
Рішення спеціалізованої вченої ради 
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький,

ухвалила рішення про присудження ступеня доктора філософії в галузі 
знань «Право» на підставі прилюдного захисту дисертації «Адміністративно- 
правові засади формування та реалізації державної політики ш,одо 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю»

за спеціальністю 081 Право
«28» жовтня 2022 року

Характеристика особистості здобувача. Кіблик Дар’я Володимирівна 
народилась 12 жовтня 1995 року у м. Кропивницький, Україна. У 2015 році 
закінчила Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені 
М.П.Сая та отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю 
«Правознавство». У 2014 році вступила до ВНЗ «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» за програмою підготовки «Управління персоналом та 
економіка праці» і у 2018 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень -  
бакалавр. У 2017 році закінчила Київський університет права Національної 
академії наук України за спеціальністю «Правознавство», здобула освітньо- 
кваліфікаційний рівень -  бакалавр.

У 2019 році закінчила Центральноукраїнський національний технічний 
університет, де отримала диплом магістра за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування». У 2019 р. вступила до аспірантури 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка.

З 2018 р. займалась підприємницькою діяльність. З 2020 р. працює 
викладачем правознавчих дисциплін в Кіровоградському кооперативному 
фаховому коледжі економіки і права ім. М.П.Сая.

Мови; українська, англійська. Автор більше 10 наукових публікацій з 
питань адміністративного права.

Дисертацію виконано у Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький.

Науковий керівник -  Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності, ректор 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету Імені 
Володимира Винниченка, заслужений діяч науки і техніки України.

Здобувач має 13 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 стаття у 
періодичному науковому виданні іншої держави, 4 - у  наукових фахових 
виданнях України, 0 монографій:

1. Кіблик Д.В., Соболь Є.Ю. Кодифікація законодавства у напрямі 
реалізації і захисту прав та свобод осіб з інвалідністю. Наукові 
записки. Серія: Право. Випуск 6. Спецвипуск 2019. С. 4-7.

2. Кіблик Д.В. Наукові підходи до визначення дефініції 
«адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики



щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю». Наукові 
записки. Серія: Право. Випуск 8. Спецвипуск. 2020. С. 228-233.

3. КіЬІук D. Establishment of state policy on ensuring the rights and freedoms 
of persons with disabilities: historical and legal review. Public 
Administration and Law Review, Issue 1 (5), 2021. P. 105-111.

4. Кіблик Д.В. Конвенційний механізм забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 6. Спецвипуск. 2019. 
Том 2. С. 66-71.

5. Кіблик Д.В. Принципи формування та реалізації державної політики 
щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2021. №3. С. 199-201.

6. Кіблик Д.В. Атрибути державної політики щодо забезпечення прав і 
свобод осіб з інвалідністю. Юридичний бюлетень. 2021. № 22. С. 29-36.

7. Кіблик Д.В. Мета та основні напрями державної політики щодо 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. 2021. № 6. С. 61-1Ъ.

8. Кіблик Д.В. Теоретико-методологічні основи визначення правових 
засад формування та реалізації державної політики щодо забезпечення прав і 
свобод осіб з інвалідністю. Наукові записки. Серія: Право. Випуск 12. 2022. 
С. 119-123.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради:
1. Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, без зауважень.

2. Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, в.о. 
начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 
внутрішніх справ; надав позитивний відгук із зауваженнями:

1) У підрозділі 2.2 дисертанткою здійснено аналіз суб’єктів реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю крізь 
призму адміністративно-правового статусу. Можливо, було б логічніще 
розглянути адміністративно-правовий статус означених суб’єктів та діяльність 
таких суб’єктів щодо формування та реалізації означеної політики у межах 
окремих підрозділів.

2) Визначаючи суб’єктів реалізації державної політики щодо 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю авторкою недостатньо уваги 
приділено органам місцевого самоврядування. Вбачається, що саме вони, 
разом із місцевою державною адміністрацією, являються головними 
суб’єктами, які здійснюють реалізацію відповідної державної політики на 
місцях. За таких обставин варто було приділити вказаному суб’єкту більще 
уваги.

3) Під час дослідження адміністративно-правових інструментів реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю 
дисертантка розглядає такий їх вид як контроль. Зокрема, наголощено, що 
контроль реалізується у певних формах та за допомогою використання 
конкретних методів, вибір яких безпосередньо й сприяє якісному й



ефективному забезпеченню, охороні та захисту прав і свобод вищезазначених 
^осіб. При цьому, варто було розглянути також і нагляд, який являється 
невід’ємною складової контрольної діяльності та відіграє важливе значення у 
досліджуваній дисертанткою тематиці.

4) На основі аналізу зарубіжного досвіду формування та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю 
аспіранткою резюмовано, що механізми формування та реалізації такої 
політики в Україні не характеризуються значною відсталістю, але потребують 
деталізації та визначеності законодавчих основ їх здійснення й окремих 
секторальних змін або вдосконалень. Вбачається за доцільне більш детально 
зупинити увагу на тому, які чинні нормативно-правові акти потребують 
відповідних змін та доповнень.

5) У підрозділі 3.2 запропоновано вжити низку заходів задля створення 
додаткових гарантій забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю в умовах 
COVID-19. Проте, не зазначено, які саме суб’єкти мають їх реалізовувати.

3. Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового 
розслідування Харківського національного університету внутрішніх справ; 
надав позитивний відгук із зауваженнями:

1) Дисертація б значно виграла, якщо б в ній також було приділено увагу 
загальнотеоретичним та нормативно-правовим основам визначення категорії 
особи з інвалідністю, зокрема її поняттю, ознакам, особливостям тощо. На 
основі проведеного аналізу також варто було б запропонувати авторське 
бачення поняття особи з інвалідністю.

2) У дисертації визначено, що політика й управління є взаємозалежними 
суспільними сферами. Разом із цим, потребує додаткового пояснення, яким 
чином поняття «політика» та «управління» корелюються між собою.

3) Потребує додаткового обґрунтування необхідність прийняття Наказу 
Міністерства соціальної політики України «Про реалізацію заходів щодо 
здійснення підтримки осіб з інвалідністю». Можливо було б доцільніше 
внести зміни до вже існуючих нормативно-правових актів, замість того, щоб 
приймати нові нормативно-правові акти та лише збільшувати їх чисельність.

4) Дисертантка виокремлює низку елементів адміністративно-правового 
механізму реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб 
з інвалідністю, серед яких: норми права та їх зовнішнє вираження (тобто 
нормативно-правові акти); принципи адміністративного права та принципи 
реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю; акти реалізації норм права; адміністративно-правові відносини, 
які виникають у процесі реалізації цієї політики; суб’єкти реалізації вказаної 
субполітики; форми та методи реалізації такої політики; правова свідомість. Ці 
елементи тим або іншим чином досліджені в межах дисертації. Однак, 
адміністративно-правовим відносинам не приділено належної уваги.

5) Під час аналізу адміністративно-правових інструментів реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю 
(підрозділ 2.3), варто було, окрім розгляду кожного із них, також визначити 
суб’єктів, до повноважень яких віднесено використання конкретного, окремо 
взятого адміністративно-правового інструменту.



4. Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; надав позитивну рецензію із зауваженнями:

1) У дисертації наголошено на недосконалості чинного Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Зокрема, 
дисертантом визначено, що з метою забезпечення стабільної та відповідальної 
державної політики у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю, сприяння її 
визначеності, закладення необхідних правових основ формування та реалізації, 
вважаємо за доцільне прийняти нову редакцію цього законодавчого акта. Чим 
саме обумовлена необхідність прийняття такої редакції?

2) Недостатньо уваги приділено питанням забезпечення прав і свобод осіб 
з інвалідністю в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 
Враховуючи актуальність зазначеної тематики, було б доцільно зупинитись на 
означених аспектах у межах окремого підрозділу. Від цього дисертація б лише 
виграла.

5. Сокуренко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; надала 
позитивну рецензію із зауваженнями:

1) За результатами розгляду роботи, потрібно також звернути увагу 
дисертантки на певні неузгодженості, зокрема потребує додаткового 
обгрунтування позиція авторки стосовно класифікації системи суб’єктів 
формування та реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод 
осіб з інвалідністю.

2) У підрозділі «3.2 Шляхи удосконалення механізмів формування та 
реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю» недостатньо повно розкрито шляхи вирішення існуючих 
проблем щодо підвищення якості життя особи з інвалідністю.

Загальна оцінка роботи і висновок. Дисертаційне дослідження Кіблик 
Дар’ї Володимирівни «Адміністративно-правові засади формування та 
реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю» є актуальною, завершеною, самостійною та цілісною науковою 
працею.

Дисертаційне дослідження містить науково обґрунтовані теоретичні та 
практичні результати. Результати дослідження опубліковані у наукових статтях, 
що є особистим науковим доробком здобувана. Обґрунтованість та достовірність 
отриманих наукових результатів дослідження забезпечено комплексом 
філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Одержані 
результати можуть бути використані у науково-дослідній роботі, нормотворчій 
сфері, правозастосуванні та освітньому процесі.

За кількістю і рівнем публікацій, апробацією на наукових конференціях 
дисертація на тему «Адміністративно-правові засади формування та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю» 
відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 
12.01.2017р. №40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації».



Іостанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
присудження ступеня доктор філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. №44, а його 
авторка -  Кіблик Дар’я Володимирівна -  на основі публічного захисту 
заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 081 Право.

Результати таємного та відкритого голосування:
«За» -  5 членів ради 
«Проти» - відсутні 
«Утримались» - відсутні

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 
ЦДПУ ім. В.Винниченка присуджує Кіблик Д^р’ї Володимирівні ступінь 
доктора філософії у галузі знань 08 Право за спедіальністю 081 Право

Г олова
спеціалізованої 
вченої ради

Віталій
КОНДРАТЕНКО

Центральиоукр*ікський
доржаиний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

“Засвідчую пі,
Начальник відділ̂  

Переверзев


