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вIлгук
сlфirtiйпого сllroнeнTa лOктOра tори/l}rчних llayк, Jlоlle}I,r"a 1|yM*lHlt

llo;ltlдllпIпp* llалешr,лrнOвиrIа на дисертаlliйше лосlliдlкеtлtlя Pyшirl*
{);lilксхлlдра Гршrоровича <<Адмirriстра"rfiýно-шрflвовi :rпеадн здiЙсtltшlttl
KоlITpoJltо зir дiя;rьrriстIо судовO-ексшертllих усташOв УкраТlrи}l, tto/laШe tla

з/ltlбуr*I,$ llayкoвoгo стуIIеýя доктора к)риличних }lffyк зfl cltcllia.шr"HicтKl
l2.00.t}7 * алмilлiс"l"ра,[,ивtле шраво i проrдес; фiнансOве npallo; iшформаlliЙllrэ
llpaBt)

Актуальшiстl, clбpaHoi темн дсlс"lriдхсепшш. Bиpitltelltlя IlLll"aшb пiдlлиt.tlсi"tttя

ctIlttc,l,иtlltclcT,i IIpitl}сl<rxop<llrHoT дiя.ltьностi, забезпече}Ilля lIpllt}сlllopяJtKy tr ll()l}иx

y]\1oil€lx у чr.rма:liй Mipi зzulежи,I,ь rлiд чir,когсl i ефективr{Oгtl rIрi}IrовOго'га l{ilyк{)l}о*

,гс,чtli.tлlсlго забезfiечення ltiяльностi органiв та ycTa}{ott, lц0 ]аб*Згl*,IУtоl"Ь

законнiс"l,ь,га правопорядок у державi.

()собливо це вiдноси,гься д0 екслерт1lих гliдрсlздiлiш, якi llnK.rlptKulti

зttýе:lгlечрlти шеуков!lми i техl{iко-кримiна.lliс,rичними засобами та метOдtlмн lit]{l;

г]рOцес рOзкриl,тя те рOзслiдування злочиlliв, сприяти застOсуванню сгtсttizutьtlрt"ч

]ltlill{b rз ycix видах судочи}lства i служити свOсрiдним Kal{lillоý,{ BпpOIJaJliK(jllljrl

0учаýll[,lх дOсягне}lь неуки в прi}tsоохOрOнну дiяльrriсть та сул()ч}.{шс,t,l}о, l}u* ttc

l,t},llrlill,il(l] rlеребулови i самого прсцесу оргаrлiзаLtiТ дiялlll,нrrс,гi су/{сlrзо*ýксlluртllих

yc,гallоIt l,,ta якiсitо новOму piBHi, i покращення адмiнiстрати$llо-шравOвих засiiJt ;х

ltiя.llьгl<lс,гi,у тому числi tlри взасмодiТ мiж собою,}а з iншими суб'скI,&м}l.

"Гому гlитанI"lя вдоскон&пенI{я органiзацiТ дiяльrrост,i eKýrlep"l,iB в llptlнOt}()ivly

"га срганiзацiйно-структур|{0му аспектах в умовах загOетрення KpиMittcll,etttttlТ

сlбстансltзкtt cTаIoTlr актуаJIьIlимн i rrеобхiдними для олтимiзацiТ npaK,l"и.ltttti

дiя;tьностi експертних ycTaнoýt шiдвищення iT ефективностi в обслуrовуваллlii

rrс-1,I,реб судочинстаа та правоохороншоi дiя.llьtlостi. Важ.пивсll"с з1-1аче}.l1,1}.l lll}1.1

i{boMy ллабуваtl вдоскOнzulення ко}{троJIю за лiя.llьt-лiс,rrсl сулоt}O-ексгlер1,1lих

ycl"a}iOB.

З оl""rrяду IIа зa,Jllattcиi обстаýини дисертаtliя PyBirla 0.I-. с aкTyaлbtttlttl i

сl]trсчirсIltlю. сlскiльки ,}о[Ia приавячена TeopeT}.tLIfioмy 0cMиcJlc1-1tlltl змiс,lу ,1i!

"i},lii.lell}lя аllмiпiстративt"лO-лравових ,}acaJ{ :lдiйсrrешлrIя Kсll"|,l"pt}jIl() за /tiя,llbtlic,tttl

судOн()*ексI Iерт}lих устанtrll Украirrи.
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11po актуал,шьлtiсть дослiдхсеttltя сtлiдчиr,t, тttкOж йогсl tliдrloиiltllic,гt,

<(J,l,parret^iT cTa;tol0 розвитку <УкраТна - 2020)), ýхваJIе}{оТ Указом [lрезидеri,га

Украiни вiд l?,01.20]5 р, JФ 5Паl5; С,граl,егii розвитку [|аукOвих дс:слi/tхсеilь

I,lацiоналы,tоТ аtсадемiТ правових наук УкраТни rra Jt)l6*2t)2t} рр.' затl}ерлженоТ

llос"гаIIоliOIо загалIr}Iих зборiв l-{ацiональноТ академiТ правOвих ililyк УкраТни r,ri"r1

З березня 20Iб р.; а також викоfiання i'f у межах }{ауковO*дослiдших т*,и

I-Iавча;lьнO-наукового iнстиryту права Сумського державногtl унiверси"ге,rу

,<УдсiсксlлlаJIенt.tя системи правоохоронних органiв щод0 забезшсчеttltя

t}liHat"lcclBo-eKoHoMiчHoi безпеки УкраТни> (номер державI"tоТ peccTpaltii

(' l l 6{,J0068 l 4 ), <Система критерiТв зовнitлньоlтl монiторипгу дiя;lьностi сllиt ltrtrr

llpaвooxopoнHolrr органу у сферi забезпечеl"tня с}iнашсовоТ Ti| elcoltcrMi.tt.lclt'

бc,llleKи держави)> (ш<lмер лержавноТ ресст,рацii 0l l 8LJOOЗ575).

Мст,а lt}|сертаlliйноr"rr дос;riдженrlя полягас в тсму, r"цоб ша rriлcT,aBi

УЗаг€Lпьнення наукових праць вчених, аналiзу законолавстж УкраТни, визначи,г!l

СУ'гнiс'l'ь 'ra рO}крити особливостi адмiнiстратшвио-лравових засал здiйсrtенtlя

|{oltTpoJltо за дiяльнiстю судово-експертних устансв УкраТни, запроI)оl-tува"|,и

шiдrrовiдrrу колlцепцi}о, а також оfiрацюI}ати проirозицii i рекоменлацii щсllltt

8/(0с Ko}I aJl еI"l}Iя alдM i шiс,грати в}Iо|ю законодевства у цiй сферi .

I lада1,1е fiа рецензуваI{ня ;1исерr,ацiйне дослiдrкешlля с fiOplllоK)

t}УrlдаментаJIьною та кOмгIJIексl"Iою робот,сrю, присвячеIlоIсl ви:i}lаLIен}лю cyTttclc"l,i

'Га ОСобливост,ей адмiнiстратиt}но-правових засад здiйснеишя кOнтрOлtо ljil

/tiяльlliстIо судово-експертних установ Украirrи) атакож виробленню прOпозиl_tiй

IJIOдo Тх покраtrlення.

[]исокий cTyпillb oбrpyrrToвaHocTi результатiв дос.пiдженtlя зумсlвлений

llt)cllTb рацiональною та внутрiшнь0 узгоджеtlою сTpyктypoto диcepTal{iiil"lttT

РОботи, I-{ауково-теоретичне rriдгрун:я для виконаt{}tя робоl,и скл&Jlи працi

t|laxiBLliB iз галу:зi адмiнiстративного права. OKpiM. "гогrr, було викорис,ганr;

1,IаlIРаЦЮВання фахiвцiв iз: TeopiT управ.пirtня, "георii дерiкавI"{ i пpalttt,

Кримiнального права, tlсихOлогii, фi"шософii, соцiологiТ, кримiналiстики а так(}ж

iншrих гшIузевих наук, у тому числi зарубiх<них дослiдникiв. Нормативну сlсшOву
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дисертаltii fi,l,аl{олuIять }iормативно*правовi акти рiзноТ }оридичнtlТ сили: ьiл

ldtlн*r'иr,yrtiT УкраТfiи ло пiдзаконних нормативних аtсгiв. У ходi дисертецiйlлоlu

ltос;liдlксння бy-rIcr такOж виксристан0 закOlлOдавство деяких зарубiжrлих краТн,

;tocBill яких було рOзшя}{ут0 у KoIlTeKcTi здiйсше}lня контрOлю за дiяльl-tiстlо

су/lсlво-експергних ycTa}loв. Iлrформачiйну та емпiри.tну оснOву диеертаl{iйшогtt

:ttlслiдже}{IIя становJIять узагаJIьнення практики дiялыtостi судово-gксгlсрl"них

ycтal{oв та суб'сктiв, що уповнOваисенi здiйснювати контрOль за Тх роботоtо. а

l,aK()}K ltoBiдKolli видаrtня, статистичнi матерiали..

Узагальнений в роботi теоретичt"lий та норма,I,ивний матерiал аlrruliзус,l,ься

з викорис,ганням виtsаженого методологiчного arrapaTyi яtсий вкJl|tlча( як

:]al,a,JtbHoHayKoBi, так i KoHKpeTHi HayKoBi методи пiзнал,tня, зOкрема: лсlгiкtl-

сем*tltтичttий, анzuriтичний, iсrорико-правовий, метод доцумýrlтальнOк) аtrа;tiзу.

стру}сryрrrо-функцiона_шьний, метOд класифiкацir, моделIOваншя, прогнOзув&}lня та

il,tmi методи пiзнання п,роцесiв i явиlц. Загалом, мётOди дослiд;ке}lня с t{iлком

Сучасними Й обrруrrтованими, що ста-II0 зашорукOю успiшного вирituенltя

псставлених дисертантом завдань.

Змiс,г дисертацiТ в цiлому характеризусться досить висOким теоретичl.tим i

I,{аукOвO*метOдOJIOгiчлlим piBHeM вирittlеt-lltя l"Iocl"aвJleHиx зав.r{ань. Lli,r,Ko

виражениЙ теоретичниЙ пiдхiд, зокрема, вдало розроблеяi деrРiшiшiТ,

к"шасифiкацiТ i критерii' дозволили автору аргументовано визначити BJlecHy

llозицitо щOд0 багатьох дискусiЙних проблем адмiнiстр&тивнO-правовогсl

,забезl:ечення здi йснен ня контрOJlю за судовO-ексшертttоtо дiяльн icrro.

Наукова повизна oдержffних результатiв визиачасться тим, tlttl lJ

лисерт,ацiТ вперrrIе, комплексно визначено cyTHicTb та розкрит0 особливсlсr,i

a;lMi1-1icтpaтиBt"Io-лpaBOBиx засад здiйснення контрOлю за дiяльнiсrто cy/{ol}о*

елt0Ilер1,1lих установ УкраТни, що ляпIо t} oc}toвy виробленl,tя НiДllОВiДrrОТ

кtlнlцепцiТ, а тако>t( пропозицiй i рекомендацiй щоло tзllоскопа"llеtllIя

адмiнiстративного законодавства. У результатi проведеноrо дослiджеtlt,lя

сформульован0 низку нових концепryаJlьних наукових пOJ]Oх{снь та вис}л()вкiв,

заfi рOtlо н сrваних особисто здобувачем.
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На ОСОбливУ yвaly заслуговують Hac,r,yшHi положення, вtrlcIlCIBкt"{*

рекOмеlIдацiТ та fiропOзицii, що викладенi в цiй дисOртацiТ, якi найбiльш lлаOчнс

lleмOlrCTPYl'o]'l) iT наукову новизну, теOретичI,Iу та практичI"lу :}Ilечущiсть:

- ЗаПРОПOНОВаIiе здобувачем визначення поня,гтя судо8O*ексrtерт,ноТ

УСТаНOВИ, пiд якOю запропонOвано розумiти юридичну особу державноТ чш

НеДеРЖаВнОi форми влаýностi, ключовою метою сl]ворешня i функцiолryвання

якс;i с :lдtйснеttt{я судовO*експертноi дiялы.rостi 1с. 48);

- ВИС}lОВОк rrро 'I'Q, щtr судовO-ексгtертнi усl,а}I0ви, хOча }le Ha/li.lleHi

sладнимt,l гlоR}lоt}аiкеннями щOдо здiйсненлIя r]раllr:охOрOнноТ дiяльtlос.ri i rle

РеаЛiЗУlОТЬ УПравлiнського впливу на вiдносини i процеси, щсl вiдбувак)ться в

xo/,li lta1,1tli Дiя,ltьttостi, BTiM виконують I{адзвичайно ваiкливу забезлсчуýiulllll} 1ц

;lr)пolvtiжHy робо,l"у у сиЁ,гемi шравоохорошноi дiяльностi (с.59);

* I]ИЗНаЧення кol"tтролю за лiяльнiстю суло8о*ексllертннх уста}{trв УкраТни

ЯК ВаЖЛИВОГО засобу управлiння, сутнiстю якOго с здiйснення улсвI{сважен}lм}l

СУб'СКТаМИ rrеревiрки вiдповiдностi органiзацiТ "г& функчiонуве}{L{я ла}-]t{х

УС'Га}l(lВ ЧиIltlим законсдавчим вимогам, виявленt"{я у i'x лiяльносr"i проблем ,1-1l

ltеltолiкiв, Прямих i]орушень норм матерizurьlloго та (або) прOLlесуаJlлэllL}г"()

ЗаКOНOДаВСТВа, Забезпечення вiлгlовiлного реагуваIIшя на цi проблеми l,i}

правсlllорушення задля ix свосчасного усунеrrllя, l]ритягненнЯ lltl

rriДПОВiДаЛьнсlстi винних у Тх вчинення осiб, вiдновлеllttя lICIpyltlel.iCIr,()

LYганOвища, усуненнЯ причиШ та факторiв, Що сприяли Тх появi, змiцнсt"tлtя

ДИСЦИПЛiНИ Та rlревовогtr пOряllку у сферi судово-ексrrер"t]нOТ дiяльност,i (с. 89);

- ОбГРУнтоваltий дисертантом висlловок лро те, Lцо ключOве Miclle l}

СИС'l'еМi fiРаВоВих засад здiЙснення контролю за дiяльнiстlсl судовO-екЁперт},l}.lх

УО'ГilНOВ УКРаirrи на_пежить нOрмам адмiнiсr-ра,гиtзгlоl"о llpaвit, llt{)

rliДТВеРДЖУ(Ться 1,им. lt{o: по*IIерu]е, в бiльшriй частtttli лlорми самс цiсТ га;rузi

rlPaBtt ЗакрilIJIlоIот,ь правсrвиЙ статуо органirз державш.оТ владl* та Тх llоcaJlol]},tx

tlСiб. ЯКi УПОвt"lоваженi здiйснювати контроль за робсlтою судORO*екýпер,I,I.Iих

УСl"аНОtJ; ПС-ДрУГе, безпосередль0 су/{овO-експертнi уотешORи с Ii бiлr,rrriii

ЧаСТИНi ДерrкаВними орг,анiзацiями, завланllя та пOв}lоваiкення якt{х мtillо,гIl
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ot|iirriйHиii, ltержавIrо*визначений характер, а тому Тх дiя.llt,ллiс"t,ь l"ilк()}ý

pýI'Jlitмc}tl,ycTbcrl нOрмами адмiшiстратив}{ого прева; пO-третс, злiйсllеltltlл

ttt}ll'l,pOJIlrHoT rlрtltдедури с актOм реа;liзацiТ crrer{izuIbHиX I}Jlадних пOl}I{()t}ilili*l{Il

rзiдпоlзiдl{ими сrрганами дерiкавI{оi влади Ttl Тх пOсадOв}lми с:собами,, l}tr-

четаерте, саме в нOрмах адмirriстративI{ого прева закрiплtоtоться Klttc1.1oBi

форми та метOди здiйснення контФолю у вiдповiдrtiй сферi, а також процедурtl

i'x гlрак,глll{п()гrl втiлення у життя (с. l04);

- висIIовок здобувача прtl 1,с, щсl метою контролю за дiяльltiст,ltt cyllcllrcr-

eкcllepTl,{иx ycTaltoв сl оцiнка дiя-тlьнос"гi судOлrо*ексilертних ycTa[IoB Украiши

tцодсl iT вiдповiдностi вимогам нормативно-правових aKTiB в сферi суловоi

gкс1,1ер"гизи, il також забезпече}rня правильлlостi такоТ дiяльнtlсr,i (с" IЗ t };

* :l'ясовагli дисертаIlтсм спецiальнi лриIlцили Koн,l-poJl,o за дiяльrtiсr,кl

суJl()вO-ексшертних ycTaI{oB, а саме: об'сктивностi, кOмплекснс:стi, pan]:сl}Jоc"t,i {с:"

l40-I4l);

* в}lзначениЙ автором перелiк адмiнiстративних методiв Kol{Tpojllо зil

дiяльнiстю ЁудOво-експертI-Iих установ, серед яких наступнi: атестаl.tiя; Nlel,оlt

рекомендацii'; прсlведення Hapa/I керiвниц,Irве; управлiнський MeTоll (с. l85- l86);

- аргумеrlтований здобувачем виснOвок прс те, Iltо шо/{аJIьший рсrзвит,<lк

мti;кнародного контролlо за дiяльнiстlо судовO*екслертних ycTalIоB мас: бутлt

спрямованим на здiйснення таких заходiв: l ) участi вотупу й iHtt"tиx сулOt}о-

експертI,{их устанOв до СвропейськоТ Mepexti еудово-ексtIертних ycTallolt

l:i\jl,'Sl: 2J прийняття участi у мiжнародних прOtрамах гliдвище}ltlя Kшa.rric}riKartii

c}/lоl}}lx експертiв; З) лодашьша робота з акредитацiТ "rrабораr,орiй судоl}сl-

ексllер,гних устанOв fiе лише МВС та N,IiHicтepcтBa tос,гицiТ, a;Ie й iHt_ttl,tx;

4) оllilI}trва}{}lя придатностi (валiдацiя) метолик експертних лtlс-lLiдltсеtIt,.

lIрl.iведеllня ix до мiiкнародних стендартiв i мето/lики ексilýртllих дocltil.t)(eHIl

] titllt: (с. 270);

- узагалыlенi на ocllоBi аналiзу зарубiжноi практиtси у :iослiлжуlзаllii.i

c([)cpl OcIIoBllt шляхи удоско}Iалпе}IIJя KoI-lT,pOjlю за дIrlльIllстI() сулова-експср,l,}l}lх

yoтall08: пO-першrе} ва)I(ливим с iнтегрування YKpaiirlr до мiждерiкавIlих c}.{cl0l\4
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RЗас:м()ДiТ в c.eKTOpi судOво-ексllертноi дiя;lьносr:i, Iщtr дозtsслl{ть оTpиMili,}l

'lисJlепшi метOдикO*науковi ресурси т,а l}икOристати Тх д,llя пOкраtцення робоr,и

Ёуjloво*екЁilертних установ; гIO-друге, ша прик;lадi зарубiжпих llepж&t}, зOкр*ма

гIострадянськог0 прOстору, лOгiчI{им та необхiлним с формуваrrrrя

центра-lliзованоТ системи управлiння судово-експертllими органiзаt]iямl"t. а

TaKO>K с,l'IJореt-lня сдиного управлirrського та контролIOtOчOго (t{eнтpy}) I]

зазL,аLIеному }{апрямi; по-третс, необхiдно активнiше використо8увети форrrrаr"

}ttэI{тролло t{ерез лiцензiйно-дозвiльнi системи] що забезпе,tить пi/ttллtltl,зt,Iня

якостi не тi;lьки робrэти усl,а}]ов, а.гtе й суJ1сlI}их eKcllepTiB безпосеред[II:о (с. 10?-

29З );

- висновOк про те, щ0 з метою пiдвищення якостi та ефективностi

коl{'ГроJlIо за дiяльнiстю судtOво-експертних устанOR в якос,гi ocнOв}l}lx криr,е;riiв

оцiнlовання даного кOнтролю слiд використовувати HacтyttHi: l)

t|lуrrкrцiоt,rалы"lо-цiльовий; 2) органiзацiйний; З) правовий; ;}) економiчнийl }}

суспi"ltьний (с. ЗOа).

У длrсертацii сформульовано й iншi цiкавi ,г& кориснi lrоложенIlrl ,l"il

вис}{овItи.

ýmcKyciйtli шо.llожеlл}Iя та }ауваiкешня.

()Днак, як i лри дослiдженнi буль-якоi' складнсlТ i новоТ теорстtлчttоТ

проб"llеми, в :]азначеному дисертацiйному дослiдхсеttt,ti мiотиться чимlш()

сгliрних, неузгоджених i не зовсiм обгрунтованих полOжень. якi мOжуть ст,ат,и

rri/lrрунтям лауковоТ дискусii i напрямами подыIьшоТ розробки даноТ проблемrl,

Зокрема;

L Потребуе додатковоl.о обrрунтування виснOвок здобувача Ll{illt0

рОзумiIttlя об'скту кOн"гролю за дiяльнiстю судоI}0*екслертних устенов, пiд яким

з{tIlрOпOFIOвано розумi:ги сукугIлliс:I,ь сусшi.llьних lзiдrлосин, lцо B}t}IиKillоTb It

ltpoltec:i реа;liзацiт уповноваженими органами державнрт влади та Тх шOсаltOних

trciб, iHcтpyMe1,1TiB та засобiв, слрямованих Hil шеревiрку закоl]!лосr,i дiя.:rьиtlсl,i

лос;riдхсуваних у роботi устаrrов (с. З2). Адхсе о6'сктtэм такOгtr коIl"гроJllо с



а
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cycltiJILlli lзiltltосилtн. що виника}оть tз дiяльнсlсr.i cyllсlýO-ýKcr]epl.}l},lx yc"t.it|.it)B"lii

ti i;,t;tяtt,atoTb гlеревiрцi комrrеl^еfi,l.l{ими суб'скт&ми,

2. Потребус уточгlен}lя }аtlрOпо}Iоваrjа здобувачем система Ko}{l.pолlc з{t

дiя,шьнiс"rю суl{оВO-експерТних установ} до клiочOвих структурних *;l*Metl,t,iB

lксrТ Hiitllecg}lо: ме'гу i завлання ко}{трOлtо; об'скт та llpe/lмeт коI{,rроJlю; tис,fсlчly

суб'с:ктiв KOштpoJlbHoT дiя-гlьносr^i; механiзм реа.тIiзацiI конr,ролrо (с. l2l). l{;rпий

rtерелiк лоt{iльl"tо було б доповнити такими еJtеме}лтами, як види тп t}lо;эми

к()lIтрOлю"

. l}изначений дисертаIlтом перелiк адмitriсr"раl"иl}l,лсэ-1tравнх форпл

здiйсшення контрOлЮ за дiяльнiстю судовO-експерт1lих ус]"ёlнOа, якимн Bitl

r}рOпонуС доrOвнитИ проект ЗаконУ УкраТни кПро суд0l}с*експерr.ну

дiяльнiсть>', (реl,у"пяr,ивно-коордикацiйну, експертно-квыriфiк*цiiillу l-il

рекомеlUlацiйllу форми (с. 179) доцiльно доповнити нормотворчOю фсlрмоltl.

4. Акцентуючи увагу на необхiднос,гi збiльш_tення участi грOмелськос:r,i ч

Kcrшr,po"lli за дiяльttiстю судOвO-експертних установ ('с. 25-ý), здобуначs}л,i Bilpl.о

бY.rro б вка3ати l{a KoHKpeTHi MolK"lIиBi напрямки вдOскOнzu]ення пpс)l1e/lyp}.l

реаlliзацiт rромадського контролю за дiяльнiстю судовO*ексilертltих ycTirнca"

5. ГIОТРебУС УТочfiе}{ня висновок здобувач{} пIollo визначеttих л{им jll}gx

мOа{лИt}их напрямкiв оптимiзацii системи суб'сктiв дослiджувалоI"о кOнтрOлк)

(с. З2l }. ВрахСвуючИ те, щ0 цi напрямки ayпepe.I&Tb ОДИlI сlл}лому, дисертаttттlпi

t}apTo булО б вказати той, який BiH вважас бiльш доцiльним.

I}ис,llов"ценi :lауваження нOсять характер побажань та I{e м(})куть суl-г{:всl

вплиt{ути ша зегаJIьну tsисоку неукOву цiнrriсть pel1el"I:tclBaHoT робо"ги ,гit

lItlз}.|,г}.lвLrу оцiнкУ проtsý/lсногtr ав1^0ром лослiджеtlня.

IIРаКТИЧНе :}НаЧення одержаних результатiв дослilliкеl{л{я IIоJlягilс l} т,ONlу,

lIl() во}{}{ можуть бути BиKopиcTalri у: IlаукOво*дос;liдrлiй рсlботi; правотl}орчостi;

сlсвir,ньсlму гiроIlесi,га rrрак"гичнiй дiяльнос,гi.

OcrloBHi результати лослiджен}tя викладенсl в 0lll|оосiбнiй MollоJpa(}iT, rl d-x

llс:сiбниках, ](l*r,и стаl-гях, опублiкованих у }lаукOвих t}ахоних Rиillillllях



Уrtраi'r"rи. 6*r"и стаr-lях у зарубiжних перiодичt{их Iтаук()вих л]иданнях Til ,I,c,}i]x

l lаукових повiдом;Iень на 24-х наукOво-fiрактичних кон(lеренцiях,

fiисертацiю та автореферат оформлен0 вiдповiдно до астанOвле}lих вимOг.

Hallc/tcHe дOзнOля( зробити висновок, шо лисертаI-tiйне jlocJli1,l)lteHlIя

,<АдмiitiстративJlо-правовi засади здiйснення контролtо за дiя"пьнiстtо cyllоi,l(}-

експертних установ УкраТни)) виконане на пшIежному науковO-теоретнч}rсму

iэiвlri, с :}aвepttletloю працею, в якiй oтpllмaнo lloBi tlayкoво обl'рунтоrзанi

резуJlьта"I,и, шlо вирiшують конкретну наукOву проблему, яка мае значенt{я длrl

ацмiнiстративнOгo права, тобто за свOею

вiдповiдас вимогам 11орядку присудження наукових cTyrreHiB, а if автор * PyBirl

()лексаtлдр ГригорOвич заелуговус r{a прису/{ження неуковOг0 стуIrеця ltоl(,гOрлl

lс:ридиr{I{их наук за слеtliальнiстlо l2.00.07 * адмiнiстративне гIравсl i шpcltlcc;

{lilralrcoBe tlраво; iнформаrдiйне право.

0фi lцi li ш и й oпollettT:
"|,.t}.0. Ilачальника вiддiлу
tlpl,a н i:la rlii иауковоi робо,l,и
Ха pKi Bcl)KOгo llattiollaлbtlorсl
yll i rrсрси"гет,у вrlу,грiшlriх cltpaB,
/l()Kl,(}p к)ридн(IIlих наук, дOцент

i обrрун,гованiстю одержаних рсзультатiв шoвHicтto

Володtлмллр tIYMAK

вирiш:енням дослiджених

лсорlи clt i c,|,lo, /to01,o BipH i cTro

актуаJI ь н i сl,ю. но визлIоltl п сlс,ган t:) вк и,га

теоретичним piBHeM i практич},l0l{)проблем,


