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З урахуванням вивчення дисертації, її автореферату, монографії та 

публікацій автора можна стверджувати, що дисертаційне дослідження 

Школика А.М.  являє собою нове за концептуальним підходом та шляхами 

його реалізації науковим дослідженням, в якому, спираючись на результати 

критичного аналізу існуючих наукових напрацювань, чинного законодавства, 

міжнародного досвіду з позицій науки адміністративного права теоретично 

обґрунтовано концептуальні положення, які стосуються вирішення проблеми  

формування та реалізації сучасної концепції адміністративно-процедурного 

законодавства, що обумовило актуальність теми дисертації, її наукове 

значення для розвитку адміністративного права.  

Належним необхідно визнати методологічний підхід щодо 

дослідження, що свідчить про достатній рівень володіння дисертантом 

загальними та спеціальними методами наукового пізнання та вмінням 

використовувати їх для вирішення завдань, поставлених у роботі. Достатній 

рівень наукових узагальнень базується на системному підході. Були також 

використані інші методи, характерні для наукових робіт з юридичних наук: 

формально-юридичного аналізу, класифікації, юридичної компаративістики 

та побудови правової моделі. Методи наукового дослідження обрані із 

врахуванням його мети та предмету наукового аналізу – сутності оновленню 

змісту адміністративно-процедурного законодавства України в межах 

формування людиноцентриської концепції адміністративного права. Методи 

і прийоми доречно використані для формулювання авторських понять, 

висновків та рекомендацій, в тому числі – щодо внесення змін до чинного 

законодавства з метою забезпечення його адаптації до міжнародних 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації владних 

повноважень, а також надання адміністративних послуг. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Більшість наукових положень, рекомендації та висновків 

представленого дисертації є належним чином обґрунтованими та 
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достовірними, оскільки обумовлені використанням адміністративно-

процедурної практики, дослідженням результатів діяльності органів 

публічної влади щодо реалізації владних повноважень, а також надання 

адміністративних послуг. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці оновленої 

концепції формування та реалізації в межах вітчизняної правової моделі 

адміністративно-процедурного законодавства. В основу виявлення 

закономірностей розвитку покладено сучасні принципи у сфері захисту прав 

та свобод громадян, теоретико-правові підходи щодо уніфікації та 

упорядкування принципів побудови, функціонування та реалізації 

повноважень суб’єктами публічної адміністрації щодо здійснення 

адміністративних процедур.  

З урахуванням сучасних підходів, наявних у юридичній науці, 

дисертантом сформульовано основні параметри проблеми, яка вирішується у 

дисертаційній праці, та концептуальні засади їх розв’язання, а також 

спрямовує одержані результати на виявлення і формулювання сучасних 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій організаційного та правового 

змісту щодо формування та закріплення засобом принципів адміністративно-

процедурного законодавства балансу меж компетенції суб’єктів публічної 

адміністрації та широти прав і свобод громадян у відносинах з останніми. 

Загальне позитивне враження від представленого дослідження 

підкріплюється результатами, які характеризують його наукову новизну.  

Зокрема, автором обґрунтовано авторський підхід щодо змістового 

наповнення ідеї адміністративної процедури через забезпечення додержання 

двох взаємопов’язаних основоположних принципів – верховенства права та 

належного адміністрування. 

Запропоновано авторський алгоритм узгодження спеціальних 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, з 

положеннями майбутнього українського загального акта про адміністративну 

процедуру. 
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Привертає увагу положення відповідно до якого автором окреслено 

найважливіші критерії, за якими відрізняються модифікації обраної певними 

країнами моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства 

в державах, що належать до континентальної та англо-американської 

правових систем та ухвалили свого часу загальний акт (закон чи кодекс) про 

адміністративну процедуру, а також наведення обґрунтованих аргументів 

щодо можливості адаптації тої чи іншої моделі у національну доктрину 

адміністративно-процедурного права. 

До наукових здобутків роботи слід віднести визначення основних 

сучасних тенденції розвитку адміністративно-процедурного законодавства 

(кодифікацію, періодичну новелізацію, рекодифікацію, декодифікацію, 

конвергенцію). 

Конструктивними та обґрунтованими є запропоновані автором 

пропозиції щодо включення до сфери правового регулювання проєкту Закону 

України «Про адміністративну процедуру» не лише рішень суб’єктів 

публічного адміністрування, названих адміністративними актами, а також 

юридичних норм, присвячених іншим формам (інструментам) публічного 

адміністрування: загальному розпорядженню, адміністративному договору та 

фактичним (реальним) діям. 

Свідченням формування в роботі цілісного уявлення щодо 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення суспільних 

відносин, які складаються у сфері діяльності органів публічної адміністрації 

щодо реалізації владних повноважень, а також надання адміністративних 

послуг, у тому числі наукові підходи до розуміння необхідності 

якнайшвидшої підготовки та прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру». 

Вказані положення наукової новизни можуть бути використані для 

проведення наукових досліджень, удосконалення чинного законодавства, 

особливо тієї його частини, яка стосується засад якісного формування 

стандартів діяльності органів публічного адміністрування щодо реалізації 
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владних повноважень, а також надання адміністративних послуг. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, 

що містяться у дисертації, викладені у більш ніж п’ятдесяти публікаціях, 

серед яких: 1 одноосібній та 2 колективних монографіях, 1 навчальному 

посібнику, 22 наукових статтях, що опубліковані у фахових виданнях із 

юридичних дисциплін та наукових періодичних виданнях України та 

зарубіжних держав, 4 інших виданнях, а також у 21 тезі доповідей на 

науково-практичних конференціях, що свідчить про досить широке та 

різностороннє впровадження результатів дослідження.  

Дисертаційне дослідження виконане автором самостійно з 

використанням останніх досягнень теорії адміністративного права. Усі 

сформульовані в ньому положення, висновки та пропозиції обґрунтовані на 

основі особистих досліджень автора. Автор для аргументації власних 

положень і висновків використовув напрацювання інших учених, на які 

обов’язково робилися посилання.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до вимог, встановлених 

МОН України.  

Встановлюючи значущість для науки і практики результатів 

дослідження, проведеного Школиком А.М. варто вказати, що воно вирішує 

наукову проблему, яка виявляється у формування сучасної концепції 

адміністративно-процедурного законодавства, а також містить висновки та 

пропозиції, що можуть бути використані для вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства.  

Також слід відмітити стан та можливості впровадження результатів 

означеного дослідження, зокрема в: науково-дослідній сфері – для 

подальших наукових досліджень із відповідної тематики, нормотворчій 

діяльності – для вдосконалення законодавства, яке регулює реалізацію 

принципів та процедур в межах адміністративно-процедурного права; 
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практичній діяльності – як рекомендації, спрямовані на вдосконалення та 

оптимізацію моделі побудови вітчизняного адміністративно-процедурного 

права, в освітній діяльності – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна процедура», 

«Адміністративне процесуальне право». 

Дискусійні положення дисертаційного дослідження. У цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію Школика А.М. необхідно висловити ряд 

зауважень, звернути увагу на твердження, що викликають сумніви та можуть 

слугувати підґрунтям для дискусії під час її захисту:  

1.  Слід позитивно відмітити те, що у вступній частині дослідження 

автор зазначає науковий доробок дослідження сутності та змісту 

адміністративно-процедурних відносин сучасними вітчизняними авторами, 

однак не виокремлює здобутки кожного з авторів та не визначає ті питання, 

які залишились поза їх увагою та на яких по-сутті зосереджено увагу автора. 

2.  Автором було досліджено три моделі систематизації законодавства, 

яке регулює адміністративні процедури в розвинутих країнах світу, 

передусім Західної Європи, і зроблено висновок про пріоритетність  

впровадження в Україні першої з названих моделей систематизації 

(ухвалення загального акта про адміністративну процедуру зі збереженням 

пріоритету спеціального законодавства), а також автор вказує на необхідність  

модифікації обраної моделі систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, хоча чітких механізмів такої модифікації не зазначає. У 

зв’язку з цим доречно було б почути узгоджену позицію автора щодо 

основних структурних елементів (розділів, глав) основного нормативного 

акту, який би в систематизованому варіантів відображав основні сфери 

правового регулювання адміністративних процедур. 

3. Автор в межах роботи доволі часто звертає увагу на те, що чинні 

нормативно-правові акти, які містять адміністративно-правові норми, лише 

частково відповідають сучасним світовим і європейським принципам 

адміністративної процедури, зокрема зазначає, що у жодному законодавчому 



 7 

акті України досі не передбачене суб’єктивне право приватних осіб на добре 

(належне) адміністрування з боку уповноважених органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. Оскільки в роботі не наведено 

механізм правового регулювання суб’єктивного права приватних осіб на 

добре (належне) адміністрування з боку уповноважених органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, варто було б почути думку 

автора щодо шляхів удосконалення його регулювання. 

4. В роботі автором досліджено поняття та зміст адміністративної 

процедури, а також звернуто увагу на проблематику віднесення до 

адміністративно-процедурної діяльності внутрішньо структурної діяльності 

суб’єктів владних повноважень, яка реалізується через певні дії (наприклад, 

проведення голосування, узгодження процедури дозвільного документу) і як 

правило завершується прийняттям внутрішнього акту (наприклад, наказу про 

перерозподіл повноважень між посадовими особами в конкретно взятому 

органі публічної влади, встановлення премії). Оскільки в роботі не визначено 

спосіб правого регулювання такої діяльності, то варто було почути думку 

автора щодо доцільності (недоцільності) урегулювання принципів та 

основних засад таких процедур в кодифікованому акті – Адміністративному 

процедурному кодексі (Кодексі адміністративних процедур).  

5. Необхідно було б конкретизувати емпіричну базу дослідження, 

зокрема визначити практику діяльності яких суб’єктів публічної 

адміністрації узагальнювалась та аналізувалась а також періодичність 

узагальнення статистичних матеріалів. А також оскільки робота містить ряд 

суттєвих законодавчих пропозиції, що зумовлено предметом самого 

дослідження, варто було б їх систематизувати та направити до відповідного 

комітету Верховної Ради України. 

В цілому зазначені зауваження не впливають на позитивну оцінку 

виконаної роботи і характеризують її новаторський характер та складність 

предмету наукового аналізу, що викликає бажання дискутувати. 

На підставі викладеного, слід резюмувати, що дисертація 



 


