


Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким розвитком 

адміністративного законодавства, в тому числі й адміністративно-

процедурного, що беззаперечно обумовлюється необхідністю прийняття 

Закону України «Про адміністративну процедуру», застосування якого 

створюватиме ґрунтовний базис для регламентації взаємовідносин органів 

державної влади у процедурному аспекті з приватними особами, зокрема 

політичними партіями.  

Таким чином, в аспекті актуальних проблем у системі взаємодії 

держави з політичними партіями обрання теми дисертаційної роботи має 

дуже важливе значення і актуальність для розвитку доктринальних 

досліджень в означеному напрямку в умовах сучасних державотворчих та 

правотворчих процесів. Як свідчить зміст дисертації, теоретична розробка 

відповідних положень та рекомендацій здобувачем поновлює розроблені 

наукові положення й окреслює шляхи подальших досліджень щодо 

ефективного застосування державою в особі відповідних органів шляхом 

реалізації функції публічного адміністрування процедур державної реєстрації, 

державного контролю за їх діяльністю та припиненням діяльності політичних 

партій в Україні. Саме таким проблемам присвячено дисертаційне 

дослідження Скрипченко С.М. 

Беззаперечним аргументом на користь значеного може слугувати те, що 

тема дисертації відповідає комплексним науковим проєктам «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 Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98; 



Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої 

Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016;  Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 

474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. 

№ 1102-р); Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. 

№ 1020-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 18.10.2013 р. № 86/11. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх новизна. Визначаючи обґрунтованість та 

наукову новизну основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації, слід ознайомитись із її структурними елементами для формування 

уявлення про ступінь дотримання автором методології та найкращих практик 

наукового дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Публічне адміністрування функціонування політичних 

партій: поняття і ознаки» дисертант детально аналізує сутність поняття 

«публічне адміністрування» задля формулювання сутності і ознак 

відповідного напряму впливу. Внаслідок цього автор пропонє авторське 

визначення поняття «публічне адміністрування у сфері функціонування 
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політичних партій» та наводить перелік ознак, йому притаманних з 

поясненням їх змісту і сутності. 

У підрозділі 1.2 «Політичні партії, функціонування яких є об’єктом 

публічного адміністрування: сутність і значення» автор робить спробу 

довести, що функціонування політичних партій є об’єктом публічного 

адміністрування. Позитивно слід оцінити прагнення дисертанта визначитись 

із термінологічним рядом та співвідношенням поняття «політична партія» із 

іншими («політичний рух», «політична сила» тощо).Окрім того, у роботі 

проаналізовано ознаки і сутність політичних партій, які відображають зміст їх 

діяльності. 

У підрозділі 1.3 «Ґенеза дослідження публічного адміністрування 

політичних партій в адміністративно-правовій доктрині та закріплення його 

засад у законодавстві» дисертант звертає увагу на те, що тематика політичних 

партій (у різних її проявах) цікавила представників інших галузей наук та 

сфер знань у різні часові періоди (у політології і партології, науці публічного 

адміністрування, в історичній науці, у сфері теорії та історії держави і права, 

у конституційному праві, у цивільному праві тощо). Досить логічним 

видається умовне виділення основних напрямків дослідження публічного 

адміністрування функціонування політичних партій (загальноправовий та 

спеціалізований). Не залишено поза увагою і аналіз закріплення нормативних 

засад публічного адміністрування функціонування політичних партій у 

законодавстві, із авторським варіантом його періодизації  та характеристикою 

етапів.  

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» автор аналізує систему суб’єктів публічного 

адміністрування функціонування політичних партій, із пропозиціями щодо 

формулювання поняття, ознак, принципів діяльності таких суб’єктів. 

Дисертант пропонує умовно виокремлювати дві складові такої системи, які 



взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну – суб’єктів загальної компетенції 

та суб’єктів спеціальної компетенції. 

У підрозділі 2.2 «Форми публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» дисертант з’ясовує особливості таких форм, доводить 

існування розмаїття форм публічного адміністрування функціонування 

політичних партій. Здобувач використав велику кількість критеріїв для 

розподілу відповідних форм публічного адміністрування на види із їх 

детальною характеристикою. 

У підрозділі 2.3 «Методи публічного адміністрування функціонування 

політичних партій» автор формулює відповідне визначення, наводить ознаки, 

характерні методам. Застосовує класичний поділ основних методів 

публічного адміністрування функціонування політичних партій на 

заохочення, переконання і примус. Здобувач із посиланням на словникову, 

довідникову, публіцистичну літературу та нормативно-правові акти 

демонструє специфіку кожного із зазначених методів. 

У розділі 3 «Проблеми та перспективи публічного адміністрування 

функціонування політичних партій в Україні» дисертант досліджує 

відповідне питання у двох основних напрямках: насамперед, 1) загальний, 

який стосується взаємовідносин приватних осіб (в тому числі і політичних 

партій) з публічною адміністрацією, тобто окремий нормативно-правовий 

акт, норми якого закріплюють загальні засади адміністративної процедури в 

Україні, та 2) спеціальний, який безпосередньо спрямований на 

реформування існуючого публічного адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні. 

Академічна доброчесність. Очевидних ознак порушення автором 

академічної доброчесності, зокрема випадків оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 



опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства (академічний плагіат), не виявлено. Повнота викладу 

наукових положень, висновків і рекомендацій в наукових публікаціях 

забезпечується тим, що основні наукові результати дисертації висвітлені у 

чотирьох наукових статтях, з них три опубліковані у виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у трьох тезах доповідей науково-практичних конференцій.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Визнаючи 

досягнення автором значного рівня якості наукового дослідження під час 

підготовки дисертації, вважаю, що має місце простір для її вдосконалення.  

1. У дисертації політичні партії досліджуються як суб’єкти 

адміністративного права, а їх функціонування – як об’єкт публічного 

адміністрування. Проте, нез’ясованим залишається питання, чи вважає 

здобувач політичні партії носієм публічно-владних повноважень. 

2. Під час характеристики суб’єктів публічного адміністрування 

функціонування політичних партій, здобувач наголошує на досить 

розгалуженій їх системі. Однак, автор не висловлює власну позицію чи є це 

позитивним аспектом, або ж, навпаки, негативним. З огляду на це, бажано 

уточнити позицію дисертанта щодо необхідності збільшення/зменшення 

кількості відповідних суб’єктів, чи взагалі є нагальна потреба визначити лише 

одного уповноваженого суб’єкта публічного адміністрування функціонування 

політичних партій . 

3. Під час аналізу форм публічного адміністрування функціонування 

політичних партій дисертант обирає за один із критеріїв для їх класифікації 

«характер і методи вирішення питань компетенції» і пропонує 

виокремлювати процедурні і процесуальні форми. В той же час, здобувач не 

роз’яснює різниці між цими двома формами, що вимагає уточнення.  

 



4. При дослідженні питань, пов’язаних із адміністративним примусом, 

який може бути застосований до політичних партій, дисертант узагальнено 

звертає увагу на положення щодо адміністративної відповідальності у сфері 

функціонування політичних партій, однак не визначає особливостей 

притягнення до такого виду юридичної відповідальності. Варто було б 

зупинитись на окремих елементах юридичного складу відповідних 

адміністративних правопорушень.  

5. Аналізуючи особливості нормативного закріплення засад 

публічного адміністрування політичних партій  у законодавстві, дисертант 

зазначає що важливою подією стало прийняття Виборчого кодексу України. 

В той же час, не визначає, які саме питання регулює вказаний нормативно-

правовий акт та у чому полягає безпосередній взаємозв’язок його положень із 

нормативним закріпленням засад публічного адміністрування політичних 

партій  у законодавстві. 

 Разом із тим, вищевикладене має виключно дискусійний характер, 

належним способом реагування на ці зауваження може бути їх коментар під 

час публічного захисту та вони жодним чином не ставлять під сумнів 

вагомість наукових здобутків автора. Таким чином, дисертація Скрипченко 

Світлани Миколаївни «Публічне адміністрування функціонування 

політичних партій в Україні», що подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право є науковим дослідженням, яке 

виконане автором особисто, характеризується завершеністю та єдністю 

змісту, містить наукові результати, що мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення та являють собою значний внесок у подальший розвиток 

науки адміністративного права та практики його застосування, а отже, 

заслуговує на позитивний відгук.    

 




