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1
В І Д Г У К

офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора, члена- 
кореспондента Національної академії правових наук України 

Стеценка Семена Григоровича на дисертаційну роботу 
Белей Єлизавети Несторівни на тему : «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право

Актуальність дослідження. Тема дисертації Белей Є.Н., в якій 
досліджуються адміністративно-правові аспекти діяльності публічної 
адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я, є важливою як в науковому 
сенсі, так і в практичній площині. Її актуальність і практична значущість 
визначається багатьма суспільно-правовими чинниками, зокрема:

- галузь охорони здоров’я України потребує кардинальних змін. Практично 
ніхто не заперечує тієї обставини, що завдання, які ставляться суспільством перед 
державою та її публічно-правовими інституціями стосовно забезпечення 
функціонування сфери охорони здоров’я, виконуються не в повному обсязі;

- радянська модель організації охорони здоров’я (справедливості заради 
зазначу, що вона не була поганою, свідченням чого стало офіційне визнання її 
первинної медичної допомоги взірцевою для впровадження в інших державах, що 
мало місце у 1978 році у діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я) вже
£ і

не може бути реалізована в умовах незалежної України;
І часті кадрові перестановки керівництва профільного Міністерства охорони
і

^ов’я України (за роки незалежності наша держава мала 22 очільники 
мства!) призводили до того, що сфера охорони громадського здоров’я не мала 
ої системної незмінної стратегії розвитку;
■ «мода» на медичне право, що супроводжується парадоксальною 
іцікавленістю у його системному розвитку. Керівники закладів охорони 

здоров’я у більшості своїй не зацікавлені у становленні та розвитку медичного 
права, оскільки його норми фактично обмежать дискреційні повноваження 
управлінців від медицини. У широкому сенсі не зацікавлена у цьому і держава.
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Оскільки це потребуватиме реального забезпечення прав пацієнтів, належного 
оснащення медичних закладів на засадах стандартизації, гарантування 
конституційно визначеної безоплатності надання медичної допомоги. Наразі у 
держави є багато інших проблем, які не дозволяють «сприяти» виникненню ще 
однієї.

Ці та інші фактори очевидно засвідчують значний запит на наукові 
дослідженні, присвячені адміністративно-правовим засадам діяльності органів 
публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. У сучасній 
адміністративно-правовій науці бракує системних досліджень, у яких на 
належному дисертаційному рівні розглядалися б проблеми медичного права.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
проведено згідно з: Концепцією адміністративної реформи в України, 
затвердженою Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98; 
Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженою Указом 
Президента України від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000; Концепцією
Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р; 
Концепцією розвитку системи громадського здоров’я, схваленою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р; пунктами 6, 7, 9, 
14, 15 розділу «Проблеми формування національної правової системи України та її 
адаптація до європейського права», пунктами 8, 10, 11 розділу «Правове 
забезпечення державного будівництва та розвитку політичної системи» 
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, закріплених у 
Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
України на 2016-2020 роки.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Робота, виконана Белей Є.Н. характеризується системним підходом до 
предмету дослідження. Структурно дисертація складається зі змісту, вступу, 
двох розділів, поділених на шість підрозділів, висновків до кожного розділу та 
загальних висновків до роботи, списку використаних джерел. Повний обсяг 
дисертації становить 249 сторінок, з яких обсяг основного тексту -  194 сторінки. 
Структура повністю відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє 
послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість
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положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним 
аналізом наявних літературних джерел юридичного, медичного, філософського 
спрямувань з проблематики медичного права, список літератури містить 366 
найменувань.

Обґрунтованість наукових положень дисертаційної роботи та достовірність 
одержаних результатів підтверджена теоретичною та методологічною основою 
проведених досліджень, критичним аналізом та узагальненням великої кількості 
праць вітчизняних та зарубіжних вчених.

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною культурою. 
В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних авторських підходів 
щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, аргументує свої судження, 
пов’язує загальнотеоретичні проблеми з конкретним емпіричним матеріалом.

Науково-дослідницькі методи та прийоми теорії пізнання соціально- 
правових явищ є методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження, в 
основу якого також покладені наукові принципи й концептуальні положення, 
розроблені спеціалістами в галузі загальної теорії права, адміністративного, 
конституційного права тощо. їх застосування обумовлюється системним 
підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального 
змісту і юридичної форми.

Комплексний підхід до використання методів дослідження дав змогу 
всебічно висвітлити адміністративно-правові аспекти діяльності публічної 
адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 
спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право, за якою вона подана до захисту, а зміст автореферату 
відображає основні положення дисертації.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. Новизна одержаних 
наукових результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих 
питань дисертація є одним із перших комплексних досліджень, присвячених 
адміністративно-правовим засадам охорони громадського здоров’я.

Розділ І  дисертації носить назву «Громадське здоров’я як об’єкт 
адміністративно-правового регулювання». Цікавими для вітчизняної науки 
адміністративного та медичного права є результати дослідження, висвітлені у
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4
підрозділі 1.1 «Поняття та сутність категорії «громадське здоров’я».

На с. 39 дисертації автор зазначає, що «доходимо висновку про те, що 
закріплений у Законі України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» зміст права на охорону здоров’я не відповідає правовій дійсності та не 
задовольняє потреби суспільства (у тому числі пізнавальні), а отже, не виконує 
свого призначення та підлягає заміні. У якості додаткового аргументу зазначимо, 
що від уточнення кола правомочностей, з яких складається право, залежатиме й 
уточнення кореспондуючих їм обов’язків, визначення необхідних для їх 
забезпечення засобів, встановлення напрямів публічної політики у цій сфері тощо. 
До того ж від вирішення приналежності певних правомочностей до конкретних 
прав залежить коло суб’єктів, які уповноважені забезпечити дотримання 
відповідного права згідно з правилами предметної компетенції, процедури, які 
застосовуються з цією метою тощо». Тут необхідно погодитись, що у сенсі 
критичного сприйняття правової дійсності дисертант тримає марку. Вона вміє 
аналізувати, відшукувати проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення.

Це свідчить про поширену у науці проблему, пов’язану із плутаниною у 
термінології, ігноруванням специфіки, відмінних та унікальних рис окремих явищ і 
процесів, їх правової сутності й природи, а також правил юридичної техніки 
(зокрема, які стосуються юридичної термінології [341, с. 49-70]). На нашу думку, 
її можна вирішити за допомогою виховання у майбутніх науковців необхідних 
навичок для правильної роботи з термінологією. Зокрема, це може здійснюватись в 
межах окремих навчальних дисциплін для студентів та/або аспірантів (наприклад, з 
юридичної техніки) або як складова дисципліни «методологія наукових 
досліджень».

Імпонує підхід дисертанта до аналізу понятійно-категоріального апарату 
науки адміністративного та медичного права. Дисертант констатує наявну 
ситуацію про поширену у науці проблему, пов’язану із плутаниною у термінології, 
ігноруванням специфіки, відмінних та унікальних рис окремих явищ і процесів, їх 
правової сутності й природи, а також правил юридичної техніки. Її, за думкою 
Є.Н. Белей, можна вирішити за допомогою виховання у майбутніх науковців 
необхідних навичок для правильної роботи з термінологією. Зокрема, це може 
здійснюватись в межах окремих навчальних дисциплін для студентів та/або 
аспірантів (наприклад, з юридичної техніки) або як складова дисципліни 
«методологія наукових досліджень» (с. 56-57 дисертації).
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Заслуговує на підтримку позиція дисертанта (с. 66 роботи) щодо сутності 
терміну «громадське здоров’я». Отже, як стверджує Є. Белей, у якості проміжного 
підсумку до викладеного підкреслимо головне -  наведені вище міркування й 
доводи дають змогу розглядати «громадське здоров’я», як рівноцінний еквівалент 
поняття «риЬІіс ЬеаЙЬ» та «публічне здоров’я». Це дає змогу вести мову про те, що 
«громадське здоров’я» є публічним, а тому його можна віднести до публічно- 
правових категорій.

Цікавою виглядає полеміка автора дисертації стосовно суб’єктів, що беруть 
участь у охороні громадського здоров’я. Дисертант зазначає, що доцільніше 
протиставляти не державні і недержавні інституції, а суб’єктів публічної 
адміністрації, інститутів громадянського суспільства і приватних осіб, участь яких 
у громадському здоров’ї відрізнятиметься за їх правовим статусом у цих 
відносинах, правами і обов’язками, якими вони наділені, їх метою і цілями, 
процедурами, які застосовують, і порядком, за яким діють, а також нормативно- 
правовим забезпеченням тощо. Іншими словами, адміністративне право регулює 
громадське здоров’я, як діяльність, у випадках, коли, з метою задоволення 
публічних інтересів у сфері охорони здоров’я за допомогою процедур та 
інструментів публічного адміністрування має місце взаємодія між публічною 
адміністрацією та: іншими суб’єктами публічної адміністрації; інститутами 
громадянського суспільства у контексті їх участі в управлінні державними 
справами, а також з питань дотримання ними законодавства; приватними особами 
(с. 74-75 дисертації).

Заслуговує на схвальне ставлення позиція автора стосовно рішень ЄСПЛ та 
їх ролі у формалізації джерел права охорони громадського здоров’я. Ознайомлення 
зі змістом рішень, які віднесено до цих категорій в межах названого огляду, 
допомагає Є. Белей дійти висновку, що ЄСПЛ у своїх рішеннях переважно називає 
такі проблеми, які можна пов’язати зі сферою громадського здоров’я: недосконалі 
нормативні акти, відсутність належного контролю і нагляду з боку суб’єктів 
публічної адміністрації за суб’єктами господарської діяльності щодо дотримання 
ними вимог законодавства, неналежний рівень інформування населення про 
можливі загрози їх здоров’ю, недотримання справедливого балансу між інтересом 
економічного добробуту міста та ефективним здійсненням прав громадян тощо. 
Звичайно, врахування цих зауважень є корисним для удосконалення громадського 
здоров’я як сфери публічного управління. Однак виникає питання, чи дійсно ці
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рішення доцільно розглядати як безпосередні джерела права охорон громадського 
здоров’я, чи достатньо їх характеризувати як регулятори суспільних відносин у 
сфері охорони здоров’я? Як видається офіційному опонентові, такого роду 
постановка питання свідчить про пошукове налаштування дисертанта, його 
стремління отримати збалансовані достовірні елементи наукової новизни.

Розділ II дисертації носить назву «Механізм адміністративно-правового 
забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського 
здоров’я». Розглядаючи у межах підрозділу 2.1. дисертації «Система суб’єктів 
публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я» вказану 
проблематику, авторка слушно стверджує (с. 115 дисертаційної роботи), що не всі 
завжди розуміють сутність та розрізняють між собою поняття «публічне 
адміністрування», «публічне управління», «державне управління», «державне 
регулювання» та «публічна адміністрація». Як наслідок, вони охоплюють цими 
категоріями правові явища, процеси, суб’єктів, які мають протилежну правову 
природу, правовий статус або сутність та зміст. Зокрема, якщо йдеться про 
публічне управління, то нелогічно вести мову про законодавчу діяльність, або ж у 
випадку розкриття сутності державного управління або державного регулювання -  
згадувати про органи влади АРК. не завжди розуміють сутність та розрізняють між 
собою поняття «публічне адміністрування», «публічне управління», «державне 
управління», «державне регулювання» та «публічна адміністрація».

Авторка висловлює своє бачення стосовно реформування органів та установ 
санітарно-епідемічної служби. Ситуація, яка склалась з приводу нормативно- 
правового регулювання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення й адміністративно-правового забезпечення діяльності уповноважених 
суб’єктів публічної адміністрації у цій сфері, потребує виправлення шляхом 
внесення відповідних змін і доповнень до названих нормативних актів, а також 
скасування нормативних актів, якими урегульовано правовий статус Державної 
санітарно-епідеміологічної служби України та їх територіальних органів (с. 132 
дисертації). Такого роду стан справ із забезпеченням санітарно-епідемічного 
благополуччя не задовольняє, з точки зору офіційного опонента, нікого: ні 
державу, ні місцеве самоврядування, ні суспільство, ні окремо взятого 
громадянина.

На сс. 157-158 дисертації пропонується під спеціальними принципами 
(беручи за основу дефініцію загальних) розуміти засадничі принципи, які
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стосуються основних та найголовніших питань створення, організації і 
функціонування публічної адміністрації у галузі охорони громадського здоров’я. їх 
особливими рисами є те, що вони: єдині та обов’язкові тільки у конкретній галузі 
публічного адміністрування, яка іменується охороною громадського здоров’я; 
становлять засади діяльності конкретно визначених суб’єктів в одиничному 
порядку (наприклад, не усіх органів виконавчої влади, а конкретного міністерства) 
або групи суб’єктів публічної адміністрації, які діють виключно у сфері охорони 
громадського здоров’я повністю або в частині здійснення ними повноважень у цій 
сфері (як це має місце із Міністерством молоді та спорту України чи Державною 
службою України з питань праці). Такого роду бачення заслуговує на підтримку.

Автор наукового дослідження зупиняється на проблематиці 
адміністративних процедур, дотичних до теми дисертації. Стверджується, що 
вітчизняними нормативними актами передбачено чимало адміністративних 
процедур діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського 
здоров’я, які можна класифікувати за функціональним призначенням на 
процедури: державної реєстрації, ліцензування, видачі дозволів, експертизи, 
акредитації, сертифікації, контролю і нагляду та ін. Разом із тим їх нормативно- 
правова регламентація не лише не задовольняє потреб суспільства і публічного 
адміністрування, а й створює перепони для ефективної охорони громадського 
здоров’я (с. 196 роботи). Тут важливо зазначити як системне сприйняття автора 
дисертації проблематики адміністративних процедур, так і його намагання їх 
класифікувати і, як наслідок, сприяти кращому розумінню відмінностей одних 
адміністративних процедур від інших.

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації
Зауваження щодо змісту дисертації. Завершуючи огляд основних здобутків 

Белей Є.Н., треба зазначити, що окремі положення, висновки та пропозиції, 
сформульовані автором за результатами дослідження, вбачаються дискусійними 
або такими, що потребують додаткової аргументації.

1. Складно погодитись із низкою пропозицій дисертанта стосовно 
удосконалення понятійно-категоріального апарату права охорони громадського 
здоров’я. Це проявляється:

- приміром, у рамках підрозділу 1.1. дисертації (с. 59 роботи) автором 
акцентовано увагу, щоб поняття «громадське здоров’я» і «здоров’я населення» 
розглядались як дві зовсім різні за сутністю і природою правові категорії, а не як
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синоніми, види або частина й ціле. Такий підхід, за думкою дисертанта, опирається 
на сучасні здобутки і тенденції розвитку правової науки у сфері медичного права в 
Україні та у світі. Важко сприйняти позицію стосовно «зовсім різних за сутністю і 
природою правових категорій». Нам видається, що «населення» та «громадськість» 
у сенсі здоров’я, медичного права є достатньо близькими явищами;

- на с. 78 дисертації та на с. 8 автореферату зазначається про синонімічність 
термінів «право громадського здоров’я» та «право охорони громадського 
здоров’я», що не може бути визнано об’єктивним, оскільки другий термін до 
певної міри є вужчим та похідним від першого. Категорія «охорона» є важливим 
для адміністративно-правової науки та практики і це, серед іншого, не дає 
можливості такого «вільного ним оперування» з боку дисертанта, фактично ним 
ігноруючи;

- на сс.. 34-35 дисертації автор критично ставиться до сформульованого в 
Основах законодавства України про охорону здоров’я визначення терміну 
«здоров’я» як стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а 
не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Серед інших підстав для критики 
автором зазначається: «Що мається на увазі під психічним, фізичним та 
соціальним благополуччям?». Натомість сама Є.Н. Белей, пропонуючи власну 
дефініцію здоров’я (сс.. 51-52 дисертації), стверджує: «опираючись на отримані 
результати, пропонуємо викласти дефініцію «здоров’я» наступним чином: це стан 
повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, за якого збережені (у 
тому числі відновлені) фізіологічні та психологічні функції людини на рівні, 
достатньому для її оптимальної працездатності та соціальної активності при 
максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя». Як бачимо, 
критиковані раніше психічне, фізичне та соціальне благополуччя спокійно 
«перекочували» у авторське визначення самої дисертантки;

- синонімічність сприйняття авторкою понять «стан повного благополуччя» 
та «стан повного здоров’я» (с. 48 дисертації). Все ж таки варто зазначити що 
перший термін є суттєво ширшим за своїм значенням і наведені дисертантом 
приклади із санітарно-епідемічного законодавства, як видається, не спростовують 
такого бачення. Не повинно викликати подиву теоретичне сприйняття інформації 
про те, що людина може бути здоровою, проте неблагополучною.

2. Право охорони громадського здоров’я автором дисертації відмежовується від 
права охорони здоров’я і медичного права та сприймається у якості підгалузі
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Особливого адміністративного права (підрозділ 1.2. дисертації). Нам видається, що 
це все ж таки штучний поділ та окреме «розквартирування» права охорони 
громадського здоров’я від права охорони здоров’я та медичного права. Ступінь 
спорідненості цих явищ більш ніж суттєвий і він робить реалізацію пропозицій 
дисертанта недоцільною.

3. Дисертант стверджує, що Конституція України не є джерелом права охорони 
громадського здоров’я (сс. 96-98 дисертації). З такого роду поглядом складно 
погодитись, адже за такої постановки питання ми повинні проігнорувати засадниче 
значення Основного закону держави для регулювання суспільних відносин у сфері 
охорони здоров’я і, відтак, якось по-особливому сприймати припис статті 49 
Конституції України, де, зокрема, зазначено, що кожен має право на охорону 
здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я 
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови 
для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 
державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 
безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава 
сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

4. Про критичне сприйняття дисертанткою рішень судів та правової доктрини 
у якості джерела права охорони громадського здоров’я (с. 84-90 дисертації). Все 
ж таки ми повинні говорити про те, що, приміром, рішення ЄСПЛ та 
Конституційного Суду України можуть і повинні сприйматись як джерела 
(форми) медичного права та права охорони громадського здоров’я. Ми не 
можемо ігнорувати припис статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини», де зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та 
практику Суду як джерело права. Крім того,варто акцентувати увагу на тому 
значенні, яке для правотворчої та правозастосовчої практики у сфері охорони 
здоров’я мали рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1998 
року № 15-рп / 98 (справа про платні медичні послуги) та від 29 травня 2002 року 
№ 10-рп / 2002 (справа про безоплатну медичну допомогу). А без сприйняття 
правової доктрини у якості джерела медичного права, права охорони 
громадського здоров’я нам взагалі важко уявити собі розвиток медико-правового 
напряму загалом.
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5. Про «долю» медичного права. На с. 77 дисертації Є.Н. Белей стверджує, що 
медичне право включає в свій склад норми різних галузей права: кримінального, 
цивільного, господарського, адміністративного та інших. Така властивість 
медичного (охороноздоровчого права) свідчить, на думку дисертанта, про 
можливість його вивчення в межах кожної окремо взятої галузі права у якості її 
структурної складової в тій частині, в якій воно до неї належить: кримінально- 
правову складову медичного права -  в межах системи кримінального права, 
цивільно-правову -  цивільного, адміністративно-правову -  адміністративного та 
ін. Погодитись із таким не видається за можливе. Парадоксальність ситуації 
полягає у тому, що своєю дисертацією Є.Н. Белей реально збагачує медичне право, 
адже робота носить якісний характер, у ній отримані нові результати, що 
характеризується науковою новизною. Проте сама автор виступає проти 
спроможності медичного права бути окремим правовим утворенням -  галуззю 
права. Такого роду «розпорошення» масиву медичного права серед інших галузей 
права не принесе користі всьому медико-правовому напряму, в тому числі 
сприйняттю медичного права як навчальної дисципліни та як сфері наукових 
досліджень.

Проте вказані недоліки не є визначальними у загалом високій та схвальній 
оцінці дисертації, яку виконала Є.Н. Белей. Це більше свідчить про складний та 
багатоаспектний характер предмету дослідження.

Висновок: зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 
запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 
літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор 
сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 
вітчизняної науки адміністративного права та науки медичного права. В цілому 
дисертація Белей Є.Н. є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 
присвяченим адміністративно-правовим аспектам охорони громадського здоров’я 
в Україні.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що дисертація 
Белей Є.Н. «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я», подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, є 
завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 
результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що
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виявляється у виробленні теоретичних засад адміністративно-правового 
забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського 
здоров’я, відповідає вимогам, встановленим у Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 
567, а її автор -  Белей Єлизавета Несторівна -  заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки У краї
професор кафедри адміністративногог рава
Запорізького національного університ С. 1С. Г. Стеценко

Підпис С.Г. Стеценка засвідчую:

Доктор юридичних наук, дог

Перший проректор
Запорізького національного

О.Г. Бондар

_ Відділ діловодства та архіву • 
. Київського національного універси теті;! 
і імені Тараса Шевченка '
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