


відносин і нагальної необхідності їх вдосконалення. Саме тому дисертація 

Скрипченко С.М. є комплексним монографічним дослідженням, в якому на 

підставі комплексного аналізу як раніше діючого, так і чинного 

законодавства, у тому числі перспективного законодавства, вітчизняних та 

зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних, довідникових та інших 

джерел з’ясовано особливості публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій в Україні із урахуванням здобутків 

сучасної правової доктрини та законодавства, що додає її роботі неабиякої 

актуальності.  

Враховуючи викладене, варто погодитись з дисертантом, що 

доцільним є потреба вдосконалення питання реформування чинного 

законодавства щодо функціонування політичних партій в Україні. Все це 

істотно актуалізує необхідність наукового дослідження вказаної 

проблематики.  

 

Обґрунтованість та новизна наукових положень,  

висновків і рекомендацій 

 

Надаючи характеристику обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, які містяться в дисертації, приходжу до 

висновку про наявність достатніх підстав вважати, що здобувачем було 

проведено комплексне системне дослідження, що має своєю основою 

глибокий аналіз необхідних наукових, нормативних та емпіричних джерел, 

з використанням методів наукового пізнання, та з одержанням корисних 

результатів у вигляді напрямків удосконалення діючого адміністративного 

законодавства. 

Вважаю, що наукова новизна положень, висновків і рекомендацій 

дисертації здобувача є такою, що відповідає заявленій. Насамперед, є 

корисним здобутком сформульоване здобувачем авторське визначення 

поняття «публічне адміністрування у сфері функціонування політичних 



партій» з урахуванням ознак врегульованості  нормами адміністративного 

права; процедурного характеру діяльності органів публічної адміністрації; 

спрямованості на реалізацію прав, свобод і законних інтересів політичних 

партій як учасників адміністративних правовідносин; направленості на 

задоволення публічних інтересів, потреб суспільства і держави, що 

потребує підтримки. 

Суттєвим новаторським внеском здобувача в розвиток 

адміністративно-правової науки є  власна позиція щодо визначення 

напрямків доктринального дослідження публічного адміністрування 

функціонування політичних партій (загально-правовий та 

спеціалізований), а також щодо виокремлення етапів нормативно-

правового закріплення засад у законодавстві (1 етап, початковий, 1990-

1995 рр.; 2 етап, правове установлення, інституціоналізація, 1996-2004 рр.; 

3 етап, зростання ролі партійних і державних інституцій, 2004-2013 рр.; 4 

етап, наближення (апроксимація) до європейських стандартів, 2014 р. - до 

сьогодні. 

Заслуговують гідної оцінки результати комплексного аналізу 

наукових праць і публікацій, а також положень чинного законодавства, на 

підставі яких дисертантом чітко визначено сутність, систему, принципи 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування функціонування 

політичних партій, які запропоновано здобувачем розглядати в контексті 

реалізації загальної та спеціальної компетенції; 

Слід позитивно оцінити проведений аналіз теоретичних положень 

стосовно розуміння форм публічного адміністрування функціонування 

політичних партій та їх специфіки і різновидів. На підставі чого 

дисертантом зазначено, що формам публічного адміністрування у сфері 

функціонування політичних партій притаманні такі ознаки: є способом 

зовнішнього вираження діяльності публічної адміністрації та її посадових 

осіб; направлені на досягнення завдань у визначеній сфері, зокрема щодо 

належного функціонування політичних партій; залежать від обсягу 



компетенції конкретного суб’єкта публічної адміністрації; мають власну 

нормативно-правову основу та підстави обрання; спричиняють правові 

наслідки у сфері функціонування політичних партій. 

Здобувачем також досить слушно зауважено, що використання 

різних форм публічного адміністрування, досягнення його завдань і 

функцій можлива із застосуванням відповідних методів. Методи 

публічного адміністрування дозволяють визначити яким саме чином, через 

застосування яких прийомів і способів можливим є досягнення завдань і 

мети публічного адміністрування загалом та у певній сфері суспільних 

відносин зокрема. Публічне адміністрування функціонування політичних 

партій в Україні також оперує власними методами, яким притаманні 

специфічні ознаки і характеристики. 

Важливим як для наукових здобутків, так і для практичної реалізації 

є проведення здобувачем визначення основних напрямків перспективного 

реформування публічного адміністрування функціонування політичних 

партій в Україні, яке тісно пов’язане з питаннями формування найбільш 

оптимальної правової моделі, яка б забезпечувала максимальну 

ефективність, стабільність і результативність такого адміністрування.. 

Отже, нове наукове знання, обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, 

достовірність результатів дослідження забезпечено дисертантом 

використанням сукупності філософських, загально та спеціально наукових 

методів, які використовуються в юридичних дослідженнях. 

 

 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

наукових публікаціях 

 

Основні наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, 

що сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, 



у чотирьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст 

дисертації, зокрема у одній статті у періодичному науковому виданні 

держави, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким 

підготовлено дисертацію здобувача (Скрипченко С.М. Поняття і ознаки 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій в 

Україні. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 6(34). С. 

65–74), у трьох наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України (серед яких: Скрипченко С.М. Політичні партії як 

сфера об’єктивізації публічного адміністрування. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 3. Том 2. С. 98–109; Скрипченко С.М. 

Суб’єкти публічного адміністрування функціонування політичних партій в 

Україні. Правові новели. 2020. № 12. Том 2. С. 67–77; Скрипченко С.М. 

Форми публічного адміністрування функціонування політичних партій в 

Україні. Право і суспільство. 2020. № 3. Том 2. С.88–99), а також у тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях, у збірниках наукових 

праць, що дозволяє вважати виконаними положення п. 12 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 

 

Дотримання академічної доброчесності 

 

Аналіз дисертації та наукових публікацій здобувача, у яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, не дає підстав 

констатувати допущення ним порушень академічної доброчесності 

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, 

дисертація містить посилання на джерела інформації за кожним випадком 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає нормам 

законодавства про авторське право і суміжні права; відображає прагнення 

надати достовірну інформацію про результати власної навчальної 



(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 

Зауваження 

 

Поруч із науковими положеннями, висновками і рекомендаціями, що 

свідчать про значний науковий рівень дослідження здобувача, має місце 

декілька малозначних недоліків та невикористаних можливостей для 

досягнення ще більш високих показників якості дослідження. 

1. У підрозділі, присвяченому аналізу сутності поняття та ознак 

публічного адміністрування у сфері функціонування політичних партій 

дисертант звертає увагу на те, що однією з його ознак є «адміністративно-

процедурна спрямованість діяльності публічної адміністрації (має ознаки 

адміністративних процедур, окрім того вони відображають зовнішню 

спрямованість такого адміністрування)». Безперечно така ознака має місце, 

але більш повно дослідження виглядало б за умови додаткової 

аргументації питання. 

2. Привертає увагу відсутність в роботі комплексу статистичних 

даних у порівнянні кількості зареєстрованих політичних з кількістю тих, 

що припинили свою діяльність у різні історичні періоди, автор лише 

фрагментарно акцентує увагу на статистичних показниках (у вступі). 

Вбачається, що наочний виклад матеріалу із використанням статистичних 

даних сприяв би більш ґрунтовному аналізу матеріалу, визначенню 

позитивних/негативних тенденцій у сфері, що досліджується. 

 3. Автор у роботі не присвячує уваги дослідженню зарубіжного 

досвіду публічного адміністрування функціонування політичних партій та 

основних напрямків його запозичення в Україні. Проведення порівняльно-

правового аналізу змогло б лише підвищити рівень значущості дисертації, 

а також визначити тенденції розвитку політичних партій та публічного 

адміністрування у сфері їх функціонування. 




