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здійснення контрольної діяльності. Все це і зумовлює актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Робота ґрунтується на результатах аналізу значної кількості 

нормативно-правових актів, наукових досягнень загальної теорії держави і 

права, конституційного, адміністративного права та наукових праць, 

присвячених окремим питанням реалізації публічно-закупівельних процесів. За 

результатами наукового пошуку дисертантці вдалося на основі аналізу стану 

наукових досліджень з даної проблематики як об’єкту адміністративно-

правового регулювання удосконалити понятійний апарат науки 

адміністративного права щодо поняття публічних закупівель; дослідити 

особливості адміністративно-правового забезпечення та регулювання у сфері 

публічно-закупівельних відносин; за результатами дослідження теоретичних 

основ адміністративно-правового забезпечення досліджуваних відносин 

розробити пропозиції щодо формування ефективної системи контролю за 

функціонування публічних закупівель; розробити пропозиції щодо розвитку 

чинного законодавства України шляхом обґрунтування необхідності 

гармонізації його до вимог міжнародного права; дослідити колізії чинного 

законодавства України щодо контролю та притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері публічних 

закупівель та запропонувати шляхи її подолання. 

Досить слушною пропозицією автора є створення єдиної законодавчої 

бази, що регламентуватиме відповідальність за вчинення правопорушень з боку 

як замовника, так і учасника публічних закупівель. Таким чином, зміни до 

законодавства, що регулює адміністративну відповідальність за 

правопорушення у сфері публічних закупівель, повинні бути представлені у 

вигляді кодифікованого акта чи окремого розділу Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, що мають містити склади суто 

адміністративних проступків – тобто таких, які посягають на встановлений 

порядок закупівель й перебувають у віданні органів публічної адміністрації. Це, 
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зокрема, передбачає необхідність передачі суб’єктам (органам і посадовим 

особам) публічної влади повноважень з розгляду низки адміністративних справ, 

віднесених нині до компетенції суду, а саме: про ухилення від виконання 

адміністративних приписів про порушення правил здійснення публічних 

закупівель, про порушення порядку щодо їх підготовки, оприлюднення 

інформації до вимог законодавства тощо.  

Така пропозиція покращить ефективність системи публічних закупівель 

та спростить роботу уповноважених суб’єктів. 

Також вдалим є визначення предмету правового регулювання та 

забезпечення публічних закупівель який складають адміністративно-правові та 

публічно-приватні відносини. Доведено, що стрижневу роль у сфері публічних 

закупівель відіграють правовідносини, які належать до предмету адміністративно-

правового регулювання. Обґрунтовано, що відправними класифікаційними 

ознаками віднесення суспільних відносин у сфері публічних закупівель до 

предмету адміністративно-правового регулювання та забезпечення є такі 

характерні риси публічно-закупівельної діяльності, як суспільний інтерес та 

контроль у сфері публічних закупівель. Публічні закупівлі пропонується 

розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому (з адміністративно-

правової точки зору) – як специфічний інструмент адміністративно-правового 

регулювання та забезпечення правовідносин щодо формування, раціонального 

розподілу та ефективного використання публічних фінансів, що застосовується у 

процесі реалізації публічного інтересу під час придбання товарів, робіт і послуг за 

публічні кошти; у широкому – як сукупність суспільних комплексних 

правовідносин, що виникають у процесі задоволення замовником публічних 

потреб (товари, роботи і послуги) за публічні кошти у порядку, встановленому 

законодавством України.  

Авторка слушно пропонує власні дефініції адміністративно-правового 

механізму забезпечення публічних закупівель, регулювання відповідних 

процесів, що слугує розвитку понятійного апарату в адміністративно-правовій 

науці.  
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Можна погодитися із позицією авторки, що перспективні напрями розвитку 

публічно-закупівельних відносин в Україні мають бути такими: вдосконалення 

механізму публічних закупівель з урахуванням вимог Директив Європейського 

Союзу та зауважень міжнародних експертів у сфері публічних (державних) 

закупівель; підготовка на законодавчому рівні відповідних документів щодо 

здійснення електронних публічних закупівель; підготовка нормативно-

правових актів з питань впровадження електронного документообігу; створення 

відповідної загальнодержавної інформаційної системи; істотне підвищення 

рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів і систем 

надання послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет; розробка і 

впровадження національних стандартів з питань криптографічного захисту 

інформації й електронного цифрового підпису; удосконалення інституту 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері публічних 

закупівель. 

Авторка слушно зауважує, що на основі проведеного аналізу публічно-

закупівельної діяльності зроблено висновок, що вона є різновидом 

управлінської діяльності, якій притаманні спеціальні риси, що зумовлюють її 

специфіку і самостійність: предмет, певне коло різногалузевих відносин, 

джерела, функції, принципи. Виділено та проаналізовано такі елементи змісту 

адміністративно-правового забезпечення публічних закупівель, як: а) об’єкт; 

б) предмет; в) метод; г) принципи; д) цілі; е) способи; ж) механізм правового 

регулювання; з) процесуальні складові. При цьому адміністративно-правове 

забезпечення публічних закупівель розглядається як дія права на суспільні 

відносини (поведінку їх суб’єктів), що виникають з приводу розподілу і 

використання публічних фінансів, призначених для здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг, у процесі мобілізації фінансів у публічні фонди 

за рахунок неподаткових надходжень у ході здійснення публічних закупівель, а 

також під час контролю за цими процесами за допомогою використання 

спеціальних юридичних засобів. 
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Також авторка робить правильний висновок, що адміністративно-

правовий механізм регулювання публічних закупівель – це система організаційно-

правових засобів, за допомогою яких забезпечується впорядкування, 

функціонування та розвиток організаційно-управлінських правовідносин з 

приводу розподілу і використання публічних фінансів, призначених для 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, у процесі мобілізації 

коштів у публічні фонди за рахунок позабюджетних надходжень у ході здійснення 

публічних закупівель, а також під час контролю за цими процесами.  

Проведене дослідження Н.Ю. Цибульник свідчить про те, що 

пропоновані авторкою пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративно-правового механізму регулювання публічних закупівель в 

Україні, а також розробки нових теоретичних положень і науково-практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює 

суспільні відносини в сфері реалізації фінансової політики покращить 

ефективність діяльності компетентних органів, підвищить дисципліну щодо 

дотримання публічно-закупівельного законодавства України та ефективність 

здійснення контролю у досліджуваній сфері.  

Варто також зазначити, що поставлена автором мета дисертаційного 

дослідження досягнута, а завдання виконані. Висновки і пропозиції є новими. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

адміністрування публічних закупівель. 

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, викладені в 

дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і послідовними. За 

темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 7 наукових  статей 

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

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

практичних конференціях. 

Достовірність результатів, обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертантка 

узагальнює та всебічно розглядає наукові праці провідних українських та 
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зарубіжних науковців, успішно демонструє характерні особливості власних 

напрацювань, що відрізняють дисертацію від наукового доробку інших 

дослідників й визначає наукову новизну одержаних результатів. Матеріалами 

для дослідження стали спеціальна література з проблем адміністративно-

правового механізму забезпечення публічних закупівель, нормативно-правові 

акти України. Достовірність практичних розробок автора підтверджені 

відповідними довідками про практичні впровадження в діяльність Харківської 

міської ради та навчальний процес Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Вважаємо, що одержані результати дослідження є 

достовірними, оскільки вони підкріплюються такими методами проведення 

досліджень як: методи аналізу й синтезу, метод порівняльного аналізу, 

системний метод, метод конкретно-історичного аналізу, метод нормативно-

логічного аналізу, формально-логічний та прогностичний методи, абстрактно-

логічний метод. Виходячи з цього можна зазначити, що висновки та пропозиції 

автора дисертації є достатньо обґрунтованими та достовірними і мають 

елементи новизни. 

Отримані наукові результати, теоретичні положення й практичні висновки 

проведеного дослідження були здійснені в межах теми науково-дослідної 

роботи відповідно до основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень відповідно до плану науково-дослідницької роботи 

Науково-дослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер 

державної реєстрації 0115U005495). Дисертація виконана в межах реалізації 

Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII, 

відповідно до основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 рр., затверджених Постановою Президії НАН України від 20 

грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5).  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: 

– 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 (с. 46-68); 

– визначено адміністративно-правові критерії спроможностей механізму 

здійснення публічних закупівель, а саме – адміністративно-правові заходи 

забезпечення публічних закупівель, за допомогою яких відбуваються публічно-

закупівельні процеси (с.69-87); 

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 (с. 117-137); 

– 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 (с.93-116); 

– 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 (с.138-156); 

набуло 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 (с.161-175); 
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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 (с.21-45);  

– 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 (с.176-187). 

Наукові висновки й рекомендації щодо розкриття суті юридичної 

категорії податкової політики, розробка нових теоретичних та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового аспекту 

реалізації податкової політики України, а також пропозицій щодо внесення змін 

до чинного законодавства з питань публічних закупівель можуть бути 

використані у практичній діяльності Харківської міської ради, а також при 

проведенні податкового контролю за публічно-закупівельними процесами; у 

законотворчій діяльності Верховної Ради України при розробці та прийнятті 

законопроектів щодо внесення змін до чинного податкового законодавства 

України; у навчальному процесі в роботі кафедр адміністративного права та 

адміністративної діяльності, фінансового та господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого при 

викладанні таких дисциплін: “Адміністративне право”, «Господарське право» 

та  “Фінансове право”. 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація та 

автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України, що висуваються до 

дисертаційних робіт. Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу 

послідовний і достатньою мірою розкритий. Завдання, наукова новизна та 

висновки дисертаційної роботи лаконічно переплітаються між собою. Зміст 
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автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 222 сторінки, з них 

основний текст – 196 сторінок, список використаних джерел складає 

217 найменувань. 

Дискусійні положення та побажання. Позитивно оцінюючи здобутки 

дисертантки, вважаю за необхідне зазначити наступні дискусійні положення та 

зауваження до поданої дисертаційної роботи: 

1. Науково цінними, на думку опонента, є проведений авторкою аналіз 

процесів становлення публічно-закупівельних відносин в Україні, однак  

вважаємо, що робота значно б виграла, якби авторка розподілила свій аналіз, 

відокремивши конкретні історичні періоди їх розвитку.  

2. Наведений у підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження (с. 46-68) 

перелік чинників адміністративно-правового забезпечення публічних 

закупівель набув би кращого сприйняття, якби їх розділити хоча б на дві 

категорії стосовно предмету дослідження: а) загальні і б) спеціальні, які 

безпосередньо беруть участь у формуванні та ефективності використання 

публічних фінансів під час придбання товарів, робіт і послуг.    

3. Вважаємо, що дисертаційну роботу варто було б доповнити 

практичними рекомендаціями  щодо особливостей механізму правового 

забезпечення  публічних закупівель під час контролю за цими процесами 

(підрозділ 1.3.).  

4.  При дослідженні у другому розділі дисертаційної роботи особливостей 

здійснення контролю у публічно-закупівельній сфері, авторці, на нашу думку 

було б доцільно включити окремий підрозділ присвячений аналізу судової 

практики, узагальнити її, дати своє критичне бачення щодо застосування 

судами адміністративної та господарської юрисдикції чинного законодавства та 

запропонувати шляхи подолання існуючих недоліків. Це підсилило б роботу в 
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практичному плані та більш системно показало б проблеми забезпечення 

законності у сфері публічних закупівель.  

5. Дисертаційна робота значно виграла б, якщо дисертантка розробила 

для проведення повноцінного комплексного аналізу питань адміністративної 

відповідальності у сфері публічних закупівель юридичних осіб. На жаль у 

підрозділі 3.2. визначаючи проблеми адміністративної відповідальності 

відповідних суб’єктів у сфері публічних закупівель, авторкою упущено питання 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертаційна робота Цибульник Неллі Юріївни «Адміністративно-

правове забезпечення публічних закупівель в Україні» є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на актуальну тему. Вона містить теоретичні розробки 

та практичні пропозиції, спрямовані на розкриття суті юридичної категорії 

«адміністративно-правове забезпечення публічних закупівель», розробка нових 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

адміністративно-правового аспекту механізму забезпечення публічних 

закупівель в Україні, а також пропозицій щодо внесення змін до чинного 

законодавства України з питань публічних закупівель. Рівень проведених 

досліджень та їх практична спрямованість свідчать про наукову зрілість 

здобувачки. 

Актуальність і новизна, важливість одержаних дисертанткою результатів, 

їх обґрунтованість і достовірність, а також практична цінність сформульованих 

положень і висновків в сукупності становлять необхідні підстави для висновку 

про те, що дисертаційна робота «Адміністративно-правове забезпечення 

публічних закупівель в Україні» відповідає вимогам МОН України, які 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, та відповідає п.п. 9-11 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
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