


суспільно-політичного життя, що реалізують базову конституційну гарантію - 

матеріальне забезпечення пенсіонерів» (с. 1 автореферату, с. 13 дисертації), що 

безумовно вимагає приведення чинного законодавства України, а також 

процесу реалізації адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні у відповідність із сучасними 

вимогами.

Автором визначена мета дослідження, яка полягає в аналізі чинного 

законодавства України та узагальнень практики його реалізації сутності, змісту 

та особливостей адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні.

Для досягнення поставленої мети дослідження було визначено такі задачі: 

з ’ясувати поняття, сутність та зміст публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні; проаналізувати сферу пенсійного забезпечення як 

об’єкт публічного управління в Україні та виокремити її складові елементи; 

встановити особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; виокремити 

форми реалізації адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні; охарактеризувати методи реалізації 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні; розкрити концептуальні положення удосконалення 

адміністративно-правових засад інформаційно-аналітичного забезпечення 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; визначити 

шляхи використання зарубіжного досвіду щодо реалізації адміністративно- 

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні; сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні (с. З автореферату, с. 16 дисертації).

Наукова значимість теми дослідження відображається у зв ’язку з 

науковими програмами, планами, темами: з положеннями Указів Президента 

України від 10 травня 2006 року № 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до



європейських стандартів», від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки». Дослідження відповідає Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 рр., 

затвердженій постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 03 березня 2016 р., комплексним науковим проектам кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 01151100710) 

та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115Ш0711) (с. 2 

автореферату, с. 21 дисертації).

Враховуючи вищенаведене, дисертацію В. Є. Гуменюка 

«Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні» є всі підстави визнати актуальною і 

своєчасною.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих В. Є. Гуменюком, обумовлюється 

нормативною та емпіричною базами дослідження.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації, забезпечена широкою джерельною базою 

проведеного дослідження, опрацюванням емпіричних матеріалів, поєднанням у 

роботі загальнонаукових та спеціальних наукових методів. Все це дозволило 

також і досягнути достатньої достовірності висновків та пропозицій, що 

містяться у дисертації.

У рецензованому дисертаційному дослідженні міститься належний 

рівень наукової новизни. Зокрема, у тому, що дисертація є одним з перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням 

адміністративно-правових засад публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні, результатом якого стало формулювання і 

обґрунтування автором низки концептуальних теоретичних та практичних



положень, висновків і пропозицій, які відповідають змістовним ознакам 

новизни роботи. Так, здійснено системну характеристику адміністративно- 

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні в контексті розвитку сучасної науки адміністративного права, що 

дозволило обґрунтувати необхідність її формування як системи докорінних 

адміністративно-правових перетворень, орієнтованих на досягнення соціально 

значущих цілей та реалізації принципу людиноцентризму на основі сукупності 

управлінських процедур, що призводять до зміни форм, методів і змісту 

діяльності суб’єктів публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні та, як наслідок, до зміни сфер суспільних відносин.

У дисертаційному дослідженні удосконалено поняття адміністративно- 

правових засад публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні, що визначена як процес, який здійснюється з метою вдосконалення 

статусу окремих складових елементів структури відповідної системи, 

об’єднання їх в єдине ціле, впорядкування структури системи публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, узгодження дій її 

елементів між собою, з іншими елементами механізму держави, громадянським 

суспільством. Доведено, що основним системо утворюючим фактором 

сучасного стану адміністративно-правових засад публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні є досягнення соціального консенсусу 

шляхом застосування широкого арсеналу засобів інтеракції під час оцінки 

ефективності виконуваних ними функцій та завдань, реалізації державної 

політики за напрямами, що належать до їх компетенції.

Дістали подальшого розвитку наукові положення про становлення і 

розвиток інституту публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в 

Україні, сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, що дозволило виявити 

причини недосконалості сучасного стану цього правового інституту (с. 56-69 

дисертації). Окреслено наукові підходи щодо узагальнення зарубіжного досвіду 

публічного управл:ння у сфері пенсійного забезпечення в Україні та визначення 

основних напрямів його запозичення в Україні, у зв’язку із чим встановлено,



що відповідний досвід зарубіжних країн варто використовувати з урахуванням 

наявних вітчизняних традицій публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні (с. 131-152 дисертації). Охарактеризовані науково- 

теоретичні підходи до проблеми подальшого вдосконалення вітчизняного 

адміністративного законодавства з метою реалізації сучасних пріоритетів 

державної правової політики -  першочерговості забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина у сфері пенсійного забезпечення в Україні (с. 154-160 

дисертації).

В. Є. Гуменюк належно обґрунтовує ті положення, які відтворюють зміст 

наукової новизни дисертаційного дослідження, враховуючи наукові досягнення 

попередніх дослідників. Дисертація та автореферат оформлені належним 

чином, відповідно до встановлених вимог.

Структурно робота складається із вступу, трьох розділів, які об’єднують 

вісім підрозділів, висновків (до кожного розділу та загальних висновків до всієї 

роботи), списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 214 сторінок, із них основний текст -  185 сторінок, список 

використаних джерел -  29 сторінок.

Аналіз дисертації «Адміністративно-правові засади публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» дозволяє зробити 

висновок, що структура роботи є логічно вивіреною, ознайомлення з тестом 

дослідження відображає внутрішню єдність змісту, що спрямовано на 

досягнення визначеної мети та поставлених задач.

У межах першого розділу проведено детальний аналіз загальних 

теоретичних питань адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні (їх місця та призначення в сучасній 

структурі публічної влади, принципів організації діяльності та адміністративно- 

правовим аспектам взаємодії суб’єктів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні і громадянського суспільства).

Обґрунтовано дисертант приділяє увагу у другому розділі з’ясуванню 

сутності та змісту адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення, дослідженню його форм, методів та



особливостей інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління 

в цій сфері.

Розділ 3 дисертаційної роботи має відповідну структуру: 1) напрями 

імплементації закордонного досвіду реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні; 2) напрями 

вдосконалення законодавчої бази реалізації адміністративно-правових засад 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні.

Теоретичні положення дисертації, висновки та пропозиції логічно 

пов’язані між собою, їх реалізація у практичній площині дозволить покращити 

процес реалізації адміністративно-правових засад публічного управління у 

сфері пенсійного забезпечення в Україні.

Публікації В. Є. Гуменюка за темою дисертації відображають зміст 

основних положень дисертаційного дослідження.

Основний зміст дисертації розкривається в авторефераті дисертації В. Є. 

Гуменюка. При цьому зміст автореферату є ідентичним змісту основних 

положень дисертації.

Аргументований автором розгляд більшості питань та вирішені окремі 

теоретичні питання теми дисертаційного дослідження свідчать про знання 

теорії адміністративного права, підтверджується знання методики 

адміністративно-правових досліджень, вміння застосовувати методи наукового 

пізнання, абстрагуватись від другорядних питань, зосереджуючи увагу на 

принципових, таких, які мають практичне значення, питаннях. Власне бачення 

шляхів вирішення окремих питань, вміння поставити проблему і запропонувати 

шляхи її вирішення, дозволило здобувачу висловити ряд нових, таких, що 

заслуговують на увагу, теоретичних положень, а також пропозицій для втілення 

у практичну діяльність.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у:

- науково-дослідній сфері - як підґрунтя для подальшої розробки 

теоретичних і прикладних проблем адміністративно-правових засад публічного



управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні, а також для підготовки 

відповідних наукових видань та організації науково-дослідної роботи студентів, 

курсантів і слухачів закладів вищої освіти України;

- правотворчості - як науково обґрунтовані пропозиції щодо подальшого 

удосконалення чинних нормативно-правових актів, які регламентують 

адміністративно-правові засади публічного управління у сфері пенсійного 

забезпечення в Україні;

- правозастосовній діяльності - як рекомендації щодо підвищення 

ефективності практичної діяльності суб’єктів публічного управління у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні;

- навчальному процесі - як матеріали для підготовки відповідних розділів 

навчальних видань (підручників та навчальних посібників) і науково- 

методичних розробок з навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», відповідних спеціальних курсів («Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративне судочинство», «Теоретичні проблеми 

адміністративного судочинства»), а також для проведення різних форм 

навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних) зі студентами, 

курсантами і слухачами закладів вищої освіти України.

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про те, що В. Є. Гуменюком 

використана належна за обсягом загальнотеоретична і спеціальна література за 

темою дослідження, нормативно-правові акти, здобувач проявив вміння 

критично аналізувати положення використаних теоретичних і нормативних 

джерел.

Як будь-яка творча праця дисертаційне дослідження В. Є. Гуменюка не 

позбавлене окремих вад, неточностей, спірних і дискусійних положень, а тому 

загальна позитивна оцінка дисертації не виключає деяких зауважень і 

побажань:

1) під час публічного захисту доречно було б почути позицію дисертанта 

стосовно тлумачення терміну «публічне управління», яке доволі часто 

науковцями ототожнюється з виконавчою владою. Адже не зважаючи на те, що



це питання було предметом дослідження багатьох учених, однак, до цього часу 

воно все ще залишається дискусійним;

2) розглядаючи принципи організації діяльності суб’єктів публічного 

управління у сфері пенсійного забезпечення дисертант робить висновок про 

доцільність запровадження реформування цих органів на ґрунті «доктрини 

адміністративних послуг», відповідно до якої сучасна держава не стільки 

управляє суспільством, скільки надає йому послуги. На думку автора таке 

вирішення питання сприятиме усвідомленню їх працівниками своєї 

відповідальності за результати діяльності та їх сумлінному ставленню до 

виконання своїх обов’язків (стор. 64 дисертації). Але наведені судження 

видаються дещо поверхневими, оскільки поза увагою автора залишаються 

пояснення щодо співвідношення понять «управління» та «адміністрування», 

при чому так звана «доктрина адміністративних послуг» не розкриває сутності 

поняття «публічне адміністрування» з позиції загальноприйнятої наукової 

концепції управлінсько-позитивної діяльності запропонованої, зокрема, 

професорами Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаковим, О. В. Кузьменко. Таким 

чином, враховуючи активний характер оновлення категоріального апарату 

науки адміністративного права, доречним вдається розкриття авторського 

погляду щодо сутності публічного адміністрування.

3) підтримуючи тезу дисертанта стосовно того, що для оцінки 

відповідності функцій публічного управління тим завданням, які стоять перед 

конкретним органом публічного управління у сфері пенсійного забезпечення 

важливе значення відіграє контроль. За допомогою контролю суб’єкт 

публічного управління отримує інформацію про результати діяльності об’єкта 

публічного управління, а також про ті помилки та зміни ситуації, що можуть 

призвести до невиконання завдань або отримання небажаних результатів. 

Виходячи з цього, дисертанту слід було б більш детальніше зупинитися на 

тому, що контроль має не лише виявляти, але й попереджувати недоліки в 

роботі, виявити нові резерви та можливості для розв’язання кризових ситуацій;

4) потребує додаткового пояснення позиція дисертанта щодо окремих 

отриманих висновків. Так, на стор. 83 дисертації автор вказує, що одним із



основних завдань реалізації адміністративно-правових засад діяльності органу 

публічного управління у сфері пенсійного забезпечення є дотримання критеріїв 

якості надання адміністративних послуг. Проте, залишилось не зрозумілим, 

який перелік критеріїв якості адміністративних послуг має бути взятий 

суб'єктом публічного управління у сфері пенсійного забезпечення, що здійснює 

публічно-сервісну діяльність, за основу.

5) дисертант логічно побудував структуру роботи, кожен розділ 

дисертації є не лише постановочним науковим блоком (з проблемної точки 

зору), а й системним вирішенням завдання науки адміністративного права. При 

цьому важливо наголосити, що дисертація досить чітко пов’язана із паспортом 

спеціальності. Разом з тим, досить часто автор у висновках до розділів не тільки 

чітко формулює висновки матеріалів розділу, а й продовжує власне 

дослідження, наповнюючи висновки до розділів матеріалом, що потребував 

більше місця в тексті самих розділів.

6. У підрозділах 1.2 та 3.2 використовується дублювання правового 

матеріалу з нормативних актів. Зрозуміло, що автор намагався з використанням 

текстів джерел права аргументувати різні за своїм змістом висновки. Але, на 

нашу думку, необхідно повнішою мірою застосовувати наукові прийоми для 

уникнення такого дублювання.

Проте слід зазначити, що висловлені зауваження стосуються переважно 

або дискусійних питань теми дисертаційного дослідження, або окремих 

недостатньо чітких формулювань, певних упущень, що не впливають на 

загальну позитивну оцінку наукової новизни та практичної значимості 

дисертаційного дослідження.

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про наявність у дисертанта 

ґрунтовних знань теорії адміністративного права, законодавства та практики 

його застосування, загальнотеоретичної та спеціальної літератури.

Ознайомлення з дисертацією В. Є. Гуменюка дозволяє зробити висновок 

про актуальність теми проведеного дослідження, його наукову новизну, 

обґрунтованість і достовірність сформульованих висновків та пропозицій, 

теоретичну і практичну значимість її основних положень, а також про



можливість їх використання при вивченні навчальних дисциплін 

«Адміністративне право» та пов’язаних з відповідною дисципліною спецкурсів.

Враховуючи вищезазначене, прийшли до висновку, що дисертаційне 

дослідження В. Є. Гуменюка виконане на належному рівні, є самостійніш і 

завершеним науковим дослідженням, яке відповідає вимогам, що встановлені 

у п.п. 9, 11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2013 р. № 567, а автор дисертації

-  Гуменюк Валерій Євгенович -  при успішному прилюдному захисті 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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