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1. Акryальнiсть обраноi теми дослiдження. Визнання Украiни як
суверенноi, незалежноi, демократичноТ держави опосередковус потребу

протидii соцiальним явищам, якi негативно впливають на розвиток суспiльних
вiдносин i створюють загрозу iснуванню правовiй державi загаJIом, одним iз
яких с корупцiя. Явище корупцii створюе перешкоди для розвитку правовоi,

економiчноi, полiтичноi та iнших сфер суспiльного життя, сприяе виникненню

у суспiльствi соцiа_гtьноi напруги, недовiри громадян до органiв державноТ

влади та до осiб, що if представляють.

Вказане обумовлюе потребу створення спецiалiзованих антикорупцiйних

органiВ уповноважених на запобiгання та протидiю корупцiйним

правопоРушенняМ, серед яких Нацiональне антикорупцiйне бюро УкраТни,

Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура, при цьому особливе мiсце

вiдведено Нацiон€rльному агентству з питань запобiгання корупцiТ.

ЩiеВiСТЬ фУнкцiонування вище зазначеного центр€шьного органу

ВИКОНаВЧОi влади зi спецiальним статусом е основою ефективного формування

Та реалiзацii державноТ антикорупцiйноi полiтики, основна мета якоТ

СПРяМоВана на органiзацiю роботи щодо запобiганнrl вчинення корупцiйних та

пов'язаних з корупцiсю правопорушень. При цьому, в умовах трансформацii

НОРМаТиВних заходiв, спрямованих на запобiгання корупцii та дiяльностi

аНТИКОРУПЦiЙних установ до стандартiв Свропейського Союзу, вагомого

ЗНаченнrI набувають oKpeMi змiни в адмiнiстративно-правовому cTaTyci

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ.



проте, незважаючи на змiни та ефективнiсть реалiзацiт Нацiон€Llrьним

агентством з питань запобiгання корупцii cBoix функцiй, чимzLпо питань

залишаються не вирiшеними чи потребують вiдповiдного адмiнiстративно-

правового регулювання в частинi чiткого виокремлення прав, обов'язкiв,

гарантiЙ та iнших елементiв правового статусу з€вначеного антикорупцiЙного

суб'скта. Невирiшеним з€шишаеться мiсце Нацiон€шьного агентства з питань

запобiгання корупцii

запобiгання корупцii.

в системi суб'ектiв, дiяльнiсть яких спрямована на

враховуючи вказане, констатусмо, що теоретичне та практичне значення

проблем, що розглядаються, характер обговорюваних питань, спрямованiсть

рекомендацiй, сформульованих автором, обумовлюють актуальнiсть теми

дисертацiйного дослiдження Я,L Масловоi,

обрання здобувачкою проблематики даноi дисертацiйнот роботи

узгоджено з науковими темами, програмами та планами, ,Щисертацiйна

дослiдження виконано вiдповiдно до Прiоритетних напрямiв розвитку правовоТ

наукИ на 20|6-202О рр., затверджених постановою загчшIьних зборiв

НацiональноТ академii правових наук Украiни вiд 3 березня 2о16 Р,, Т8 Планiв

наукових дослiджень Запорiзького нацiонального унiверситету на 20t5_2019

рр. Проблематика дисертацii постас з положень Указу Президента Украiни

<ПроЩiлiсталоГороЗВиТкУУкраiнинаПерiоДдо2030рокУ)вiд30ВересНя

2019 р. Jф 722, постанов кабiнету MiHicTpiB украiни кпро затвердження

НацiональноТ економiчноi стратегiI на перiод до 2030 po1yD вiд 3 березня 2021

р. N9 179 та<Про затвердження ,ЩержавноТ стратегii регiон€Lпьного розвитку на

202|-.2027 pp.n вiд 5 серпня 2о20 p.N9 695, атакож Розпорядження Кабiнету

MiHicTpiB украiни кпро схвшIення Концепцii рефоРМУВаННЯ МiСЦеВОГО

самовряДування та територiальноi органiзацii влади в YKpaTHi> вiд 1 квiтня 2014

р. JФ 3З3-р.

2. Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомеНдацiй, сформульованих у дисертацii, ix вiрогiднiсть, Положення,

висновки i рекомендацii, якi мiстяться у дисертацii, достатньою мiрою науково

обrрунтованi. Пiд час дослiдження застосовано oKpeMi методи, обранi авторкою



з урахуВанняМ специфiки визначеноТ мети, а також об'екта i предмета

дослiдження.

Об'еКТ Та ПРеДМет дослiдження не викJIикають суттевих зауважень. Так,

об'ектом дослiдження с суспiльнi вiдносини, що виникають пiд час реЕtлiзацii
компетенцii спецizlпьно уповноваженого органу з питань запобiгання корупцii.

Предметом виступае адмiнiстративно-правове регулювання

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii.

трансформацii

!исертанткою н€Lпежним чином сформульована мета дисертацiйного

ДОСЛiДЖеННя, а саме, на ocHoBi комплексного аналiзу наявних наукових i

нормативних джерел визначити стан та перспективи оновлення

аДМiнiстративно-правового регулювання статусу Нацiонаrrьного агентства з

ПиТаНЬ запобiгання корупцiТ та розробити практичнi рекомендацii щодо

Под€tльшого вдосконаJIення дiяльностi даного антикорупцiйного органу, а

ТаКоЖ сформулювати пропозицii з пiдвищення ефективностi адмiнiстративно-

правового забезпечення державноi антикорупцiйноТ полiтики в YKpaTHi.

Понятiйно-категорiальний апарат дисертацiйноi роботи та iT реферату с

достатньо високим, матерiал викJIадений чiтко, логiчно, послiдовно, доступно i

юридично грамотно. ПозицiТ, якi вiдстоюе авторка, rрунтуються на наявних

досягненнях сучасного адмiнiстративного права, положеннях сумiжних

дисциплiн. Своi думки, висновки, пропозицii дисертантка пiдтверджус

фактами, критичним аналiзом чинного законодавства, а також висловлених

позицiй провiдних фахiвцiв даноi галузi. Щостатньо значною за обсягом та

змiстовною е емпiрична бша дослiдження, яку складають чинне,

ретроспективне та перспективне законодавство УкраiЪи i зарубiжних краiн,

HayKoBi працi з фiлософiТ права, TeopiT держави та права, TeopiT управлiння,

конституцiйного, адмiнiстративного права, юридична публiцистика.

Слiд вiдзначити, що змiст тексту дисертацii вiдповiдае змiстовi

опублiкованих наукових праць за темою дослiдження, а такоЖ навеДеНiй

загальнiй характеристицi роботи та викладенню ii основного змiСТУ Та

висновкiв у рефератi. Констатуемо ix iдентичнiсть. Змiст та оформлеННЯ



ДИСеРТаЦiЙнОго дослiдження, а також списку використаних лiтературних та

нормативних джерел вiдповiдае встановленим вимогам.

ОбГРУнтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i

РеКОМеНДаЦiЙ, сформульованих у дисертацii, визначаеться обсягом та

достовiрнiстю використаних авторкою наукових джерел.

3. Щостовiрнiсть та наукова новизна одержаних результатiв, повнота

ilx ВИКлаДу в опублiкованих працях. Оцiнюючи новизну основних положень

ДИСеРТацii, слiд зауважити, що структура роботи, перелiк i змiст розглянутих

ПиТань свiдчать i про новизну дисертацiЙного дослiдження. Щисертацiя е одним

iз перших комплексних монографiчних дослiджень у адмiнiстративно-правовiй

наУцi, присвячених дослiдженню трансформацiТ адмiнiстративно-правового

СТаТусу Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii. У результатi

проведеного аналiзу Я.I. Масловою сформовано пропозицii, спрямованi на

вдоскон€шення антикорупцiйного законодавства УкраТни та дiяльностi

спецiально уповноважених суб'сктiв, дiяльнiсть яких спрямована на реалiзацiю

державноi антикорупцiйноi полiтики держави, зокрема:

- обrрунтовано, що як центрutльний орган виконавчоi влади Нацiонапьне

агентство з питань запобiгання корупцii мае TaKi загальнi характеристики: l) е

пiдконтрольним i вiдповiдас перед Верховною Радою Украiни та пiдзвiтне

Кабiнету MiHicTpiB Украiни; 2) утворюсться Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;

3) поширюе своТ повноваження на всю територiю Украiни; 4) мас

структурований внутрiшнiй устрiй; 5) мае сформований апарат;

- виокремлено критерii включення до системи правового регулювання

суспiльних вiдносин у сферi запобiгання корупцii, а саме: 1) предметом е

правове впорядкування змiсту й порядку застосування заходiв, спряМоВанИХ На

запобiгання корупцii, а також супровiдного категорiаltьного апаРаТУ;

2) предметом е правове впорядкування суб'ектно-iнстиryцiйного СКЛаДУ

суспiльних вiдносин у сферi запобiгання корупцii; 3) предметом е ПраВОВе

впорядкування юрисдикцiйних процедур, якi застосовуються в разi ПОРУШеННЯ

антикорупцiйного законодавства;



- ОбГРУНТОВано, що внутрiшнiй устрiй Нацiонального агентства з питань

запобiгання корупцii доцiльно характеризувати як нормативно закрiплений

перелiк пiдроздiлiв, територiальних та iнших органiв агентства, дiяльнiсть яких

спрямована на реалiзацiю основнот мети й завдань Нацiон€ulьного агентства з

ПИТаНЬ ЗаПОбiгання корупцii, зокрема: 1) керiвництво (керiвний склад);

2) cTpyKTypHi пiдроздiли (департаменти, управлiння, вiддiли та iх територiа_гrьнi

ОРГаНИ); 3) допомiжнi органи (KoMicii, зокрема KoHKypcHi, колегii тощо);

4) аПаРат Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ. Звернено

УВаГУ на те, що специфiкою Нацiонаrrьного агентства з питань запобiгання

корупцii е вiдсутнiсть його територiальних органiв;

- ДОВеДено, що Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii е

центральним органом виконавчоТ влади, який надiлений спецiальною

коМпетенцiею, що обrрунтовуеться такими особливостями: а)спецiаrrьним

статусом Нацiонального агентства з питань запобiгання корупчii; б) наявнiстю

виключних повноважень щодо запобiгання корупцii; в) можливiстю реалiзацii

повноважень виключно у сферi суспiльних вiдносин, пов'язаних iз

запобiганням корупцii;

- виокремлено групи повноважень Нацiонального агентства з питань

запобiгання корупцii залежно вiд ix спрямування, а саме: 1) полiтико-засадничi

(визначення полiтичних прiоритетiв, напрямiв антикорупцiйноТ полiтики

затвердження антикорупцiйноi стратегii); 2) управлiнськi (керiвництво

структурними пiдроздiлами); 3) органiзацiйнi (внесення на розгляд Верховноi

Ради Украiни пропозицii щодо вдосконалення антикорупцiйного

законодавства); 4) нормативнi (прийняття нормативно-правових aKTiB

пiдзаконного характеру у сферi запобiгання корупцii); 5) представницькi

(ведення переговорiв i пiдписання мiжнародних домовленостей У СфеРi

запобiгання корупцiТ);

- встановлено, що Bci мiжнародно-правовi акти, якi регламентуЮТь oKpeMi

аспекти сфери запобiгання та протидii корупцii, доцiльно класифiКУВаТИ За

такими критерiями: 1) залежно вiд суб'скта прийняття: прийнятi РаДОЮ СВРОПИ

(Кримiнальна конвенцiя про боротьбу проти корупцii), европейським СОЮЗОМ



(конвенцiя про боротьбу з корупцiею за участю посадових осiб ес або

посадових осiб держав-членiв 1997 Р., Рамкове рiшення про боротьбу з

корупцiею у приватному ceKTopi 2003 р.), Органiзацiею Об'еднаних Нацiй
(конвенцiя оон про запобiгання корупцiт); 2) залежно вiд форми нормативно-

правового акта: конвенцii, протоколи, рiшення, резолюцii; З) за характером:

мiжнароднi документи унiверсального характеру (конвенцiя оон про

запобiгання корупцii) та мiжнароднi документи регiонального характеру

(Конвенцiя Африканського Союзу щодо запобiгання i боротьби проти корупцiТ,

протокол проти корупцii Пiвденноафриканського Союзу з розвитку,
Мiжамериканська конвенцiя проти корупцii);

- обrрунтовано, що напрями впровадження мiжнародних стандартiв щодо

дiяльноСтi НацiОн€шьного агентства з питань запобiгання корупцii в YKpaTHi

ЗВОДЯТЬСЯ До Таких тенденцiй: 1) формування ефективного антикорупцiйного

ЗаКОНОДаВства з визначенням адмiнiстративно-правових стандартiв поведiнки

СЛУЖбОВцiв; 2) дет€tльного розмежування компетенцiI спецiалiзованих органiв iз

ЗаПОбiгання та протидii корупцii; 3) демонстрацii антикорупцiйноТ полiтики

ШЛЯХОМ взаемодii з lrредставниками громадськостi; 4) упровадження нульовоi

ТОЛеРаНТнОстi до корупцii; 5)налагодження мiжвiдомчого спiвробiтництва

СПеЦiалiЗоВаних органiв iз запобiгання й протидiТ корупцii та правоохоронних

органiв, iнших органiв державноi влади, судових органiв тощо.

OcHoBHi положення роботи знайшли вiдображення в 1 одноосiбнiй

мОнографii, 20 наукових статтях, з яких 3 cTaTTi опублiковано у наукових

виданнях, що включенi до баз Scopus та Web of science та 17 статтей - у

перiодичних виданнях Украiни, що визнанi як фаховi з юридичних дисциплiн, а

також у б тезах доповiдей на науково-практичних конференцiях.

4. Практичне зцачення i впровадження одержаних результатiв

дослiдження. Щисертацiйна робота Я. I. МасловоТ мiстить HoBi, ранiше не

захищенi HayKoBi положення щодо адмiнiстративно-правового реryлювання

трансформацii Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ.

Викладенi в дисертацii теоретичнi

мають як заг€Lпьнотеоретичне, так i

положення, узаг€Lпьнення та пропозицii

спецiально галузеве значення для



адмlнlстративного права та процесу. Зокрема, результати дослiдження можуть

бути використанi та використовуються:

1) в науково-дослiднiй дiяльностi - для подальшоi розробки та

УДОСКОН€ШеННя Змiстовного наповнення елементноi структури адмiнiстративно-

ПРаВОВОго статусу Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii;

2) В Правотворчостi - запропоновано пропозицii вдоскон€шення

аНТИКОРУпцiЙного законодавства у напрямi ефективностi дiяльностi

НаЦiОналЬного агентства з питань запобiгання корупцii щодо реалiзацii
аНТИКОРУпцiЙноТ полiтики держави; правозастосовнiй дiяльностi щодо

ПОКРаЩення дiяльностi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii

та iнших спецiально уповноважених суб'сктiв щодо реалiзацiТ антикорупцiйноТ

полiтики держави;

3) в ocBiTнboмy процесi - пiд час розроблення та викладання навчаJIьних

дисциплiн кАдмiнiстративне право i процес>, <Публiчне адмiнiстрування)),

<Порiвняльне адмiнiстративне право) тощо.

5. Оцiнка iдентичностi змiсry рефераry дисертацii та основних

положень дисертацiТ. Проведений аналiз змiсту реферату дисертацiТ та

основних положень тексту дисертацiйного дослiдження здобувачки пiдтвердив

ix повну iдентичнiсть. Змiст реферату дисертацiТ вiдтворюе iнформацiю про

методологiю дослiдження, способи арryментацii положень, ocHoBHi iдеi тексту

дисертацii, викладенi стисло. Положення, якi викладенi в дисертацii, розробленi

автором особисто. Висновки та положення дисертацii мають повнiстю

самостiйний характер.

Реферат дисертацii не мiстить iнформацii, яка була б вiдсутньою в

дисертацiТ. Щисертацiя та реферат дисертацii оформленi вiдповiдно до вимоГ

п.п. 7, 8, 9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня ДоктОРа

наук, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 лиСТОПаДа

202| року Jф 1197.

б. Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry дисертацii.

Позитивна оцiнка окремих аспектiв дисертацiйноТ роботи та ПрОВеДеНОГО

дисертацiйного дослiдження в цiлому не виключае можливостi i неОбхiДНОСТi



висунути низку зауважень критичного характеру, якi потребують певноi

конкретизацii, а в окремих випадках, додатковоi арryментацiТ положень

дисертацii. Зокрема:

1. У пiдроздiлi 2.| <CyTHicTb та структура адмiнiстративно-правового

статусу Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii>, в якому було

дослiджено структуру та охарактеризовано особливостi адмiнiстративно-

правового статусу Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii, як

окремий елемент адмiнiстративно-правового статусу не було виокремлено

нормативно-правове регулювання Нацiонального агентства.

,Щiйсно, авторкою встановлено, що адмiнiстративно-правовий статус

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii доцiльно розкривати з

позицii широкого пiдходу як сукупнiсть законодавчо визначених складникiв, до

яких вiднесено мету, завдання, компетенцiю, внутрiшньо органiзацiйну будову,

а також порядок прийняття рiшень вк€ваним спецiа_гriзованим органом,

HaToMicTb не звертаеться увага не пiдхiд, згiдно якого до складу

адмiнiстративно-правового статусу н€Lпежать правовi засади реryлЮвання

дiяльностi Нацiон€шьного агентства, оскiльки беззаперечним е те, що протидiя

корупцii мас rрунтуватись на правових засадах, якими визначено загальнi

принципи здiйснення антикорупцiйноi дiяльностi, механiзми заходiв

запобiгання корупцii, функцiонрання суб'сктiв, уповноважених здiйснювати

запобiгання та протидiю корупцiТ, визначенi склади корупцiйних дiянь ТОЩО.

2. У пiдроздiл| 2.3 <<Компетенцiя Нацiонального агентства з пиТанЬ

запобiгання корупцii>, в якому було проаналiзовано суспiльнi вiДносини У СфеРi

запобiгання корупцii як предмет вiдання Нацiонаrrьного агентства з питань

запобiгання корупцii, не було дослiджено роль та мiсце Нацiонального

агентства з питань запобiганЕя корупцii в системi антикорупцiйних iнститучiй

держави, його зв'язки та процедури взасмодii з iншими суб'ектами запобiгання

корупцiТ як елемент компетенцii даного органу.

Зокрема, було б доцiльним з€}значити щодо мiжвiдомчоТ

пiдпоряЛкованосТi, в якiЙ Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiТ

виступае суб'ектом публiчного управлiння щодо уповноважених пlдроздlлlв з



питань запобiганнrl та виявлення корупцiТ, з одного боку, z з iншого боку,

звернути увагу, що Нацiон€Lпьне агентство виступае об'ектом управлiнськоi

дiяльностi для Кабiнету MiHicTpiB Украiни та ВерховноТ Ради Украiни.

Нацiональне агентство з питань запобiганнrl корупцii е вiдповiдальним перед

Верховною Радою Украiни, KpiM того саме Верховною Радою проводяться

парламентськi слухання щодо ситуацii з корупцiею, що опосередковують

прийняття Антикорупцiйноi стратегii тощо. ,Щисертантка не звернула увагу на

переважнi вертика-гrьнi правовiдносини та зв'язки Нацiона_гrьного агентства з

питань запобiгання корупцii з iншими державними органами, а також ik вплив

на ефективнiсть дiяльностi даного антикорупцiйного оргаrtу.

3. У роздiлi 4 кПравова характеристика окремих повноважень

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii> дисертантка здiйснюе

класифiкацiю повноважень на 1) повноваження Нацiонального агентства з

питань запобiгання корупцii щодо ведення антикорупцiйних peecTpiB; 2)

повноваження Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii щодо

застосування заходiв урегулювання конфлiкту iHTepeciB та фiнансового

контролю; 3) повноваження Нацiонального агентства з питань запобiгання

корупцii щодо застосування iнших механiзмiв запобiгання корупцiТ.

Пр" цьому, дисертанткою не обгрунтовано критерiй, зd яким

здiйснювалася пропонована класифiкацiя. Вiдзначимо, що при виокремленнi У

пiдроздiлi 2.З <<Компетенцiя Нацiонаrrьного агентства з питань запобiгання

корупцii>) групи повноважень Нацiонzшьного агентства з питань запобiганнЯ

корупцii на: 1) полiтико-засадничi (визначення полiтичних прiоритетiв,

напрямiв антикорупцiйноi полiтики, затвердження антикорупцiйноi стратегii);

2)управЛiнськi (керiвництвО структурними пiдроздiлами); 3)органiзацiйнi

(внесення на розгляд Верховноi Ради Украiъи пропозицii щодо вдоскон€rлення

антикорупцiйного законодавства); 4) нормативнi (прийняття нормативно-

правових aKTiB пiдзаконного характеру у

5) представницькi (ведення переговорiв i

сферi запобiгання корупцii);

пiдписання мiжнародних

домовленостей у сферi запобiгання корупцiт) здiйснювапося дисертанткою за

критерiсм ix спрямування, що показуе недостатню обгрунтованiсть та



дослiдженнiсть пiдстав класифiкацii повноважень Нацiонального агентства з

питань запобiгання корупцii.

4. У пiдроздiлi |.2 кIнституцiйний механiзм запобiгання корупцii>, в

ЯКОМУ Креслено систему органiв, яких надiлено повноваженнями у сферi

ЗаПОбiГання корупцii не придiлено достатньоi уваги не спецiалiзованим органам

запобiгання корупцii.

Щiйсно, авторкою визначено, що iнституцiйний механiзм запобiгання

КОРУПЦiТ яВляе собою спосiб органiзацii та здiйснення дiяльностi

УПОВНОВаЖених суб'ектiв публiчноi адмiнiстрацii щодо впорядкування та

сТворення н€Lпежних умов для унеможливлення корупцii та виокремлено TaKi

типи зазначених суб'ектiв зЕLпежно вiд компетенцiI: а) суб'екти загальноi

коМпетенцiТ (Верховна Рада Украiни, Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи, Президент

Украiни); б) суб'екти спецiальноi компетенцii (Нацiон€шьне агентство з питань

запобiгання корупцii, Нацiональне антикорупцiйне бюро Украiни,

Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура). Проте дет€tльно не видiлено

специфiку дiяльностi органiв, oKpeMi повноваження яких присвяченi боротьбi з

корупцiею, зокрема oKpiM Верховноi Ради Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

ще й органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних

осiб публiчного права тощо.

5. Ана"пiзуючи список використаних джерел дисертацiйного дослiдження,

кiлькiсть яких налiчуе 345 найменувань, дисертанткою не звернено увагу на

висновки, поданi у дисертацiйних дослiдженнях ocTaHHix poKiB, якими

регламентовано адмiнiстративно-правовий статус уповноважених на протидiю

та запобiгання корупцii органiв. У даному KoHTeKcTi доцiльно вести мовУ про

TaKi дисертацiйнi дослiдження: Комарова Ю.М. <Адмiнiстративно-правовий

статус нацiонального антикорупцiйного бюро Украiни>), дисертацiя на здобуття

наукового ступеня кандидата юридичних наук (20l8 р.); IBaHoB О.В.

кАдмiнiстративно-правовий статус Нацiонального агентства з ПиТанЬ

запобiгання корупцii>, дисертацiя на здобуття наукового ступеня докТора

фiлософii (2019 р.); Iщук Д.О. <Ддмiнiстративно-правовий статус



СПеЦi€lЛiЗОВаних суб'ектiв протидii корупцiТ Украiни>), дисертацiя на здобуття

наукового ступеня доктора юридичних наук, (2021 р.).

YTiM, З€Вначенi зауваження не знижують науковоi цiнностi та заг€шьного

ПОЗИТИВНОГО ВРаження вiд науковоi працi, а дискусiЙнiсть низки iT положень

СВiДЧИть про складнiсть дослiджуваноТ проблеми, наявнiсть у авторки власних

Д}МОК ЩОДо концепту€Lпьних положень дослiдження та наукову зрiлiсть.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ТА ОЦIНКА ДИСЕРТАЦIi
!исертацiя МасловоТ Яни rванiвни на тему кАдмiнiстративно-правове

РеГУЛЮВання трансформацiТ Нацiонального агентства з питань запобiгання

КОРУпцii> е самостiЙним доробком авторки, посилання на HayKoBi працi

оформленi н€IJIежно. HayKoBi cTaTTi, опублiкованi за темою дисертацiйного

дослiдження у фахових виданнях, свiдчать про якiсть проведеноТ роботи,

базуються на особистих поглядах та результатах працi дисертантки. Реферат

дисертацii вiдповiдае iT змiсту та повнiстю вiдображае ocHoBHi положення i

результати дослiдження. Щисертацiю та реферат оформлено вiдповiдно до

встановлених вимог MiHicTepcTBoM освiти та науки Украiни.

Беручи до уваги актуа-гlьнiсть, новизну, важливiсть одержаних

дисертанткою наукових результатiв, ik обцрунтованiсть i достовiрнiсть, а також

практичну цiннiсть сформульованих положень i висновкiв, можна

стверджувати, що дисертацiйна робота вiдповiда€ вимогам МОН Украiни щодо

дисертацiй поданих на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та

п.л. '7, 8, 9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора

наук, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 17 лиСтОПаДа

202l року Jф 1197, а if авторка, Я.I. Маслова, заслуговуе на присуДження

ступеня доктора юридичних наук.

Проректор з науковоi роботи
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