


врегулюванню за допомогою використання норм різних галузей права, і, 

насамперед, адміністративно-правових норм, які спрямовані на врегулювання 

питань публічного адміністрування у зазначеній сфері відносин, 

адміністративної відповідальності, а також певні питання розгляду публічно-

правових спорів, які безпосередньо пов’язані із відповідною сферою відносин. 

Отже, на порядок денний «виходять» питання використання ресурсу певного 

різновиду систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я, а саме 

адміністративного законодавства. Складність її зумовлена кардинальним 

переглядом змісту, призначення сучасного адміністративного права у 

врегулюванні відносин взагалі та у сфері охорони здоров’я зокрема. 

Оновлення доктринальних положень стосовно розуміння системи 

адміністративного права, джерел адміністративного права, в тому числі й в 

аспекті пошуку оптимальних джерел, які б спрощували та підвищували рівень 

ефективності застосування адміністративно-правових норм, актуалізують 

потребу ґрунтовного аналізу ресурсу систематизації адміністративного 

законодавства із «новим» поглядом та її види, результати. І у цьому контексті 

робота Сарибаєвої Г.М. відрізняється науковою новизною, теоретичним та 

практичним значенням.  

Підвищений інтерес вітчизняних вчених-юристів до проблематики 

правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я безпосередньо 

пов'язаний також із формулюванням пропозицій щодо упорядкування 

наявного нормативно-правового масиву, зорієнтованого на зазначену сферу 

відповідних відносин. Втім чимала кількість різноманітних наукових джерел 

присвячена окремим питанням систематизації, її видам, окремим пропозиціям 

та рекомендаціям щодо розробки та прийняття окремих систематизаційних 

актів, ґрунтовних же комплексних наукових робіт, на жаль, немає, що й не 

дозволяє сформувати надійний науковий базис для ефективної та 

результативної діяльності, спрямованої на упорядкування відповідних 

адміністративно-правових норм у сфері охорони здоров’я, спрощення доступу 

та пошуку відповідних актів, спрощення правозастосування. Складовою 
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такого наукового  новітнього базису цілком можна вважати комплексну 

ґрунтовну роботу Сарибаєвої Г.М. 

Дисертант виправдано звертає увагу на те, що проблематика 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, із 

висвітленням всього її видового розмаїття та формулюванням конкретних 

пропозицій щодо використання їх ресурсу, насамперед на рівні розробки 

єдиної концепції, не привернула, на жаль, увагу вітчизняних вчених-юристів, 

що додаткового підтверджує  актуальність, своєчасність, значимість 

запропонованої дисертаційної роботи. У вільному доступі або ж наукові 

роботи, безпосередньо присвячені теоретико-методологічним аспектам 

систематизації законодавства, її видів (щоправда, в наявності дискусія щодо 

того, чи є це видами, формами, способами) , або ж окремим аспектам саме 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони 

здоров’я. Комплексних же наукових тематичних робіт, на жаль, і до цьому 

часу немає, що й вимагає негайного свого вирішення шляхом усунення 

відповідної прогалини завдяки активізації наукових галузевих досліджень, 

визначення їх новітніх пріоритетів. Робота Сарибаєвої Г.М. у цьому контексті 

є цілком своєчасною, має теоретичне та практичне значення, може 

розглядатися як невід’ємна складова новітнього наукового базису для 

нормотворчості та правозастосування. 

Роботу виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 роки, комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства та безпосередньо стосується Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схваленої Указом 
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Президента України від 09 лютого 2016 р. № 42/2016, Концепції розвитку 

системи громадського здоров’я, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р, Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, затверджених 

постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. 

№ 179 (п. 3.4.2.5), Перспективних напрямів кандидатських і докторських 

дисертацій за юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендації. Дисертаційна робота ґрунтується на комплексному підході, 

характеризується достатнім рівнем наукових узагальнень, що певною мірою 

обумовлено й характером самої дослідницької бази. Безумовно, перевагою 

роботи є те, що автор, поряд із науковими працями з адміністративного права, 

аналізує численні наукові праці з теорії держави і права, конституційного та 

інших галузей права, державного управління, політології та ін. Дисертант 

аналізує роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які вийшли друком у 

різні історичні періоди, намагається сформулювати авторську позицію, 

критичні положення є цілком коректними. 

Робота базується на аналізі як раніше діючого, так і чинного 

вітчизняного та міжнародного, зарубіжного законодавства. Автором 

опрацьовано також політико-правову публіцистику, довідкові видання, 

аналітичні статті. 

Робота, запропонована Сарибаєвої Г.М., характеризується системним 

аналізом предмету дослідження, що дозволило їй здійснити аналіз 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я в аспекті 

загально-правових засад систематизації нормативно-правових актів. 

Структура дисертаційної роботи виглядає достатньо логічною, що у свою 
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чергу дозволило автору дослідити відповідну проблематику, починаючи від 

загальнотеоретичних, історико-правових аспектів й, поступово посилюючи 

спеціалізацію дослідження, виокремити проблемні питання, запропонувати 

шляхи їх вирішення та сформулювати авторську концепцію. Мета, завдання, 

об’єкт та предмет дисертаційного дослідження сформульовані достатньо 

коректно, у відповідності до вимог, визначених у чинному законодавстві. 

Достатній рівень результативності дисертаційного дослідження 

забезпечується використанням автором різноманітних загальних та 

спеціальних методів наукового пізнання. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота Сарибаєвої Г.М. є 

однією із перших спроб комплексно, із використанням сучасних методів 

наукового пізнання, урахуванням новітніх досягнень вітчизняної науки 

адміністративного права дослідити феномен адміністративно-правове 

регулювання у сфері охорони здоров’я саме в аспекті загальноправових засад 

систематизації нормативно-правових актів, що в кінцевому підсумку 

дозволило запропонувати відповідну авторську концепцію, обґрунтувати 

низку нових теоретичних положень і висновків, надати практичні 

рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань, що і є характерним саме 

для дисертаційних робіт, що подаються на здобуття наукового ступеня 

доктора наук. 

Роботу Сарибаєвої Г.М. цілком можна розглядати в якості  однієї із 

перших у вітчизняній правовій науці робіт, присвячених комплексному 

аналізу систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я у всьому її видовому розмаїтті, із формулюванням новітньої 

авторської концепції використання її ресурсу в умовах сучасних 

модернізаційних доктринальних, нормотворчих та правозастосовчих процесів. 

Слід підтримати автора у її прагненні визначитися із базовою категорією 

«адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я» як складової 

категорії «адміністративне законодавство» в аспекті визначення об’єкту та 
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предмету систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, запропонувати авторські дефініції. 

Цілком слушними є пропозиції дисертанта щодо доцільності розгляду 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

аспекті новітнього доктринального погляду на джерела права та джерела 

адміністративного права, формулювання пропозицій щодо новітніх 

систематизаційних актів, які містили б адміністративно-правові норми у сфері 

охорони здоров’я саме у контексті перегляду всього розмаїття джерел 

адміністративного права України. Це свідчить про ступінь дослідження 

дисертантом відповідної проблематики та узгодженість авторських 

пропозицій із новітніми викликами сучасної адміністративно-правової науки. 

Цілком виправданим є підхід автора до аналізу всіх видів (саме у такому 

формулюванні обґрунтовується розгляд проблеми) систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, із визначенням 

авторської позиції щодо їх кількості та специфіки ресурсу, потреби 

одночасного використання всього їх розмаїття задля досягнення мети та 

виконання завдань відповідної систематизації. 

Особливої увагу потребують положення дисертаційного дослідження, 

безпосередньо присвячені проблематиці системного аналізу систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, що дозволяє 

виокремити елементи (види систематизації), проаналізувати їх зв’язки та, 

завдяки характеристиці ознак відповідної системи, сформулювати висновок 

про унікальність ресурсу відповідної систематизації саме як системного 

утворення, що й дозволяє досягти позитивного результату у використанні 

ресурсу систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я.  

Цікавими виглядають і положення дисертації щодо погляду на 

проблематику систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в аспекті її ефективності. Слід зазначити, що робіт такого 

змісту у вітчизняній правовій науці майже немає, що істотно підвищує 
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цінність запропонованої роботи. Цілком вдалим є підхід автора до 

виокремлення критеріїв, показників та умов ефективності систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, що дозволило 

визначити унікальність ресурсу останньої та сформулювати конкретні 

пропозиції як теоретичного, так і практичного змісту щодо його використання.  

Вдалою є логічна послідовність розгляду різновидів систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, із акцентом на 

специфічні їх ознаки, аналіз наявних різновидів систематизаційних актів, 

результатів їх правозастосування, в т.ч. й у зарубіжних країнах, а також 

формулюванням конкретних пропозицій щодо перспективного використання 

ресурсу кожного із видів такої систематизації в умовах сучасних докорінних 

реформаційних процесів у сфері охорони здоров’я.  

Запропоновані автором пропозиції нормопроектного змісту ґрунтується 

на новітніх результатах вітчизняної проектної діяльності, що свідчить про 

ґрунтовне опрацювання автором цього питання, в т. ч. щодо узгодженості їх із 

наявними експертними оцінками уповноважених суб’єктів та відповідності 

пріоритетним напрямкам сучасної вітчизняної нормопроектної діяльності та 

напрямками тематичних наукових досліджень, які забезпечують дотримання 

принципу науковості у відповідній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Отримані 

результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері, 

нормотворчості, правозастосовній діяльності, навчальному процесі, вони вже 

використовуються, що підтверджується актами впровадження, які містяться у 

роботі (додатки до дисертації). 

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях.  Основні положення й результати дисертації 

викладено в 37 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 

25 наукових статтях, з яких 20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові 

з юридичних наук, і 5 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 12 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає 

основні положення та результати дослідження. 

Автореферат, дисертація та монографія оформлення відповідно до 

встановлених для такого виду наукових робіт вимог.  

У запропонованій роботі не використовувалися результати авторського 

дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, слід 

зазначити, що в наявності положення, які відрізняються суперечливим 

змістом, є недостатньо аргументованими, логічними, потребують уточнення 

позиції здобувача. 

 

Зауваження та дискусійні положення. 

 

1. Підтримуючи в цілому позицію дисертанта щодо видового 

розмаїття систематизації взагалі та адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я зокрема в Україні, в той же час бажано було б 

обґрунтуватися ефективність обліку як окремого різновиду такої 

систематизації в аспекті специфіки адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, враховуючи  чисельність та розмаїття суб’єктів такого 

обліку. 

2. Доцільним вбачається розгляд систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні в аспекті виокремлення 

суб’єктів такої діяльності, принципів, функцій та завдань її, що дозволяє 

з’ясувати сутність як самої систематизації, так і окремих її видів й виділити 

проблемні питання організаційного аспекту такої діяльності.  

3. Підтримуючи дисертанта у тому, що кодифікація є 

найдосконалішим, хоча й таким, який вимагає значних витрат часу, ресурсів 

видом систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я взагалі та 
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адміністративного зокрема, одночасно виглядає дещо спірною його позиція 

щодо доцільності розробки та прийняття Кодексу України про охорону 

здоров’я. Саме такою є назва й чинного (щоправда, «Основи…»)  базового 

акту й домінуючою є пропозиція щодо потреби розробки Медичного кодексу 

України, що узгоджується із пріоритетним напрямком формулювання назви 

всіх «нових» вітчизняних кодифікованих актів, а також більшості чинних 

зарубіжних кодифікованих актів. Чи не передбачається в даному випадку 

«дублювання» чинного акту із певним корегуванням його назви. 

4. Робота містить достатню кількість положень 

загальнотеоретичного та галузевого змісту, посилання на нормативно-правові 

акти. В той же час дещо «замалим» є узагальнення практики застосування 

останніх, в т.ч. із розподілом їх в залежності від суб’єкта прийняття, 

застосування, безпосередньої сфери застосування т.п. «Посилення» цієї 

складової роботи сприяло б додатковій аргументації сформульованих автором 

пропозицій та рекомендацій й підвищило б цінність роботи в цілому.  

5. Слід зазначити, що пропозиція автора розглядати певні поняття як 

синонімічні (у контексті удосконалення теоретичних положень щодо 

визначення понять), зокрема поняття «адміністративне законодавство у сфері 

охорони здоров’я в України» та «нормативно-правові акти у сфері охорони 

здоров’я в Україні», може бути використана лише у доктринальній складовій 

адміністративного права та медичного права як потенційної підгалузі 

адміністративного права. Урізноманітнення термінологічної складової, з 

одного боку, дозволяє більш яскраво відобразити предмет, але, з іншого боку, 

можезувмовлювати  різниы тлумачення. Відтак, постає питання про 

нормативне закріплення відповідних понять задля уніфікації його розуміння. 

Постає питання щодо позиції автора щодо доцільності такого варіанту 

удосконалення законодавства, і, якщо так, в якому нормативно-правовому акті 

доцільним було б закріплення відповідного терміну, і що це конкретно за 

термін, у контексті двох наведених авторкою. 
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6. Дискусійним видається запропоноване авторкою визначення 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я як 

«діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації або приватних 

осіб (фізичних чи юридичних осіб), яка базується на принципах повноти, 

доцільності, оперативності, корисності, професіоналізму та спрямована на 

приведення адміністративного законодавства, що регулює відносини  у сфері 

охорони здоров’я в Україні у впорядковану систему, зовнішнім результатом 

якої є систематизований акт (як правило, декілька): кодифікований акт, збірка 

законодавства, медичний посібник тощо. Саме використання наприкінці 

визначення «систематизований АКТ» сприймається неоднозначно у контексті 

«поняття «систематизація адміністративного ЗАКОНОДАВСТВА», адже 

законодавство асоціюється саме з АКТАМИ, хоча й зрозуміло, що ці акти є 

нормативними. Отже, з одного боку, виникає асоціація із нормативними 

актами, а, з іншого боку, ‒ у переліку можливих результатів вказується 

«медичний посібник», що зовсім не асоціюється із актами. У цьому контексті 

запропоноване визначення дещо ускладнено сприймається.  
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