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організацію і діяльність публічної адміністрації в Україні, обґрунтовують 

актуальність відповідного дисертаційного дослідження.  

Щодо ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, то доцільно зазначити, що в 

роботі чітко окреслено предмет та об’єкт дослідження, які відповідають меті 

дослідження, що полягає в розробці концептуальної моделі належного 

розподілу повноважень публічної адміністрації, а також обґрунтуванні засобів 

нормативно-правового врегулювання такого розподілу. 

Позитивно слід оцінити комплексне використання дисертантом 

загальнонаукових та спеціально наукових методів. Це формально-логічний, 

порівняльно-правовий, аксіологічний, формально-юридичний і метод 

системного аналізу та інші методи, які дозволили провести детальний аналіз 

розподілу повноважень публічної адміністрації. 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 

наукові праці фахівців у галузі адміністративного права, конституційного 

права, загальної теорії держави і права та державного управління, у тому числі 

зарубіжних дослідників. Нормативну основу роботи становлять Конституція 

України, законодавчі акти України, акти Президента України і Кабінету 

Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові 

акти. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, правозастосовчі акти органів 

публічної адміністрації, а також рішення судів, що стосуються питання 

розподілу повноважень. 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що робота є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного 

права здійснити доктринальний адміністративно-правовий аналіз розподілу 

повноважень публічної адміністрації та запропонувати авторське бачення 
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шляхів удосконалення такого розподілу і можливості його нормативного 

закріплення. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих вперше 

особисто здобувачем, деякі з них - удосконалено, а деякі - дістали подальшого 

розвитку. Положення, які представляють наукову новизну даної роботи, 

сформульовані чітко, є обґрунтованими, мають науково-практичну значимість. 

Найбільш важливими та значимими серед них є: 

1) висновок про необхідність включення до складу суб’єктів публічної 

адміністрації лише тих, для яких виконавчо-розпорядча діяльність є основною 

та визначальною. А, натомість, долучення до органів публічної адміністрації 

всіх суб’єктів, що за певних обставин можуть функціонально здійснювати 

повноваження публічної адміністрації, призведе до збігу та однакового 

змістового наповнення понять «суб’єкт адміністративного права» та «публічна 

адміністрація» (стор. 12, 39-41 ); 

2) визначення доктринального змісту поняття «good governance» через 

характеристику переліку його «належних» складників, засадничими та 

фундаментальними серед яких є права людини, верховенство закону і 

демократія. Положення, що майбутній розвиток концепції належного 

урядування може здійснюватися в напрямі формулювання чітких визначень 

самого поняття (оскільки не можна дослідити та вдосконалити те, що не 

визначено на понятійному рівні за допомогою категоріального апарату), а 

також дослідження його через детальний аналіз його структурних компонентів, 

атрибутів чи критеріїв (демократія, громадянські та політичні права, управління 

державним сектором тощо) (стор. 12, 106); 

3) обґрунтування втілення на всіх рівнях адміністрування таких форм 

розподілу повноважень публічної адміністрації, як надання повноважень і 

делегування повноважень, що використовуються залежно від суб’єктів, які 

беруть участь у розподілі, та характеру самих повноважень. Висновок про те, 

що, розподіл повноважень, який здійснюється за допомогою делегування між 
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місцевими органами публічної влади (делегування органами місцевого 

самоврядування місцевим органам виконавчої влади і реалізація делегованих 

повноважень виконавчими органами місцевого самоврядування), реалізується у 

формі надання повноважень, оскільки не передбачено добровільність у 

здійсненні делегування, а також відсутній власне процес делегування власних 

повноважень (стор.9, 140-141); 

4) виокремлення та характеристика показників децентралізації, а саме: 

індикатором рівня фіскальної централізації чи децентралізації визначено 

величину частки місцевих доходів і видатків; ступінь адміністративної 

децентралізації визначається відсотком власних доходів у загальному обсязі 

доходів місцевих бюджетів; найбільш очевидним показником політичної 

децентралізації є наявність виборів у громадах та на асоційованому рівні 

місцевого самоврядування (стор.9, 160-163); 

5) класифікаційна схема розподілу повноважень по горизонталі, 

виходячи не з виду завдання (освіта, транспорт, культура, безпека), а зі зв’язку 

між умовами виконання завдань і організаційними структурами, які ці завдання 

втілюють у життя, яка надає можливість більш яскраво розкрити розподіл 

повноважень у кінцевому організаційному плані, а не функціональному. 

Обґрунтування доцільності розподілу повноважень залежно від завдань, що 

реалізуються на ті, що здійснюються на виконання виконавчих завдань, завдань 

з планування, завдань з надання послуг, контрольних завдань (стор. 10, 180-

182) . 

6) обґрунтування принципу субсидіарності як основного принципу 

інституційної організації влади, який повинен бути покладений в основу 

розподілу повноважень публічної адміністрації по вертикалі. Заперечення 

можливості витлумачення субсидіарності за допомогою таких понять, як 

децентралізація, делегування, деволюція, із жодним з яких вона за змістом не 

збігається, хоча може бути мірилом чи інструментом визначення меж 

децентралізації, а, отже, делегування і деволюції (стор. 211-213). Тим не менше, 

встановлено, що складність забезпечення належного розподілу повноважень 
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публічної адміністрації на основі принципу субсидіарності полягає у 

визначенні граничних можливостей владних суб’єктів нижчих організаційних 

рівнів, а також оптимізації територіальної організації публічної влади, зокрема 

заміні недостатньо спроможних адміністративно-територіальних одиниць та 

рівнів адміністрування самодостатніми, які зможуть забезпечити належний 

рівень надання послуг, зокрема, у сфері освіти, культури, охорони здоров’я 

тощо (стор. 217-218); 

 7) положення щодо вирішення проблеми неналежності розподілу 

повноважень публічної адміністрації на районному та обласному рівні 

управління через закріплення в Конституції України наявності поряд з іншими 

елементами системи місцевого самоврядування, що склалася в межах окремого 

району й області, і такого елементу, як виконавчі органи районних та обласних 

рад, та наділення їх виконавчо-розпорядчими повноваженнями; ліквідацію 

місцевих державних адміністрацій, а також регламентацію здійснення 

префектами повноважень щодо нагляду за додержанням Конституції і законів 

України органами місцевого самоврядування, координації діяльності 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та нагляду за 

додержанням ними Конституції і законів України, забезпечення виконання 

державних програм, спрямування й організації діяльності територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з 

органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного 

стану, надзвичайної екологічної ситуації ( стор. 283-284, 379). 

8) обґрунтування, що інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі, є 

проявом не передачі чи звуження суверенітету, а розподілу повноважень між 

національними суб’єктами публічної адміністрації та наднаціональними 

інституціями, що визначається як «взаємозалежне європейське управління», 

«спільне прийняття рішень», «мережеве управління» (стор. 321-322). Тим не 

менше у даному контексті автором звертається увага на те, що втілення 

принципу субсидіарності, зміст якого виражає правові форми наділення 
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повноваженнями наднаціональних органів, є необхідною умовою проведеного 

розподілу; 

9) положення, що розподіл повноважень публічної адміністрації 

стосовно транскордонного співробітництва повинен забезпечити дотримання 

принципу субсидіарності, який у даному контексті стосується горизонтальних 

інтегративних зв’язків і взаємовідносин суб’єктів співробітництва. 

Обґрунтування того, що повноцінне використання організаційних, фінансових, 

інституційних міжнародно-правових механізмів транскордонного 

співробітництва може бути здійснене у разі набуття правосуб’єктності 

органами транскордонного співробітництва, а до сфер, у яких ключові 

повноваження доцільно передавати органам транскордонного співробітництва, 

належить загальне територіальне співробітництво у всіх сферах компетенції, 

надання правової допомоги, освітніх, соціальних та інших послуг учасникам 

транскордонного співробітництва, вирішення конкретних питань, таких як 

запобігання стихійним лихам та реалізація програм співробітництва, що 

фінансуються Європейським Союзом (стор. 346-347). 

Таким чином, можна зробити висновок, що дисертаційне дослідження 

Карабін Тетяни Олександрівни здійснено на відповідній методологічній основі, 

достатніх розробках адміністративного права, на базі глибокого аналізу 

законодавства і аргументованій полеміці. Практичне значення представленого 

дослідження та одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять 

науково-теоретичний і практичний інтерес у науково-дослідній сфері, 

правотворчості та правозастосовчій діяльності компетентних суб’єктів, а також 

у навчальному процесі. А окремі положення роботи є вкрай важливими для 

оптимізації нормативного регулювання організації та діяльності публічної 

адміністрації в Україні.  

Загальна позитивна оцінка роботи не виключає певних дискусійних 

положень і наявності окремих недоліків, які стосуються безпосередньо змісту 

роботи. Так:  
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1. У підрозділі 1.1. «Характеристика змісту категорії «публічна 

адміністрація», в якому дисертантом аналізуються зміст та характеристики 

поняття, визначається, що у вітчизняній доктрині воно аналізується  у двох 

площинах: організаційній – як сукупності органів та посадових осіб, і 

функціональній – як діяльності з реалізації публічної влади. Тим не менше, 

детальному аналізу підданий тільки структурний аспект, хоча відмічено, що 

дане поняття у формуванні адміністративно-правових відносин повинне 

використовуватися як базове. Вважаємо, що доречним було б детальніше 

проаналізувати інший аспект публічної адміністрації, крім того, що він повинен 

бути базовим у формуванні адміністративно-правових відносин.  

2. У підрозділі 1.3 «Місце забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина у розподілі повноважень публічної адміністрації» розглядається 

механізм забезпечення прав та свобод людини, та робиться вірний висновок, що 

публічна адміністрація має подвійну роль, місце і значення в цьому механізмі, 

будучи і «активним», і «пасивним» суб’єктом. Однак, механізм правового 

регулювання містить в собі ряд елементів, є системою певних етапів правового 

забезпечення прав та свобод людини, і саме в такому ракурсі місце публічної 

адміністрації у відповідному механізмі, вважаємо, є недостатньо висвітленим. 

3. У підрозділі 1.4. «Роль європейських принципів права в розподілі 

повноважень публічної адміністрації» детально досліджується концепція 

«належного врядування», однак, інші концепції публічного адміністрування 

розглядаються в підпункті 1.1 «Характеристика змісту категорії «публічна 

адміністрація». Вважаємо, що, оскільки концепція «доброго врядування» є 

наступницею, витісняючи популярну раніше концепцію «нового публічного 

менеджменту», дослідження її змісту доцільніше було б здійснювати у 

першому розділі дисертаційного дослідження. 

4. У підрозділі 2.1 «Форми розподілу повноважень публічної 

адміністрації» обґрунтовано класифікацію форм розподілу повноважень публічної 

адміністрації та виділено: надання повноважень і делегування повноважень. 

Однак, вважаємо, що дана класифікація є неповною, оскільки в 
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адміністративних відносинах між публічними службовцями існує інститут 

адміністративного доручення, що теж повинен розглядатися як форма 

розподілу повноважень публічної адміністрації, відмінна від делегування, а тим 

більше, надання повноважень.    

Вищенаведені зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, 

на впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

роботи. Теоретичні результати і наукові положення, які містяться в цій 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

автора в юридичну науку. Вдалий і логічно поєднаний вибір у дослідженні 

питань, їх актуальність, розумне співвідношення теоретичних міркувань та 

прикладів з практики, чіткість викладу матеріалу, аргументованість наукових 

висновків і узагальнень свідчать про значний науковий рівень проведеного 

дослідження та його практичне значення. 

Повнота викладу основних результатів дисертації забезпечується їх 

відображенням у 1 одноосібній монографії та двох колективних монографічних 

дослідженнях, 22 публікаціях автора у наукових фахових виданнях України та 

зарубіжних науко-періодичних виданнях. Апробацію результатів дисертації 

здійснено шляхом оприлюднення їх на семи науково-практичних конференціях.  

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел із проблематики дисертаційного дослідження. Автор 

сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 

вітчизняного адміністративного права. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України. 

Вказане дозволяє зробити загальний висновок, що дисертаційне 

дослідження «Розподіл повноважень публічної адміністрації (доктринальний 

адміністративно-правовий аналіз)» є завершеною працею, в якій отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне 




