтримання в державi верховенства права та забезпечення

законностi, гарантiею захисту прав i свобод людини i громадянина е безумовне

дотримання вимог чинного законодавства та пiдзаконних нормативно-правових

aKTiB } дiяльностi Bcix без виключення державних та недержавних органiв,

установ та органiзацiй. У зв'язку iз цим кожний державнпй орган, кожна

державна або недержавна установа, пiдприемство та органiзацiя забезпечуе

функцiонуванЕя в своiй cTpyкTypi юридичних вiддiлiв. ix дiяльнiсть пов'язана iз

реалiзацiею великого масиву повноважень, що в рештi решт i сприяе

забезпеченню законностi в дiяльностi кожного суб'екта в сферi державного

управлiння. I варто погодитися iз здобувачем, що важливим завданням

законодавця та самих пiдприемств, установ i органiзацiй е створення Bcix

необхiдних умов для того, щоб забезпечити ефективну роботу юридичних

вiддiлiв (с. 13). Також на користь актуальностi дослiдження обраноi автором

теми не в останню черry свiдчить ii безпосередня спрямованiсть на вирiшенЕя

актуальних завдань с}пrасноi юридичноТ науки, якi вiднайшли свое втiлення у

вiдповiдних наукових програмах, планах, темах (с. 14). Наведене, на мою

д}мку, свiдчить про актуа-ltьнiсть теми роботи О.О. Кривко, а також значення

отриманих у ньому результатiв для розвитку юридичноi науки та практики

адмiнiстративно-правового забезпечення дiяльностi окремих структурних

пiдроздiлiв державних та недержавних органiв, установ та органiзацiй в

Украiнi.

Слiд вiдмiтити, що дисертацiйне дослiдження виконано вiдповiдно до

основних положень Стратегii сталого розвитку <УкраiЪа - 2020>>, Стратегii
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реформування державного управлiння Украiни на перiод до 2021, року,
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прiоритетних напрямiв розвитку науки та технiки на перiод до 2020 р.,

встановлених на пiдставi Закону УкраiЪи вiд 11 липня 2001 р. Jф 262З-Л| <Про

прiоритетнi напрями розвитку науки та TexHiKn>, Стратегii розвитку наукових

дослiджень НацiональноТ академii правових наук Украiни на 20|6-2020 роки,

плану науково-дослiдноi роботи Iнституту права та суспiльних вiдносин

Вiдкритого мiжнародного унiверситету розвитIry людини <УкраiЪа>) за темою

<Адмiнiстративно-правове реryлювання суспiльних вiдносин>> (номер

державноi реестрацii 0107U008696), що, як я вже вiд: ачив, додатково

пiдтверджуе актуальнiсть обраноТ автором для дослiдження теми.

Насамперед вiдзначу змiстовний пiдхiд автора до опрацювання

дисертацiЙного дослiдження, що втiлилося не тiльки у чiткому формулюваннi

його мети (визначення cyTнocTi та розкриття особливостей адмiнiстративно-

правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв с. l5), а також i у
визначеннi змiсту поставлених в дослiдженнi завдань (с. 15). Характеризуючи

цi завдання, вiдмiчу, що ix системна та комплексна постановка забезпечила

проведення змiстовного аналiзу об'екта та предмета дисертацiйного

дослiдження (с.15) та створила пiдЦрунтя для опрацювання автором напрямкiв

удосконЕlлення вiдповiдного адмiнiстративного законодавства, яке регламентуе

дiяльнiсть юридичних вiддiлiв (с. 20-2t). Як cBi ,чить ознайс ,лення iз текстом

дисертацiйного дослiдження Bci завдання автором виконаннi повно та на

належному науковому piBHi.

ОбЦрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень дисертацiйного

дослiдження забезпечуеться використанням i1 автором сr{асних

загаJIьнонаукових i спецiапьних методiв та прийомiв наукового пiзнання

(системно-структурного методу, мето.ry документального аналiзу, анагriтичного

методу, порiвняльно-правового методу, формально-юридичного методу, а

також низки iнших загаJIьних та спецiа.пьних методiв наукового пiзнання (с.18).

Ще дозволило aBTopoBi комплексно пiдiйти до виконання поставпених у

дисертацiйнiй роботi завдань. KpiM того, напежний ступiнь науковоi

обцрунтованостi результатiв дослiдження, а такс,к ik достовi- TocTi забезпечено
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завдяки використанню здобувачем наукових праць фахiвцiв у галузi

адмiнiстративного, трудового, цивiльного права тощо, oKpiM того, було

використано здобутки фахiвцiв з iнших дисциплiн: соцiологii, фiлософii тощо

(списоК викорисТаниХ джереЛ вкJIючае 306 найменуванЬ (с. 1s0_211). Слiд

позитивно оцiнити тоЙ факт, що автором при пiдготовцi роботи було

використано власний досвiд роботи в цiй сферi.

НаУкОва новизна одержаних О.О. Кривко результатiв полягае у тому, що

дисертацiйне дослiдження е першою спробою комплексно, на ocHoBi аналiзу

НОРМ ЗаКОНОДаВсТВа УкраiЪи та iснуючих здобуткiв юридичноi науки визначити

cyTHicTb та розкрити особливостi адмiнiстративно-правового забезпечення

Дiяльностi юридичних вiддiлiв, а також запропотI ,iвuли напряl :и вдосконалення

адмiнiстративною законодавства цiй сферi. В результатi проведеною автором

ДослiДження обЦрунтовано низку нових положень i висновкiв, а також надано

практичнi пропозицii з дослiджуваних питань.

Так, слушними е висновки автора щодо видiлення загЕuIьних ознак

ЮРИДиЧних вiддiлiв з ура>ryванням аншliзу таких категорiй як <<суб'екг>>,

<сУб'ект правa>) та <<суб'ект правовiдносин>> <<суб'ект адмiнiстративно-правових

вiдносин>> (с.21-35). На пiдставi змiстовною вивчення поглядiв науковцiв на цi

поНяття, ik порiвняння та узагапьнення юридичнi вiддiли охарактеризовано як

складовi елементи органiв державноi влади, пiдприемств, установ та

органiзацiЙ, змiст дiяльностi яких полягае у проведеннi правовоi роботи,

контролi за дотриманням законностi, а тако, i здiЙсненн; iнших функцiй

правовою характеру (с. 34-35).Це визначення доволi комплексно характеризуе

вказанi вiддiли. Автором також виокремлено найбiльш xapaKTepHi ik

особливостi, якi характеризують цi вiддiли як уrасникiв адмiнiстративно-

правових вiдносин. (с. З5). Слiд вiдмiтити, що цi висновки вiднайшли свое

под€lJIьше розширення в роботi.

Заслуговуе на пiдтримку i проведене автором дослiдження питання

правовою реryлюванЕя дiяльностi юридичних вiддiлiв. Так, з урa>ryванням

змiстовною узагаJIьнення поглядiв науковцiв на поняття ((правове реryлювання>)
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(с. 36-41) О.О. Кривко слушно вк€шано, що правове реryлювання дiяльностi

юридичних вiддiлiв - це систематизованиЙ упорядковуючиЙ юридичниЙ вплив

на суспiльнi вiдносини, що виникають в галузi роботи цих вiддiлiв, який

виражаеться у системi правових норм чинного законодавства Украiни (с. а1). I

додатково уточнено, що таке реryлюваннrI iх дiяльностi виражаеться у нормах

права, якi закрiплюються не тiльки в законах, а i в iнших нормативно-правових

актах (с. 43). Позитивно, що в дослiдженнi проведено змiстовний огJIяд

основних джерел правовою реryлювання дiяльностi юридичних вiддiлiв (с. 43_

50). Цi висновки бiльш глибоко розIФивають роль правового реryлювання в

дiяльностi юридичних вiддiлiв та пок€вують засоби йою здiйснення.

Як одну з центр€tпьних катеюрiй роботи здобувачем дослiджено

адмiнiстративно-правовий статус юридичних вiддiлiв. Слiд вiдмiтити, що автор

вiдiйшла вiд традицiйною погJIяду на цю категорiю як сукупнiсть прав та

обов'язкiв або компетенцii та повноважень вiдповiдного органу. В результатi

проведеною дослiдження О.О. Кривко запропоновано пiд адмiнiстративно-

правовим статусом суб'скта розумiти сукупнiсть юридичних параметрiв, якi

визначають йою мiсце у системi адмiнiстративно-правових вiдносин та

видiляють серед iнших суб'екгiв у сферi державною управлiння (с. 57). З цим

висновком в цiлому згоден, як i з наведеними в роботi характеристиками

юридичних параметрiв дослiджуваних сф'ектiв (сукупнiсть юридичних

можливостей та обов'язкiв суб'екга, йою компетенцiя та мiсце суб'екта в

органiзацiйно-правовiй cтpyкTypi державного управгliння) (с. 58). Тому

пiдтримаю автора у iT висновку, що юридичнi вiддiли на сьоюднiшнiй день

займають особливе мiсце в системi органiв влади, що юворить про

притаманнiсть iM специфiчною адмiнiстративно-правою статусу (с. ба).

Продовженням дослiдження питання хараIсгеристики 4дмiнiстративно-

правовог0 забезпечення дiяльностi юридиЕIних вiддiлiв в УкраiЪi ст€tпо

з'ясування автором специфiки змiсry цiеi дiяльностi. Так, нею поглиблено

розрлiння таких характеристик вкzваною забезпеченнrI як об'ект i предмет.

Зокрема пiд об'еlсом 4дмiнiстративно-правовою забезпечення дiяльностi
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якiюридичних вiддiлiв слушно пропонуеться розумiти суспiльнi вiдносини,

виникають у процесi формування, реалiзацii та припинення юридичними

вiддiлами свою правового статусу (с. 76), а йою предметом визначена

дiяльнiсть юридичних вiддiлiв (с.81). Уточнено i змiст предмета вкЕваною виду

адмiнiстративно-правовою забезпечення (правовiдносини щодо утворення,

реорганiзацii та лiквiдацii вiдповiдних вiддiлiв, органiзацiя iх роботи та

взаемодii мiж працiвниками всерединi вiддilry то;.1о) (с.81).

Схвально можна оцiнити результати дослiдження автором питання

напрямiв, форм та методiв адмiнiстративно-правовою забезпечення дiяльностi

юридичних вiддiлiв. Так, нею до основних напрямiв такою забезпечення

вiднесено: створення нормативно-правових та органiзацiйних умов для

ефективною ik функцiонування, визначення процедурних аспектiв,

забезпечення професiйними кадрами тощо (с. 82). Що стосуеться форпл

адмiнiстративно-правовою забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв, то

автором запропоновано розумiти ix як законодавчо визначений зовнiшнiй вираз

практичноi дiяльностi уповноважених суб'еmiв, що здiЙсrпоеться за допомоюю

використання рiзноманiтних iHcTpylleHTiB та засобiв з метою створення Bcix

необхiдних умов для функцiонування вiдпое'цних пiдрс,liлiв (с. 85). А
основними формами забезпечення небезпiдставно визначено: нормотворчiсть,

контроль та нагляд, прийняття управгriнських рiшень, укJIадання

адмiнiстративних договорiв тощо (с. 85). Що е також позитивним, то це те, що

автором цi форми детulJIьно проаналiзовано в роботi (с. 8б-9З). Пiдтримку

викJIикае i запропоноване автором

правовою забезпечення дiяльностi

законодавчо визначених iHcTppleHTiB та засобiв забезпечення ефективною

функцiонування дослiджуваних у дисертацiйнiй роботi пiдроздiлiв (с. 97). В

цiлому з таким визначенням можна поюдитися.

ПродовженнrIм отриманих результатiв стаJIо дослiдження здобувачем

процедур дiяльнос,. юридичнl"- вiддiлiв, якi в

дослiдженrrя поглядiв науковцiв на поняття

розумiння методiв

юридичних вiддiлiв

адмiнiстративно-

як сущупностi

питання адмiнiстративних

результатi проведеною
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процедура), (адмiнiстративна процедура)

охарактеризовано як сукупнiсть законодавчо визначених послiдовних дiй

уповноваженог0 суб'екта, якi BiH мае здiйснитй задля реалiзацii прав, свобод та

iHTepeciB (с. l09). I такий попIяд на це явище в цiлому можна пiдтримати. I, як

слушно вк€lзус здобувач, щодо значення правовоi процедури та if дотримання,

що це <...забезпечу€ досягнення цiлей нормативно-правовою реryлювання у

будь-якiй сферi суспiльних правовiдносин> (с. |22). Також в роботi уточнено

перелiк процедур в дiяльностi юридиtIнlD( вiддiлiв (дозвiльнi; притягнення до

вiдповiда.гlьностi; надання 4дмiнiстративних посJrуг; кадровi; контрольно-

нагJIядовi; дiловодства) та наведена ik змiстовна характеристика (с.1 13- 1 18).

Щiлком обцрунтованим в cTpyкTypi робот; е присвячг ,ня авtrором його

третьою роздiлу питанIIям пошуку шrляхiв удоскон€lлення адмiнiстративно-

правовою забезпечення дiяльностi юридиtIних вiддiлiв в Украihi. iх

дослiдження, на мою думц, привело автора до формування низки науково-

обцрунтованих висновкiв, якi мають значення для пiдвищення ефективностi та

дiевостi адмiнiстративно-правовок) забезпеченЕя дiяльностi юридичних

вiддiлiв. Тако слiд пiдтримати результати змiстовною анапiзу автором

зарубiжною досвiду органiзацii дiяльностi юридичних вiддiлiв та можJIивостi

йою використанЕя в YlqpaiHi (краiн европи, Споlryчених Штатiв Америки,

Великобританii, Ресгryблiки Бiлорусь, УзбекистаЕу, Росiйськоi Федерацii,

Молдови) (с. 2а-135). Як узага.пьнення здобувач вказус, що на сьоюднiшнiй

день в cBiTi icHye двi основоположнi мол. лi органiза,-ii та правовою

забезпечення роботи юридичних вiддiлiв - за<iдна та схiдна (с. 135). I слiд в

цiлому пiдтримати автора, що з урахуванням особливостей органiзацii

правовою забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв в УкраiЪi варто

переважно спиратися на досвiд пострадянських краih (с. 137).

Також до числа здобуткiв дослiдження слiд вiднести пропозицii щодо

удосконалення ншIiональногo адмiнiстративною законодавства, яке регJIаментуе

дiяльнiсть юридичних вiддiлiв. Зокрема з урахуванЕям попереднiх висновкiв в

роботi, а такох проведеною в пiдроздiлi дослiдженЕя, у тому числi i негативних
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аспектiв в роботi юридичних служб (с. 144), автором наведено TaKi пропозицiТ в

цiй сферi: адаптацiя нацiональною адмiнiстративною законодавства до

нормативних стандартiв европейською Союзу; oHoBJIeHHrI та систематизацiя

законодавства, яке решаментуе дiяльнiсть юрцдичних вiддл.,iв; визначення у

нормативнiЙ базi |раничноi чисельностi юридичних служб, окреслення ik

структурно-органiзацiйних особливостей для Bcix без виключення пiдприемств,

установ та органiзацiй; включення у законодавство норм, якi б реryлювали

можливiсть зztпуIIати до здiЙснення правовоТ роботи в органах, на

пiдприемствах та в органiзацiях найманих юристiв-пракгикiв (с. 149-150).

Позитивною рисою дослiдження е те, що у ньому наведено KoHKpeTHi

пропозицii, якi стосуються такою важливою аспекту дiяльностi юридичних

вiддiлiв як удосконаJIення органiзацiйних засад ix функцiонування. На слушну

думку здобувача, вони стосуються упорядкування, приведення певноi

cyкyпHocTi елементiв у певну систему (с. 152). А стосовно юридичних вiддiлiв,

то об'ектами удосконалення органiзацiйних заr -д е ik: кЕtщt iB€ забезпечення;

матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення; iнформацiйне забезпечення;

система прийняття управлiнських рiшень тощо (с. 153). В межах дослiдження

автором дет€tпьно проаналiзовано кожний iз вказаних аспектiв, що створюс

належне методологiчне пiдЦрунтя дJuI удосконаленIIя ik дiяльностi.

У роботi мiстяться й iншi слушнi положення, висновки та пропозицii, якi

пiдкреслюють теоретичне та практичне значення проведеного О.О. Кривко

дослiдження.

Разом з тим, визн€lючи загалом нЕlлежний теоретичний piBeHb роботи

здобувача та Ti практичне значення, варто зазначити, що це не викJIючае

критичного аналiзу окремих висновкiв та пропозицiй. Зокрема:

1. На с.29 у поняттi <суб'ект адмiнiстрат; вно-правовI- вiдносин>) автор

обмежуе сферу суспiльних вiдносин, )ласниками яких вони можуть бути, лише

сферою державного управлiння. Але ж цi суб'екти також беруть yracTb в

управлiннi приватними органiзацiями та у внутрiшньо органiзацiйнiй дiяльностi
,анiзацiй.
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2. У визначеннi поняття <<адмiнiстративно-правовий статус суб'скта> (с.

56) уваry переважно акцентовано на статичному його аспектi (мiсце у системi

адмiнiстративно-правових вiдносин), однак не вк€вано, яке ж значення мае

статус для участi суб'екта у адмiнiстративно-правових вiдносинЕlх.

3. В цiлому погоджуючись iз автором, що юридичнi вiддiли е

невiд'емною скJIадовою органiв державноi влади, пiдприемств, установ та

органiзацiй (с. б7), вiдмiчу, що мова напевно йде про юридичнi вiддiли саме як

cTpyKTypHi складовi цих органiв. Бо iз вкzваного висновку можна зробити

висновок, що обов'язковим елементом органу, як Його ознакою, е юридичнi

вiддiли, але це не завжди так.

4. Висновок автора щодо системи методiв адмiнiстративно-правового

забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв (с.97) потребуе уточнення, адже

власне iмперативний метод, як раз i реалiзуеться завдяки встановленню

приписiв та заборон. Поряд iз цим не вк€lзу€ться на доцiльнiсть використання

рекомендацiйного методу у реryлюваннi вiдносин за )лIастю юридичних

вiддiлiв.

5. Висновок, що в УкраiЪi найбiльш прийнятний до використання досвiд

правового забезпечення дiяльностi юридичних вiддiлiв пострадянських краiЪ (с.

168) потребуе розширення. Зокрема це стосуетьuя того, що зI,1дно положень ст.

|3|-2 Конституцii УкраiЪи викJIючно адвокат здiйснюе представництво iншоi

особи, а як вк€lзуе автор, саме в захiднiй моделi правового забезпечення

дiяльностi юридичних вiддiлiв реалiзуеться представлення юридичноi професii

виключно суб'ектами адвокатськоi дiяльностi.

В той же час висловленi зауваження характеризують складнiсть

дослiджених проблем, якi багато в чому мають дискусiйний характер, що

свiдчить про актуальнiсть обраноI автором теми роботи, а тому не впливають

на загальну позитивну оцiнку проведеного дослiдження.

HayKoBi висновки i рекомендацii, сформульованi в дисертацii, досить

повно викладено в шести наукових статтях, огryблiкованих у наукових фахових

виданнrIх Украiни та наукових перiодиtlних вI4idннях iнших лержав, а також у



ЧОТИРЬОХ ТеЗах ДоПовiдеЙ на науково-практичних конференцiях. Аналiз

дисертацii та автореферату О.О. Кривко свiдчить про вiдповiднiсть ik положень

за змiстом, оформлення ikHe вiдповiдае встановленим вимогам.

МОжна констатувати, що результати, якi мiстяться в дисертацii,

характеризуються еднiстю змiсry i свiдчать про особистий вклад О.О. Кривко в

ЮРИДИtIНУ НаУКУ. Чiткiсть викJIаду матерiа.пу, аргуI\dентованiсть наукових

виСновкiв i узагальнень свiдчать про напежний науковий piBeHb проведеного

ДОСлiДження та пiдготовки здобувача. Виконане автором дослiдженЕя сприяе

РОЗВ'яЗанню низки теоретичних i практичних питанъ, що мають значення для

ПiДвищення ефективностi функцiонування системи державного управлiння в

УкраiЪi, про що також свiдчать акти впровадженI я результаli- роботи (с" 211).

Тому викJIадене дозволяе зробити висновок, що дисертацiйне

ДОСлiДження <Адмiнiстративно-правове забезпечення дiяльностi юридичних

вiддiлiв в УкраiЪi> е завершеною науковою працею, у якiй iT автором отримано

HoBi науково обЦрунтованi результати, що в сукупностi розв'язують конкретне

наукове завданЕrI, яке мае значення для науки адмiнiстративного права та

дiяльностi з адмiнiстративно-правового забезпечення функцiонуванЕя системи

державного управлiння в YKpaiHi. Сама робота та автореферат дисертацii

вiдповiдають вимогам Порядку присудження наукових сryпенiв, а if автор -

процес; фiнансове право; iнформацiйне право.
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