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адміністративно-правового регулювання в зазначеній дисертантом галузі є 
актуальним і своєчасним.
Більш того, адміністративно-правове регулювання в галузі вітчизняного 

муніципального транспорту має здійснюватись на належному науковому 
підґрунті, на створення якого і спрямоване дисертація Малишка Дениса 
Вікторовича. Відтак тема рецензованої дисертаційної роботи є актуальною 
і своєчасною.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації
Достовірність та об’єктивність результатів, отриманих дисертантом 

забезпечується використанням сучасних методів правових досліджень, зокрема 
таких, як діалектичний підхід, формально-логічний, порівняльний, історичний 
та інші методи, використанням досвіду правового регулювання аналогічних 
відносин в інших країнах, практики застосування відповідного законодавства 
тощо.
У роботі автора простежується застосування як синхронічного, так і 

діахронічного підходів, оскільки враховано не тільки те, що є на теперішній 
час, але й містяться посилання на статистичні дані, історичні факти і тенденції 
розвитку муніципального транспорту. У цьому зв’язку гносеологічний ефект 
для вітчизняної системи адміністративно-правового регулювання відносин на 
муніципального транспорту підсилюється застосування компаративно- 
правового підходу до вивчення позитивних прикладів адміністративно- 
правового регулювання таких відносин в інших країнах. Усе зазначене виявляє 
політичну й теоретичну актуальність роботи.
Цілісність дослідження забезпечується належним структуруванням матеріалу 

дисертації, яке є логічним і таким, що відповідає меті та завданням 
дисертаційного дослідження.
Результатам дисертації Малишка Дениса Вікторовича притаманний 

належний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 
наукової новизни містяться в усіх розділах дисертації.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації
Автор починає дослідження з питань історіографії досліджень феномену 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту 
у вітчизняній правовій доктрині та аналізує еволюцію поглядів вчених в різні 
історичні періоди, робить достатньо виважену періодизацію наукових 
досліджень у досліджуваній сфері.
Далі автор цілком логічно визначає муніципальний транспорт і як сферу 

суспільних відносин, і як транспортні засоби, що опосередковують ці 
відносини, та розглядає теоретичні аспекти адміністративно-правового 
регулювання цих відносин. В рамках цього питання автор розглядає існуючі 
підходи до визначення змісту адміністративно-правового регулювання та
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характеристики його складових. При цьому за основу беруться погляди 
сформовані цілими поколіннями вітчизняних науковців. Не заперечуючи в 
цілому традиційних підходів, дисертант творчо розвиває положення теорії 
адміністративного права стосовно публічного управління і правового 
регулювання, а також уточнює їх з урахуванням сучасної специфіки.
Досить цікавими та глибокими виглядають міркування автора стосовно 

змісту діяльності муніципальної влади у галузі відносин, що складаються 
у зв’язку з наданням пасажирських транспортних послуг на місцевому рівні, 
аналізу змісту поняття «транспортна інфраструктура», особливо з огляду на 
поширення компетенції нині діючого Мінінфраструктури України на 
транспортні відносини, а також спроби обґрунтувати комплексність проблеми 
інтерпретації ключових понять за темою.
Певний інтерес представляє підрозділ дисертації присвячений дослідженню 

меті і завдань, об’єктів, принципів та функцій адміністративно-правового 
регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні. Автор детально 
аналізує і досить ретельно характеризує об’єкти адміністративно-правового 
регулювання відносин у сфері муніципального транспорту, якими, на його 
достатньо обґрунтовану думку, є різнобічні суспільні відносини, однотипність 
яких зумовлена фізичними характеристиками транспортних засобів і змістом 
транспортних послуг, для надання яких вони використовуються. Варто 
відмітити доволі велику кількість запропонованих класифікацій об’єктів 
адміністративно-правового регулювання відносин у досліджуваній сфері. 
Об’єктами адміністративно-правового регулювання відносин у сфері 
муніципального транспорту автор виділив суспільні відносини з приводу 
забезпечення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях; 
соціальні і/або економічні права і законні інтереси споживачів транспортних 
послуг (громадян та юридичних осіб) під час їх транспортного обслуговування; 
організації безпечного функціонування муніципального транспорту; належних 
темпів і пропорцій розвитку муніципального транспорту як органічного 
складника національної транспортної системи; виключення монополізму та 
чесну економічну конкуренцію підприємців у сфері розвитку муніципального 
транспорту, у т. ч. надання транспортних послуг, базове адміністрування яких 
здійснюється муніципальною владою; координації роботи різних видів 
транспорту; ліцензуванні окремих видів діяльності в галузі муніципального 
транспорту; охороні навколишнього природного середовища від шкідливого 
впливу муніципального транспорту; роботи інформаційних, автоматизованих 
систем, операційних програм для роботи (обліку, регулювання маршрутів і 
балансу пасажирообігу тощо) та інших інновацій на муніципальному 
транспорті. Заслугою автора можна визнати застосування синергетичного 
методу під час розкриття об’єктів адміністративно-правового регулювання 
відносин у сфері муніципального транспорту в Україні, а також доступну для 
сприйняття ілюстрацію цього питання у відповідному додатку до дисертації.
Особливо варто відмітити зусилля автора спрямовані на розкриття важливих 

принципів, функцій та системи суб’єктів механізму адміністративно-правового
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регулювання відносин у галузі вітчизняного муніципального транспорту. Хоча 
автор інколи не дуже ретельно аналізує зміст кожного елементу з огляду на 
наявність великої кількості літератури з цього питання, але досить вдало 
систематизує одержані результати, в тому числі визначаючи зв’язки між 
дослідженими елементами. Зокрема автором також узагальнено величезний 
матеріал стосовно суб’єктів адміністративно-правового регулювання відносин у 
галузі вітчизняного муніципального транспорту. В результаті дисертантом 
виокремлено декілька груп таких суб’єктів, що також можна вважати 
положенням, що характеризується науковою новизною.
Заслуговують на схвалення описані автором види форм і методів здійснення 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту 
в Україні. Проте, пропри значний обсяг зробленої роботи автор захоплюється 
методами податкового впливу, подавши навіть в окремому додатку відповідну 
таблицю, але не заглиблюються при цьому у питанні відповідності і 
прийнятності інших методів, їхньої ефективності у галузі муніципального 
транспорту. Адже, як слідує з таблиці про податкові важелі, а також 
враховуючи інфраструктурну, а не чисто економічну сутність діяльності такого 
різновиду транспорту, про що й пише дисертант, ставки податків на доходи 
муніципальних перевізників за часи незалежності України зменшилися і не 
стали принциповим джерелом наповнення публічних бюджетів.
Найбільш цікавим у дисертації, на нашу, думку є підрозділ присвячений 

досвіду організації адміністративно-правового регулювання у галузі 
муніципального транспорту в інших країнах, як тих, що колись були з нами 
разом у складі СРСР, так і країн ЄС, до складу якого нині прагне наша країна. 
Безумовно, матеріал відповідного підрозділу в рамках використання 
порівняльно-правового методу дає можливість зробити корисні висновки щодо 
можливості запозичення позитивного зарубіжного досвіду.
Абсолютно логічним і змістовним є підрозділ дисертації присвячений 

напрямкам удосконалення механізмів адміністративно-правового регулювання 
у галузі муніципального транспорту в Україні. В результаті узагальнення 
сформульованих у дисертації положень, автор робить низку слушних 
пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства в частині правового 
регулювання зазначених питань.
Заслуговує на схвалення обсяг та якість емпіричної бази рецензованого 

дисертаційного дослідження, автором оброблено велику кількість наукової та 
спеціальної літератури не тільки з адміністративного права, але й з інших 
галузей права, нормативно-правових актів, в тому числі й зарубіжних країн. 
Важливим досягненням автора стала верифікація отриманих ним висновків за 
допомогою результатів проведеного ним соціологічного дослідження, і 
охоплення ним жителів населених пунктів двох областей. Також позитивне 
враження справляють чисельні ілюстрації теоретичного матеріалу, наведені у 
додатках до роботи, що сприяє переконливості думок автора і допомагає 
швидше опрацьовувати зроблені ним висновки.
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Дисертація Малишка Дениса Вікторовича в цілому написана із дотриманням 
наукового стилю, авторські позиції викладені досить чітко і у переважній 
більшості належним чином аргументовані. Проте слід відмітити на невдале 
використання деяких скорочень. Так, недоречним виглядає скорочення «ППЗК» 
для заміни терміну пасажирські перевезення загального користування, адже 
автор використовував його поодиноко.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації в опублікованих працях
Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертацію 
та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.
Результати дисертації належним чином висвітлені у достатній кількості 

наукових статей, а також пройшли апробацію на різноманітних наукових 
конференціях.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації
В цілому можна констатувати, що поставлені перед дисертантом завдання 

вирішені, а мета дослідження досягнута. В той самий час не можна обійти 
увагою і певні недоліки притаманні дисертації, серед яких вважаю за необхідне 
звернути увагу на такі:

1. На с. 55-56 дисертації, автор досліджує поняття транспортного права і 
зокрема, торкається питання статусності цього права (галузі, підгалузі тощо), 
його комплексності, обсягу норм цивільно-правового змісту у цьому праві. Ці 
викликають принаймні два запитання. По-перше, наскільки коректно відносити 
транспортне право до галузей права чи говорити про кількісно домінуючі 
у його сфері норми адміністративно-правового характеру відносно цивільно- 
правових норм. По-друге, чим саме обумовлюються комплексність норм 
транспортнбго права, а точніше яким чином це корелює з проблематикою 
дисертаційної роботи. Автор у подальшому не розглядає системні зв’язки 
транспортного права з адміністративним правом та іншими галузями, де 
переважає імперативний метод правового регулювання, тому не виявляє місця 
власне муніципального транспортного / адміністративного права у таких 
зв’язках. Виокремлення сфери права як окремої галузі, позначення її 
комплексною галуззю права чи виявлення єдності цілей, завдань, змісту, 
методів, форм та інших ґрунтованих підстав для нової галузі/підгалузі в межах 
теми дисертаційної роботи обумовлює всебічність та міждисциплінарні зв’язки 
дослідження.

2. У дисертації автор визначає, що «муніципальний транспорт -  це 
транспортні засоби, які використовують комунальні підприємства і/або інші 
підприємці на умовах організаційно-господарських договорів з органом 
місцевого самоврядування з метою перевезення пасажирів і/або надання інших 
транспортних послуг в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, 
чим забезпечується транзит, територіальне сполучення (комунікаційна функція)
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і просторова інтеграція населення»; а «транспортні послуги -  це сукупність 
зобов’язань, врегульованих нормами права, опосередкованих відповідними 
договорами, забезпечених господарсько-правовими засобами державного 
регулювання, та пов’язаних із фізичним переміщенням у просторі пасажирів, 
багажу, вантажів. Транспортні послуги поділяються на основні послуги -  з 
перевезення та транспортно-експедиційна діяльність, та на супутні -  із 
зберігання, складування, зважування вантажів та інші послуги». Зі змісту цих 
понять випливає, що муніципальний транспорт призначений не тільки для 
перевезення пасажирів та їхнього багажу, але й для переміщення у просторі 
вантажів та надання інших послуг. При цьому у тексті роботи конкретизовано 
тільки послуги з пасажироперевезень. Адміністративно-правове регулювання 
відносин і ролі муніципального транспорту у сфері вантажоперевезень подано у 
загальному вигляді, побіжно. Обґрунтування логіки такого підходу не знайшло 
свого відображення й у роботі.

3. В межах розділу 2 дисертації такі елементи механізму адміністративно- 
правового регулювання у галузі муніципального транспорту як акти реалізації 
норм права органів місцевого самоврядування і органів державної влади, 
правова культура розкрито без належної деталізації складових цих елементів, 
розгорнутої доктринальної аргументації і ілюстрацій на прикладах 
досліджуваної сфери відносин. Таке сприйняття зазначеного механізму 
у сукупності з відсутністю проблематики правової культури посадових осіб та 
інших учасників відносин в галузі муніципального транспорту не дозволило 
автору ґрунтовніше виписати правові форми адміністративно-правового 
регулювання, корупційні та інші проблеми неправомірних/безвідповідальних 
дій посадових осіб у цій галузі, пропозиції щодо адміністративної 
відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху, протиправну 
бездіяльність, наприклад, несвоєчасне вжиття заходів щодо облаштування 
перехресть знаками дорожнього руху, відповідно до державних стандартів; 
знесення об’єктів, які виключають необхідну видимість тощо.

4. У висновках до підрозділу 2.1 автор підсумовує, що функції органів 
місцевого самоврядування у сфері муніципального транспорту можна звести до 
ухвалення правил і порядку організації роботи муніципального транспорту, 
встановлення тарифів на перевезення, розробки графіків і диспетчеризації руху 
транспорту, контролю за дотриманням графіків руху, розробки схем руху 
транспорту і схем розвитку вулично-дорожньої мережі, видачі муніципального 
заказу на пасажирські і спеціалізовані перевезення та укладення контрактів, 
організація диспетчерської служби, контролю екологічних параметрів роботи 
транспорту. А далі подає достатньо розгорнуту класифікацію функцій 
адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту 
«органів публічної виконавчої влади» без виокремлення напрямів роботи 
муніципальної влади в межах цієї класифікації, що ускладнює сприйняття меж 
власне державного і муніципального втручання у досліджувану галузь і, 
відповідно, унеможливлює деталізацію тенденції децентралізації публічного 
адміністрування, характерної для нинішнього етапу розвитку України.
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5. Зарубіжну практику адміністративно-правового регулювання у галузі 
муніципального транспорту в межах підрозділу 3.1 автор здійснює не завжди 
синхронно, наприклад, приділяє велику увагу відповідному досвіду 
Федеративної Республіки Німеччини, але набагато стисліше розкриває 
аналогічні практики інших європейських та інших розвинених у цій сфері країн 
світу. Також не зрозумілими залишилися ті вітчизняні правові, управлінські та 
інші традиції, які треба враховувати під час імплементації позитивного досвіду 
адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту.

6. Пропозиція автора (у підрозділі 3.2 дисертації) відносно забезпечення 
високоякісної підготовки персоналу і престижності роботи викликає низку 
запитань. По-перше, розмежування цих проблем на сфери відповідальності 
фахівців з трудового права і вчених-адміністративістів. По-друге, про 
суб’єктний склад органів публічної влади, які будуть залучатися до 
«сертифікації працівників муніципального транспорту». По-третє, про 
особливості програм підготовки персоналу муніципального транспорту. І 
насамкінець, про джерела фінансування реалізації таких програм. Також не 
розкритим залишилося питання змісту відносин забезпечення престижності 
роботи в галузі муніципального транспорту.

Зазначені недоліки хоча й мають місце у дисертації, але не впливають на 
загальний належний рівень дисертації, її теоретичну та практичну цінність, на 
рівень наукової новизни її результатів.
Отже слід засвідчити, що в дисертації Малишка Дениса Вікторовича 

вирішується важлива наукова проблема визначення теоретичних та практичних 
засад здійснення адміністративно-правового регулювання в галузі вітчизняного 
муніципального транспорту.
Враховуючи наведене, вважаю, що дисертація «Адміністративно-правове 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні» відповідає 
вимогам п.,9, 11-13 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567, зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 27.07.2016, а її автор -  
Малишко Денис Вікторович заслуговує на присудження йому наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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