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Осмисленість такої протидії живиться перманентно зростаючими розробками 

у сфері адміністративно-правової доктрини. Кількість наукових робіт 

(О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, 

О. О. Дудорова, М. І. Козюбри, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, 

Д. В. Лученка, П. М. Рабіновича, О. Д. Тихомирова, М. І. Хавронюка, 

С. О. Шатрави та ін.) й сформульованих у них конструктивних пропозицій 

переходить у якість правових реалій з утвердження стандартів доброчесності 

під час законотворчості, публічного адміністрування, правосуддя та 

правоохоронної діяльності.  

Водночас антикорупційні перетворення відбуваються в Україні досить 

повільно, враховуючи регулярні критичні оцінки з боку експертів від 

ключових міжнародних партнерів нашої держави, а також рейтинги за 

відповідними параметрами (CPI, 1998 р. – 2,8 бали з 10-ти можливих, у 

2020 р. – 3,3, з поправкою на зростаючу кількість держав, які оцінюються у 

рейтингу; RLI, індекс верховенства права 2020 – 0.51 бали / 72 місце 

Республіка Білорусь – 0.51 / 68, Індія –  0.51 / 69,  Буркіна-Фасо – 0.51 / 70,  

Сербія – 0.50 / 75; HDI, індекс людського розвитку – Гренада, Мексика, Сент 

Кітс і Невіс, Україна – 0,779 балів / 74 місце). У цьому зв’язку пропоноване 

дисертантом дослідження актуальне. Знання про продуктивне поєднання 

діяльності публічної адміністрації з ініціативами громадянського суспільства 

у сфері протидії корупції, правові основи механізмів такої взаємодії 

потенційно спроможні надати додатковий імпульс для антикорупційних 

трансформацій. Більше цього, громадськість пильнує та заохочує політичну 

підзвітність, підтримку довіри та взаємодії між громадянами. Її діяльність 

зумовлює мультиплікаційний ефект від зусиль з протидії корупції, оскільки  

вона різноманітна, вільна й масова; формує варіативний ряд колективних 

утворень залежно від зумовлюючих факторів їхньої антропологічної 

природи; здебільшого виключає задоволення потреб приватного характеру за 

рахунок публічного інтересу. Сукупно, за інших рівних умов перебігу 

правових відносин у державі, антикорупційні зміни набувають сталого 
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характеру у мінливому суспільстві, його політико-правова система відтворює 

практики доброчесної комунікації громадян з публічною адміністрацією, 

тобто вони стають інституалізованими, незалежними від вад й 

детермінованої ним волі окремих публічних службовців. 

Актуальність проведеного О. Л. Макаренковим дослідження 

посилюється його безпосереднім спрямуванням на досягнення цілей 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 рр., 

затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 р. № 474, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої 

Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015; Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 

276/2015, Стратегії національної безпеки України, затверджену Указом 

Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015; Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації та інших. 

Таким чином, варто підкреслити, що визначення сутності, принципів, 

основних понять, суб’єктів та інших складових правової інституціоналізація 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві є актуальним предметом дослідження 

адміністративно-правової доктрини.  

Дисертаційна робота О. Л. Макаренкова є затребуваним як з позицій 

адміністративно-правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, 

спрямованої на удосконалення чинної та перспективної нормативно-правової 

бази законодавства України. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації та 

автореферату свідчить про науково обґрунтований системний підхід автора 
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до проблеми : аргументовано сформульована актуальність теми, чітко 

визначені об’єкт, предмет, мета та задачі дослідження, комплексно 

підібраний для виконання цих завдань методологічний інструментарій.  

Для досягнення поставленої мети автором визначено такі основні 

дослідницькі завдання, які є взаємопов’язаними, відображають головний 

зміст роботи і послідовно розв’язуються в ході наукового дослідження, 

а саме: концептуалізувати ключові поняття проблеми правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві; – розкрити методологію пізнання 

напрямів цих трансформацій; окреслити історіографію дослідження правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації відкритого суспільства у адміністративно-правовій доктрині; 

встановити вихідні засади правової культури у парадигмі антикорупційних 

трансформацій публічної адміністрації; з’ясувати політико-правові та 

соціально-правові умови утвердження доброчесності в органах публічної 

адміністрації; визначити антропні якості та публічний інтерес перетворень 

антикорупційних норм права щодо органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві; обґрунтувати природно-правовий вимір 

антикорупційного законодавства України в умовах динамічних змін 

адміністративного права; виокремити правові етапи формування та інші 

юридико-позитивістські характеристики вітчизняного антикорупційного 

законодавства; з’ясувати номінативні якості профільного адміністративного 

законодавства України із запобігання корупції; встановити основоположні 

підстави для інституційної спроможності публічної адміністрації в сфері 

доброчесної правотворчості; виявити зміст публічно-правових інститутів 

впливу народу на суб’єктів антикорупційної правотворчості; встановити 

правові основи усунення корупційних ризиків з виконавчо-розпорядчої 

роботи публічної адміністрації; розкрити загальноправові зв’язки 

функціонування публічної адміністрації в умовах поширення 

антикорупційних стандартів службового права як підгалузі 
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адміністративного права; окреслити сутність антикорупційних 

трансформацій адміністративно-правової охорони доброчесності органів 

публічної адміністрації; розробити правові засади діяльності судів 

як складової інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації; 

визначити засадничі характеристики глобального виміру тенденцій 

подолання корупції у публічно-правових відносинах; охарактеризувати 

досвід адміністративно-правової інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних країнах та 

з’ясувати основні напрями його запозичення для України; а також розкрити 

зміст напрямів вдосконалення основ доброчесності під час нормотворчої та 

правозастосовної діяльності в Україні (с. 4-5  автореферату, с. 26-27 

дисертації). 

У дисертації вдало використано комплекс загальнонаукових методів : 

діалектичний та історико-правовий методи; логіко-семантичний та 

формально-юридичний методи; методи аналізу та синтезу; порівняльно-

правовий метод тощо. 

Оцінюючи концепцію дослідження з позиції її впливу на 

обґрунтованість положень дисертації, слід відзначити цілісність і логічність 

її загальної структури, тісний взаємозв’язок розділів і підрозділів, що 

забезпечує поступове накопичення наукових напрацювань та урахування їх 

під час отримання основних результатів, коректний перехід від 

концептуально-методологічних і теоретичних положень до науково-

прикладних підходів, що мають безпосередній вихід на практичне 

впровадження наукових результатів, що підтверджується відповідними 

актами (акти впровадження Запорізького національного університету від 

27.12.2020, Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації 

19.01.2021). 

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а 
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також застосуванням при проведенні дослідження достатньої кількості 

першоджерел (545 найменувань міститься у списку використаних джерел). 

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало можливість визначити основні наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані здобувачем. Вони 

характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок 

дисертанта у дослідження теоретичних проблем правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві. 

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є такі : 

 обґрунтування доцільності першочергового забезпечення 

порядності і професійності публічних службовців як результатів їхнього 

високого духовно-культурного розвитку, що стало наслідком дії норм 

службового права про визначення вікового, освітнього, змістовно-трудового 

та інших цензів доброчесності відносно бажаючих працювати в органах 

публічної адміністрації (с. 151-153); 

 з’ясування протиправності та інших ознак корупції, які виявляють 

себе у різних вимірах суспільного життя. О. Л. Макаренков слушно зазначив, 

що проблеми корупції живляться транзитивністю правової та відповідних 

публічно-управлінських практик, у т. ч. у вигляді відсутності дієвого 

правосуддя для захисту права власності, правової незахищеності інвестицій, 

траєкторії руху правових відносин, що заснована на традиційних 

аксіологічних засадах права (с. 303-304); 

 встановлення природно-правового виміру інституціоналізації 

антикорупційного законодавства, зокрема його сутнісного ядра – верховенства 

права, що передбачає доброчесність й неупередженість публічних службовців, 

розподіл повноважень між гілками державної влади, справедливість та 

пропорційність, юридичну визначеність, ясність й недвозначність закону; 

однаковість застосування, трактування закону, що виключає дискрецію; 

передбачуваність втілення визначених у законі обмежень на практиці; виконання 
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державою своїх зобов’язань, за міжнародними договорами, в частині, що сприяє 

національному правопорядку (с. 202-217); 

 висновок про те, що прийнятним для використання в Україні стає 

виконання рекомендацій Європейського Суду з прав людини щодо якості закону: 

його чіткості, точності, передбачуваності, доступності та іншої відповідності 

принципу верховенства права, у т. ч. антикорупційного законодавства, 

вдосконалення процесу прийняття законодавчих актів (с. 410);  

 розроблено пропозиції внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (в частині визначення й 

уточнення низки понять, повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції тощо), ч. 6 ст. 31 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII, ч. 1 ст. 4 Законі України «Про адміністративні 

послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, ч. 4 ст. 38 Кодексу про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, Закону України про державний 

бюджет України на відповідний рік. Разом з цим обґрунтовано, що органічної 

єдності антикорупційному правозастосуванню додає кодифікація законодавства 

із запобігання корупції, яка зумовлює його ефективність, елімінуючи 

безсистемність й розпорошеність антикорупційних норм по законодавчим актам 

різних юридичної сили та галузевої приналежності, а також правові колізії, 

прогалини тощо. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня. 

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях (круглих 

столах) слід визнати достатньою. 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертації викладено в 2 монографіях й 

2 частинах монографій, 20 статтях – у вітчизняних наукових фахових 

з юридичних наук виданнях, 5 статтях – у закордонних наукових 

періодичних виданнях, 22 тезах доповідей на науково-практичних 
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конференціях (круглих столах), а також 9 наукових роботах, які додатково 

висвітлюють результати дослідження. 

5. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Вивчення представлених рукопису та автореферату, дисертації 

О. Л. Макаренкова на тему «Правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві», 

дозволяє зробити висновок щодо ідентичності автореферату й основних 

положень дисертації. Наукові результати, висновки та практичні 

рекомендації, що наведені в авторефераті, розкриті та обґрунтовані в тексті 

дисертації у повному обсязі. 

6. Практична значущість результатів дослідження і рекомендацій 

щодо їх використання. Рекомендації автора мають практичну значущість, 

можуть бути використані у: науково-дослідній сфері –  для розробки 

теоретичних і практичних проблем з урахування знань про запобігання 

корупції у сферах адміністративно-правових та суміжних їм правових 

відносин, конструктивної дії відомостей про механізми поширення 

стандартів доброчесності серед посадових осіб публічної адміністрації (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 27.12.2020); 

правотворчості – під час удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів щодо використання знання про культивування 

чеснот людини, її здібності до врахування позитивних змін суспільних 

відносин, їхнього відображення в актах нормотворчості з метою 

продуктивного впливу на свідомість суб’єктів правовідносин; 

правозастосуванні – з метою підвищення ефективності діяльності органів 

публічної адміністрації у різних сферах правового життя за рахунок набуття 

нею рис доброчесної антроповимірності; навчальному процесі – під час 

підготовки навчально-методичних матеріалів, у проведенні лекційних та 

практичних занять із таких навчальних дисциплін, як «Адміністративне 

право», «Адміністративний процес», «Адміністративно-деліктне право», 

«Службове право», «Загальноєвропейська конвергенція правових, 
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економічних та культурологічних основ попередження корупції», 

«Юридична деонтологія» та інших (акти впровадження Запорізького 

національного університету від 27.12.2020, Запорізького регіонального 

центру підвищення кваліфікації 19.01.2021). 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Незважаючи на високий рівень вирішення задач дослідження, деякі 

положення дають підстави визнати їх дискусійними та в деяких випадках 

необґрунтованими.  

1. У більшості підрозділів дисертації автор сукупно з іншими 

застосовує аксіологічний методологічний підхід під час визначення поняття 

«доброчесність», розкриття складових духовності й правової культури 

публічного службовця, правових принципів публічного адміністрування, 

співвідношення приватного інтересу з публічним інтересом, концептуальне 

значення для правопорядку й протидії корупції підтримання їхнього балансу 

тощо. Водночас у підрозділі 1.2 «Методологія пізнання напрямів 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві» когнітивний потенціал цього підходу розкрито 

недостатньо вичерпно, натомість суттєва увага приділена структурно-

функціональному, синергетичному та низці інших загальнонаукових методів, 

зокрема ґрунтовно розкрито механізми їхнього використання. У зв’язку 

з цим, самостійне чи допоміжне значення, місце аксіології права 

у методологічній основі дисертації відносно інших методів/підходів 

наукового пізнання предмету дослідження вимагає уточнення. 

2. Можна погодитись з автором в частині унікальності ролі суддів 

у процесах верифікації актуальності, доцільності й ефективності 

антикорупційних норм під час здійснення правосуддя у корупційних справах, 

значення професійності, верховенства права та інших правових принципів 

під час такого оцінювання. Враховуючи предмет дослідження, розвиток 

такого важливого висновку логічно вбачається через визначення правил як 

самодостатності публічної адміністрації під час створення і/або застосування 



10 

 

законодавчих норм із запобігання корупції, так й взаємодії публічної 

адміністрації з судом у неюрисдикційних провадженнях, поза межами 

судових процедур, з метою вироблення спільного бачення (єдності 

внутрішнього переконання) відносно слушності формулювання 

правозастосовних актів та інших документів (довідок, висновків тощо) в 

сфері антикорупційного правозастосування. Дисертація відображає цей 

напрямі наукової розробки швидше на концептуальному рівні, не менш 

важливому, проте вона виграла б від ґрунтовнішої деталізації механізмів 

попередження по суті неефективної діяльності з оформлення матеріалів 

корупційних справ, які після їхньої оцінки судом завершуються закриттям 

справи за відсутності складу правопорушення, малозначністю тощо. 

3. У підрозділі 5.2 дисертації загальноправові зв’язки функціонування 

публічної адміністрації в умовах поширення антикорупційних стандартів 

службового права розкрито автором за напрямами адміністрування в 

фінансовій та економічній, гуманітарній та духовно-культурній, 

інформаційній та інших сферах суспільного життя. На базі функцій 

виконавчо-розпорядчої діяльності визначено рух адміністрування органами 

публічної влади політико-правової та іншої соціальної матерії до відповідних 

стандартів доброчесності й зумовленого її поширенням цивілізаційного 

розвитку. Специфіка цих стандартів у кожній сфері публічного 

адміністрування простежується, в межах антропологічного методологічного 

підходу, через їхні взаємозв’язки з конкретними правами людини (на 

інформацію на розвиток, на гідний рівень життя тощо), що також часто 

супроводжується достатньо цікавими ілюстраціями політико-правового 

життя, а також узагальнюються на рівні обґрунтування принципів публічного 

права. Невирішеними залишились питання відображення цієї специфіки 

з сформульованими у підсумку рекомендаціями вдосконалення 

антикорупційного законодавства для кожної сфери відповідальності, функції 

публічної адміністрації, її органів (центральних, місцевих тощо).   
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4. Важливий підрозділ 6.1 «Визначення засадничих характеристик 

глобального виміру тенденцій подолання корупції у публічно-правових 

відносинах» логічно передбачає, що в окремому підрозділі автор також 

визначить відповідні тенденції («тренди») й у межах національної правової 

системи, їхню детермінованість політико-правовими, економічними 

процесами зовнішнього характеру, але це залишилось поза його увагою. 

Опосередковано їхній зміст можна простежити з сформульованих 

дисертантом висновків та пропозицій внесення змін до антикорупційного 

законодавства. Водночас він оминув своєю увагою безпосереднє окреслення 

усіх стійких напрямів антикорупційної політики, до яких тяжіють 

Національне агентство з питань запобігання корупції та інші суб’єкти 

вітчизняної антикорупційної інфраструктури. Це дало б йому додатковий 

релеватний матеріал для формулювання висновків з трансформації 

адміністративно-правових норм з протидії корупції на перспективу, у т. ч. 

довгострокову стратегію. 

5. Обґрунтована у дисертації ідея кодифікації антикорупційного 

законодавства залишається цікавою, хоча й дискусійною у науковому 

середовищі. Серед аргументів на її користь дисертантом слушно 

відзначаються переваги, які властиві кодифікації, як способу систематизації 

законодавства, а також системні й прикладні проблеми правозастосування 

у сфері протидії корупції в Україні. Утім міждисциплінарний характер 

проблеми корупції, визначення антикорупційних механізмів за допомогою 

норм різних галузей публічного права ставить питання про пошук варіантів 

узгодження цих норм на спільній основі в межах єдиного кодифікованого 

нормативно-правого акту («антикорупційного кодексу»), яке дисертанту 

варто було аргументувати більш розгорнуто.  

Проте наведені зауваження, однак, стосуються лише окремих положень 

дослідження і не впливають на загальну високу позитивну оцінку дисертації 

О. Л. Макаренкова. 

Враховуючи викладене, можна констатувати, що дисертація «Правова 
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інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві» є завершеною науковою працею, в 

якій отримано нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, 

що розв’язують важливу для науки адміністративного права і процесу 

проблему. Дисертація виконана на належному науковому рівні та відповідає 

вимогам п. п. 9, 10, 12 Порядку присудження наукових ступенів, а її автор – 

Макаренков Олексій Леонідович – заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 

 

 

 


