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А. О. Селіванова, О. Ф. Скакун, І. О. Сквірського, Н. П. Тиндик,  

В. Л. Федоренка, І. Л. Черченка, О. Н. Ярмиша та ін. 

Нагальність дослідження теоретичних засад адміністративно-правового 

механізму регулювання публічних закупівель обумовлюється недостатньою 

науковою розробленістю понятійного апарату, базових категорій 

адміністративного права у даній сфері, що призводить до прогалин у 

правотворчій і правозастосовній діяльності, зокрема, у процесі здійснення 

публічної закупівельної діяльності. Адже саме наукові напрацювання, 

слугуючи підґрунтям прийняття важливих правових актів, уможливлюють 

позбутися стихійності, відсталості і хаотичності у правовому регулюванні 

тієї чи іншої сфери, надаючи йому системно-випереджувального 

відображення суспільних процесів щодо публічних закупівель. 

Актуальність вивчення адміністративно-правового механізму 

забезпечення публічних закупівель обумовлюється також необхідністю 

удосконалення адміністративного законодавства, підвищення ефективності 

дії вже існуючих норм інших галузей права, що й зумовило вибір теми 

дисертаційної роботи. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  Мета дисертаційної роботи полягає у 

вдосконаленні й розвитку наукових знань та уявлень щодо сутності 

адміністративно-правового механізму забезпечення публічних закупівель, 

визначенні й розкритті на підставі комплексного опрацювання теоретичних 

положень щодо особливостей цього механізму, а також окресленні проблеми 

його нормативного регулювання, формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування. 

Задля досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання: 

розкрити зміст публічних закупівель як предмет адміністративно-правового 

регулювання та забезпечення порядку їх здійснення; з’ясувати особливості 

адміністративно-правового забезпечення публічних закупівель; визначити 

адміністративно-правові критерії спроможностей механізму здійснення  
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публічних закупівель; розкрити сутність та виявити особливості дії 

адміністративно-правових норм у сфері публічних закупівель, а також 

розкрити сутність та класифікувати відповідні правовідносини; визначити 

ознаки нормативно-правового забезпечення процедури публічних закупівель 

із виділенням певних етапів; виділити особливості та сформулювати поняття 

контрольних функцій уповноважених суб’єктів щодо реалізації публічних 

закупівель; розробити пропозиції та рекомендації щодо гармонізації 

вітчизняного публічно-закупівельного законодавства із міжнародними 

стандартами; виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо напрямів 

удосконалення інституту адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері публічних закупівель на сучасному етапі 

державотворення в Україні.  

Для досягнення достовірних, об’єктивних результатів дослідження 

були обрані філософські, загальнонаукові та спеціально наукові методи, 

сукупність яких забезпечує об’єктивний і всебічний аналіз соціально-

правових процесів та явищ.  

 Використання логіко-семантичного методу дозволило поглибити 

розуміння понятійного апарату дисертації (розділи 1, 2). Застосування 

контент-аналізу та семантичного методу при дослідженні наукових праць з 

проблематики публічних закупівель дало можливість виділити групи 

наукових підходів щодо розуміння сутності категорій «публічні закупівлі», 

«публічний інтерес» (підрозділ 1.2), а також з’ясувати мету публічних 

закупівель (підрозділ 1.3). Методи аналізу й синтезу сприяли визначенню 

ознак основних видів публічних фондів коштів (підрозділ 1.1), 

адміністративно-правового механізму регулювання та забезпечення 

публічних закупівель (підрозділ 1.3), специфічних рис адміністративно-

правових норм та адміністративних правовідносин у сфері закупівельної 

діяльності (підрозділ 2.1).  

За допомогою системно-структурного методу здійснено класифікацію 

публічних фондів коштів у сфері публічних закупівель (підрозділ 1.1), 
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змістовні елементи адміністративно-правового регулювання публічних 

закупівель (розділ 2), види адміністративних правових норм та 

правовідносин у сфері публічних закупівель (підрозділи 2.1, 2.2), види актів 

правозастосування та актів тлумачення адміністративно-правових норм у 

сфері публічних закупівель (підрозділ 2.3).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, кодифіковані законодавчі акти та закони України, а 

також відомчі нормативно-правові акти, які регламентують публічно-

закупівельну діяльність. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистична й аналітична 

інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та 

інших органів виконавчої влади за 2016–2017 рр., а також матеріали судової 

та адміністративної практики. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачкою завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 

нормативної та публіцистичної літератури. Акцентовано увагу на 

дослідженні положень чинного та перспективного вітчизняного 

законодавства. Загалом же автором було використано під час написання 

дисертаційного дослідження 217 літературних джерел, що є цілком достатнім 

для дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Цінність роботи полягає в тому, що дисертантом здійснено теоретичне 

узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає у  вдосконаленні й 

розвитку наукових знань та уявлень щодо сутності адміністративно-

правового механізму забезпечення публічних закупівель, визначенні й 

розкритті на підставі комплексного опрацювання теоретичних положень 

щодо особливостей цього механізму, а також окресленні проблеми його 

нормативного регулювання, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства і практики його застосування. Зважаючи на це, можна 
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констатувати, що достовірність отриманих висновків та обґрунтованість 

запропонованих пропозицій і рекомендацій визначається правильно 

обраними методами дослідження, використанням достатньої  кількості 

наукових та нормативних джерел, виваженою логічною структурою 

дослідження. 

Такий підхід дозолив дисертантці проаналізувати ключові аспекти 

зазначеної проблеми, розв’язання якої має важливе теоретичне і практичне 

значення,  а також сформулювати низку корисних з наукової та практичної 

точки зору висновків та пропозицій. 

Наукова новизна результатів дисертації полягає у тому, що вона є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-

практичним дослідженням механізму адміністративно-правового 

забезпечення публічних закупівель, яке присвячено характеристиці його 

основних елементів. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– розкрито особливості публічних закупівель як предмету 

адміністративно-правового регулювання та сформульовано поняття 

публічно-закупівельної діяльності як різновиду управлінської діяльності, 

виявлено її змістовні елементи: вольову поведінку уповноважених суб’єктів, 

суспільні відносини з адміністрування, загальногалузеві, галузеві та 

спеціальні принципи процесів публічних закупівель тощо; 

– виділено особливості адміністративно-правового забезпечення 

публічних закупівель, а також сформульовано дефініцію досліджуваного 

механізму як системи адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується впорядкування, функціонування та розвиток правовідносин з 

приводу розподілу і використання відповідних коштів, призначених для 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, запроваджується 

контроль за цими процесами та відповідальність; 
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– визначено адміністративно-правові критерії спроможностей 

механізму здійснення публічних закупівель, а саме – адміністративно-правові 

заходи забезпечення публічних закупівель, за допомогою яких відбуваються 

публічно-закупівельні процеси; 

– визначено сутнісні ознаки адміністративно-правової норми та 

розкрито особливі риси адміністративних правовідносин у сфері публічних 

закупівель, виникнення яких зумовлено процесами владного формування, 

розподілу й використання публічних фінансів, що мають цільове 

призначення для задоволення потреб суспільства та держави; 

удосконалено: 

– наукову позицію стосовно виділення комплексу класифікаційних 

ознак процедур публічних закупівель на основі відповідного порядку 

господарювання та особливих етапів (стадій) його здійснення: затвердження 

програми фінансування; розробка плану; проведення процедур; визначення 

переможця; укладання договорів; складання звіту; забезпечення контролю; 

– теоретичне бачення структури адміністративно-правового 

механізму, до складу якої аргументовано віднесено: а) адміністративно-

правові норми; б) адміністративні правовідносини; в) інтерпретаційні (акти 

тлумачення) акти публічного адміністрування; г) акти правозастосування; 

– наукові підходи до визначення дефініції категорії «контрольні 

функції уповноважених суб’єктів у сфері публічних закупівель» як 

специфічного інструменту правового регулювання контролю за ефективним 

використанням відповідних фінансів з метою придбання товарів, робіт та 

послуг; 

дістали подальшого розвитку: 

– положення про запровадження у правовий обіг, зокрема у 

правотворчість та правозастосування, терміну «європейський досвід щодо 

здійснення публічних закупівель», метою якого є реалізація адміністративно-

правового інтересу публічних закупівель відповідно до міжнародних норм та 

стандартів; 
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– формулювання мети публічних закупівель. Зокрема, з 

адміністративно-правової позиції публічні закупівлі запропоновано 

розглядати як інструмент організаційно-правового регулювання, метою якого 

є раціональний розподіл та ефективне й економне використання публічних 

фондів, здійснюваний в особливому процедурному порядку;  

– підходи щодо визначення обов’язкових кваліфікаційних 

критеріїв, яким повинні відповідати дії всіх учасників публічних закупівель, 

та критеріїв юридичної відповідальності цих суб’єктів, у зв’язку з цим 

запропоновано закріпити процедуру оцінювання юридичної спроможності в 

Законі України «Про публічні закупівлі» з метою запобігання зловживанням 

та корупційним ризикам. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у публікаціях. Основні положення та 

результати дисертації викладено у 8 наукових статтях, з них 7 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному 

науковому виданні, а також 4 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, а його оформлення -

основним вимогам до дисертацій та авторефератів дисертацій. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Поряд із 

зазначеними позитивними моментами у дисертаційному дослідженні є деякі 

суперечливі та недостатньо обґрунтовані положення, які не находять у нас 

підтримки або потребують додаткового уточнення та обґрунтування. 

 Але, дисертаційне дослідження, як і будь-яка творча праця, містить 

певні дискусійні моменти, спірні положення та зауваження, відповіді на які 

сприятимуть більш повній та об'єктивній характеристиці результатів 

проведеного дослідження. 

1.  При дослідженні адміністративно-правових критеріїв визначення 

спроможностей механізму здійснення публічних закупівель (підрозділ 1.3) 

автору слід було б детальніше зупинитися на адміністративно-правових 
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наслідках впровадження Концепції вартості життєвого циклу на всіх етапах 

закупівель, а не лише на стадії планування, це значно підсилило б здобутки у 

дисертаційній роботі.  

2. У підрозділі 2.1 роботи авторка, характеризуючи правовідносини у 

сфері публічних закупівель за особливими критеріями та рисами не у 

повному обсязі дала характеристику суб’єктів публічних закупівель. Ці данні 

свідчили б про більшу обізнаність дисертантки щодо можливостей 

здійснення процедур у закупівельній сфері з боку суб’єктів цих 

правовідносин. 

3.  При дослідженні у підрозділі 2.2 етапів публічних закупівель, на 

нашу думку, було б доцільно включити окремий матеріал аналізу кількості 

розгляду судових справ з приводу невиконання за формальними обставинами 

вимог до учасників торгів на певних етапах закупівлі. Це б показало 

проблеми у практиці реалізації державної політики у закупівельній сфері. 

4. У висновках до розділу 2 авторка вносить пропозицію щодо зміни до 

Порядку оскарження публічних закупівель шляхом розширення переліку 

підстав для їх застосування, особливо вказуючи на захищені статті 

бюджетного фінансування, хоча не вказує конкретний нормативно-правовий 

документ. 

5. В підрозділі 3.1 не зазначені документи Європейського Союзу у 

сфері публічних закупівель, які досі не адаптовані до українського чинного 

законодавства. Зокрема, корисними були б висновки щодо можливих 

адміністративно-правових наслідків у разі гармонізації нормативно-правової 

бази України та Європейського Союзу у зазначеній сфері.  

      Проте вказані зауваження, на наш погляд, зумовлені, у першу чергу 

складністю теми, обраної дисертанткою, а висвітлені спірні положення 

можуть стати приводом для дискусії під час процедури захисту 

дисертаційного дослідження. Вони не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації Цибульник Неллі Юріївни. 
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