


Стосовно ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, то слід відмітити, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації, зроблені на основі досліджень 

наукових праць представників адміністративно-правової та конституційно- 

правової науки, науки державного управління теорії права, вивчення та 

порівняння положень національного та міжнародного законодавства, 

опрацювання значного обсягу емпіричних матеріалів.

Безсумнівною перевагою роботи є використання та аналіз великого 

обсягу нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць, а 

також судової практики з адміністративних спорів. Представлене дисертаційне 

дослідження характеризується використанням виваженого методологічного 

апарату. Його методологічною основою стали сучасні загальні та спеціальні 

методи наукового пізнання, які грамотно сформульовані, враховуючи мету 

роботи,що полягає у полягає у розробці концептуальної моделі належного 

розподілу повноважень публічної адміністрації, а також обґрунтуванні засобів 

нормативно-правового врегулювання такого розподілу.

Так, в ході проведеного дослідження з добувачем були використані 

формально-логічний метод, метод системного аналізу, аксіологічний метод, 

метод порівняльного аналізу та метод моделювання і прогнозування при 

обґрунтуванні належного розподілу повноважень публічної адміністрації.

Дисертація виконана на кафедрі адміністративного, фінансового та 

інформаційного права Ужгородського національного університету. Дане 

дослідження проведено відповідно до Концепції адміністративної реформи в 

Україні, впровадженої Указом Президента України та Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки в Україні на 2011-2015 роки.

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів, наукових 

положень, висновків та рекомендацій. Дисертаційне дослідження Карабін 

Тетяни Олександрівни «Розподіл повноважень публічної адміністрації 

(доктринальний адміністративно-правовий аналіз)», є одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним монографічним 

дослідженням, у якому з урахуванням передового європейського й вітчизняного



досвіду запропоновано систему доктринальних знань стосовно розподілу 

повноважень публічної адміністрації.

До числа найвагоміших результатів дисертаційного дослідження можна, 

зокрема, віднести наступні положення, які самостійно сформульовані автором.

У підрозділі 1.1 дисертанткою надано авторське визначення і здійснено 

аналіз наявних у науці поглядів на зміст та особливості категорії «публічна 

адміністрація». Слушно відмічено, що дане поняття, яке перейшло з 

європейської адміністративно-правової доктрини, за змістом є близьким до 

категорії «державне управління», але у вітчизняній доктрині не отримало свого 

єдиного розуміння і тлумачення (стор. 18). Корисними для адміністративно- 

правової науки є досліджуються основних теорій публічної адміністрації, а 

також сучасні трансформаційні процеси публічної адміністрації, що здійснені у 

цьому ж підрозділі (стор. 20-25).

Підтримуємо висновок, що органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, юридичні особи публічного права, які не мають статусу органа 

публічної влади, а також юридичні особи приватного права, які здійснюють 

повноваження, делеговані публічною адміністрацією, та інші суб’єкти, 

здійснюючи функції та повноваження публічної адміністрації, перебувають у 

взаємовідносинах, і між ними формуються взаємозв’язки, які мають 

функціональний, а не організаційний характер і пов’язані з повноваженнями, 

що реалізуються для забезпечення публічного інтересу. Тим не менше, 

відсутність єдності їх цільового призначення, функціональної самодостатності 

та ієрархічної внутрішньої організації зумовлює відсутність 

системоутворюючих ознак, а, відповідно, і відсутність системи суб’єктів 

публічної адміністрації ( стор. 46, 122, 378).

Позитивним в роботі є детальний аналіз таких елементів компетенції, як 

«повноваження», та надана характеристика їх структуризації (підпункт 1.2), а 

також висновок, що в змісті компетенції необхідним є аналіз саме повноважень 

органів та посадових осіб публічної адміністрації, що визначаються завданнями 

їхньої діяльності (стор. 73).



Заслуговують на увагу розглянуті дисертантом питання делегування 

повноважень та його впливу на обсяг компетенції органу (стор. 141), а також 

характеристики диспозитивності в процедурі делегування (стор. 142).

Не можна не підтримати висновок, що основним принципом 

інституційної організації влади, який повинен бути покладений в основу 

розподілу повноважень публічної адміністрації по вертикалі, є принцип 

субсидіарності (стор. 247). Здобувачем звертається увага на те, що оскільки 

публічна влада передбачає право вимоги громадян до владних суб’єктів, то це 

право повинне бути реалізоване стосовно найближчих суб’єктів, які здатні 

прийняти ефективне рішення, тому і повноваження владних суб’єктів, які 

перебувають на організаційно вищих рівнях, мають бути додатковими до тих, 

якими володіють суб’єкти на нижчих ланках, націлюючи на розбудову 

організаційної структури врядування та наділення її компетенцією знизу 

догори.

Важливе значення даного дисертаційного дослідження є систематизація 

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. Відповідно 

обґрунтовано розподіл повноважень залежно від завдань, що реалізуються 

(виконавчі завдання, завдання з планування, завдання з надання послуг, 

контрольні завдання) (стор. 181-182, 378);

На основі результатів проведеного наукового дослідження та аналізу 

емпіричної бази, автор дисертації розробила обґрунтовані висновки, що 

трансформація місцевих державних адміністрацій у контрольні органи 

(префекти) вимагає вдосконалення їхніх контрольних повноважень, полягає не 

лише у розширенні сфери контрольної діяльності, але й у наділенні їх 

додатковими можливостями реального впливу на відповідних підконтрольних 

суб’єктів, на кшталт права зупинення дії актів органів місцевого 

самоврядування та посадових осіб (стор. 269-271);

Раціональними й обґрунтованими є пропозиції дисертанта щодо 

внесення змін до Закону України «Про транскордонне співробітництво», які



визначають повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади 

щодо здійснення транскордонного співробітництва, повноваження органів 

місцевого самоврядування щодо утворення об’єднань єврорегіонального 

співробітництва (стор. 399-368).

Результати проведеного дослідження є доказом того, що дисертантці 

властиві здібності до самостійних наукових пошуків, до плідного аналізу 

складних теоретико-правових процесів і явищ, вміння раціонально відбирати, 

кваліфіковано узагальнювати та аналізувати різнобічні джерела, формулювати 

на цій підставі практичні висновки та рекомендації.

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в дисертації, 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий внесок здобувачки в 

юридичну науку.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, що містяться 

у дисертації, викладені у 1 одноосібній монографії та двох колективних 

монографічних дослідженнях, 22 публікаціях автора у наукових фахових 

виданнях України та зарубіжних науко-періодичних виданнях, 6 доповідях 

(виступах) у матеріалах міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та у 6 наукових збірниках.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

здобувачем визначено можливість використання сформульованих висновків, 

пропозицій і рекомендацій у таких основних напрямах:

-  науково-дослідній сфері -  теоретичні положення роботи, що 

спрямовані на уточнення змісту окремих понять, категорій для найбільш 

ефективного їх використання, узагальнення і висновки можуть бути 

використані для подальшого проведення наукових досліджень у цьому напрямі;

-  правотворчій сфері -  практичні пропозиції та рекомендації щодо 

належного розмежування повноважень публічної адміністрації можуть бути



використані у розробленні законодавства, що регулює відповідне питання. 

Конкретні практичні пропозиції щодо вдосконалення розподілу повноважень 

можуть бути враховані у змісті окремих норм Законів України «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про транскордонне співробітництво», «Про місцеві 

державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», а також 

деяких галузевих законодавчих актів, зокрема: «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Земельного кодексу України, окремих положень та інших підзаконних актів, які 

визначають компетенцію публічної адміністрації;

-  правозастосовчій діяльності -  для покращення діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, пов’язаної із застосуванням норм 

адміністративного права, що визначають статус органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування;

-  навчальному процесі -  для підготовки лекцій, навчальних посібників, а 

також підручників з дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративне судочинство України», «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу».

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Визнаючи 

загалом високий теоретичний рівень роботи, її важливе практичне значення, 

слід відзначити, що це не виключає можливості критичного підходу до окремих 

позицій здобувачки, що дозволяє висловити деякі міркування та зауваження. 

Зокрема,

1. У підрозділі 3.1. здобувачка визначила, що розподіл повноважень по 

горизонталі слід класифікувати за критерієм умов виконання поставлених 

завдань: виконавчі завдання, завдання з планування, завдання з надання послуг, 

контрольні завдання. Однак, вважаємо, що автором недостатньо чітко 

визначена різниця між повноваженнями на реалізацію виконавчих завдань і 

повноважень з надання послуг, оскільки повноваження з надання послуг 

здійснюються також і на реалізацію виконавчих завдань. У зв’язку із цим 

потребує додаткового обгрунтування така термінологія.



2. У підрозділі 3.2 авторкою вірно відмічено, що економічна 

інтерпретація субсидіарності в теорії визначає можливість створення 

нескінченного числа владних суб’єктів, оскільки оптимальний розмір 

юрисдикції для кожної сфери чи послуги теоретично може відрізнятися, однак 

це не означає можливість створення нескінченного числа владних суб’єктів. З 

огляду на це, вважаю, що слід було в роботі провести додаткове 

обгрунтування, що рівні надання послуг повинні групуватися в місцеві, 

регіональні і загальнодержавні.

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

повноважень публічної адміністрації» визначено, що орієнтиром для 

формування та реформування правових засад здійснення публічного 

адміністрування повинні стати принципи належного урядування («good 

govemance») та належного адміністрування («good administration»). Тим не 

менше, вважаю, що домінуючою цінністю сучасного цивілізаційного процесу, 

яка обмежує абсолютизм публічної адміністрації, ставить її під контроль 

суспільства, створюючи для цього відповідні правові механізми, є принцип 

верховенства права. Тому слід було приділити більшої уваги при здійсненні 

аналізу вихідних ідей та положень розподілу повноважень саме принципу 

верховенства права.

4. Дискусійним є положення, яке відображене у підпункті 2.2 

«Децентралізація як динамічний вираз розподілу повноважень публічної 

адміністрації», що політична децентралізація, змінюючи рівень автономії та 

відповідальності місцевих органів влади, має менший вплив на компетенцію та 

розподіл повноважень, оскільки сама по собі політична децентралізація не 

розширює повноважень органів, що обрані (стор. 158). Вважаю, що політична 

децентралізація має менший вплив на компетенцію, ніж інші види, однак, 

обрання органів публічної адміністрації населенням зумовлює появу 

додаткових повноважень, що пов’язані зі здійсненням звітування, 

відповідальності та стосуються взаємозв’язків виборці (громада) -  владний 

суб’єкт.



Разом із тим зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційного дослідження Тетяни Олександрівни Карабін.

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567

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 які характеризуються єдністю змісту і 

свідчать про особистий вклад автора в юридичну науку.

Виходячи із зазначеного, слід вказати, що дисертаційне дослідження 

повністю відповідає науковій спеціальності 12.00.07 та вимогам п. 10 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567 «Про затвердження Порядку 

присудження наукових ступенів», а її автор -  Карабін Тетяна Олександрівна -  

заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

Доктор юридичних наук,

Професор кафедри загальноправових 

дисциплін Київського 

торговельно-економічного Олійник О. В.


