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інтересів; суміщення роботи в органах публічної влади з підприємницькою 

діяльністю; фінансового контролю; подарунків; неправомірного збагачення; 

підкупу публічних службовців, а також здійснення тиску на них або на 

підприємців, з метою ухвалення потрібних для задоволення приватного 

інтересу рішень або переходу права власності на активи до іншої особи; 

незаконне лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес-структур; інше 

використання своїх публічно-правових повноважень в особистих інтересах. 

Основою для таких трансформацій стає достатньо ґрунтовно розроблена 

правова доктрина у низці робіт В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, О. Ю. Дрозда, 

В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, М. І. Хавронюка та 

багатьох інших. Незважаючи на пильну вагу вчених-правників до проблем 

корупції, невирішених у теорії й практиці питань залишається ще чимало, а 

тим більше, що вже здавалось би вирішені завдання у черговий раз 

актуалізуються в силу зміни змісту правових відносин, появою у них нових, 

раніше відсутніх чи не встановлених якостей тощо. У цьому зв’язку предмет 

дослідження, який обрав дисертант, цілком зберіг свою актуальність та 

нагальність вивчення. 

Практична значущість й актуальність наукового дослідження 

О. Л. Макаренкова підтверджується також тим, що роботу виконано в рамках 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., відповідно 

до Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН України, затвердженої 

Постановою загальних зборів НАПрН України від 03.03.2016, Основних 

наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, 

затверджених постановою Президії НАН України від 20.12.2013 № 179 

(пункт 3.4.2.5), а також Планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 
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глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711); 

наукових і/або науково-освітніх проектів «Політичні та правові засоби 

забезпечення прав людини в умовах побудови відкритого суспільства в 

Європі» (2015-2016 рр., за підтримки програми Еразмус); «Антикорупційні 

традиції і новації у правничій освіті, науці і практиці» (з 2017 р. за підтримки 

програм Агенції федерального уряду США з міжнародного розвитку, USAID; 

«Міжнародні правові дослідження: загальне право», Республіка Австрія); 

«Забезпечення ефективності та результативності імплементації положень 

Закону України «Про запобігання корупції» (2017-2019 рр., номер державної 

реєстрації 0117U007203); «Загальноєвропейська конвергенція правових, 

економічних та культурних основ запобігання корупції» (2019-2022 рр. за 

підтримки програми Еразмус+, напрямок Ж. Моне, номер державної 

реєстрації 4410), «Інституціоналізація антикорупційних перетворень 

законодавства та практика його застосування у сфері публічно-правових 

відносин України» (2020-2022 рр., номер державної реєстрації  

0120U102041). Дисертаційна робота також спрямована 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 р., 

затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 р. № 474; Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5, 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, затвердженої Указом Президента України від 

26 травня 2015 р. № 287/2015; Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

20 вересня 2017 р. № 649-р; Концепції розвитку електронної демократії в 

Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

8 листопада 2017 р. № 797-р; Концепції розвитку цифрової економіки та 
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суспільства України на 2018–2020 рр., схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р, тощо. 

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

правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої на 

удосконалення нормативно-правової бази та теорії адміністративного права. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації та 

автореферату свідчить про науково обґрунтований системний підхід автора 

до проблеми: аргументовано сформульована актуальність теми, досить чітко 

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

підібраний необхідний для виконання цих завдань методологічний 

інструментарій. Робота складається зі вступу, шести логічно пов’язаних між 

собою розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Її матеріал 

поданий послідовно, що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних 

між собою теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. 

О. Л. Макаренков у поданій науковій роботі надав характеристику 

низку комплексних правових категорій «правова інституціоналізація 

антикорупційних трансформацій», «публічна адміністрація», 

«доброчесність», «корупція», «правова культура публічного службовця» та 

інших, через ідеологічні, гносеологічні та онтологічні складові пізнавального 

процесу, наявні у сучасній українській адміністративно-правовій доктрині, а 

також визначив методологічні підходи до розуміння балансу приватного 

(«антропного») й публічного інтересів в сучасних українських політико-

правових реаліях. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним й теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 
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сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації  відкритого 

суспільства в контексті державотворення й оновлення системи 

адміністративного права України, дозволили успішно розв’язати поставлені 

задачі. 

3. Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликають сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях, інших наукових заходах. Проведена автором 

науково-дослідна робота є результатом власних напрацювань здобувача, 

який здійснив вдалу спробу визначити поняття, сутність, механізм 

забезпечення правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій 

органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві як складових 

адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

–  науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень розуміння сутності адміністративно-правових інструментів 

з протидії корупції в євроінтеграційних умовах розвитку України (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 27.12.2020); 

– правотворчій діяльності – для уточнення чинних і перспективних 

законодавчих актів, зокрема Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII, Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII, Закону України «Про адміністративні послуги» від 
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06.09.2012 № 5203-VI, Кодексу про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 № 8073-X, Закону України «Про національну безпеку 

України» від 21.06.2018 № 2469-VIII, Закону України «Про санкції» від 

14.08.2014 № 1644-VII, Закону України про державний бюджет України на 

відповідний рік, кодифікованого акту із запобігання корупції та інших, що 

сприятиме правовій інституціоналізації антикорупційних трансформацій 

органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві; 

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичного застосування заходів з утвердження стандартів доброчесності 

для органів публічної адміністрації в Україні на тлі імплементації 

європейських принципів публічного адміністрування; 

– навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», а також для підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників з суміжних навчальних курсів (акти впровадження Запорізького 

національного університету від 27.12.2020, Запорізького регіонального 

центру підвищення кваліфікації 19.01.2021). 

Стосовно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

кваліфікаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим 

визначенню сутності та специфіки правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві. Зокрема, наукову новизну дослідження становлять 

основні висновки, положення та рекомендації, які відображають істотний 

внесок автора. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором 

складовими новизни дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати 

особливу увагу на деяких з них. 

 У першому розділі дослідження «Концептуалізація правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві» встановлено, що інституалізація 
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відтворення людських чеснот у суспільних відносинах являє собою 

взаємопов’язану систему послідовно  виконуваних перманентних процесів 

належних осмислення природи права, юридичної формалізації результатів 

праворозуміння й перетворення об’єктивованого у законодавчих нормах 

права у реальність взаємовідносин. Інститути мінімізують деструкцію 

людського чинника, домінування приватного інтересу над публічним, власне, 

вони єдиний дієвий інструмент виключення упередженості людини 

(чиновника), забезпечення прозорості, відкритості правової взаємодії, 

виключення загострення соціальних конфліктів, стагнації та послаблення 

правових зв’язків між громадянами, між ними та державою, наприклад, у 

вигляді стійкої втрати довіри до публічної влади тощо (с. 44-45).  

По ходу дослідження визначено критерії співвідношення категорій 

«приватний інтерес» та «публічний інтерес». Обґрунтовано доцільність 

розуміння механізмів винайдення та постійного підтримання балансу між 

ними, щоб уможливити стале утвердження стандартів (зразків, моделей) 

доброчесності в органах публічної адміністрації – відкритих правил щодо 

виявлення потрібних для ефективної роботи на посаді особистісних чеснот та 

відповідних їм професійних якостей, проходження конкурсів, методів та 

критеріїв відбору на посаду; здійснення повноважень тощо. Наголошено, що 

низхідну тенденцію поширення недоброчесних практик вирішення питань 

у правових відносинах задають, зокрема, через детальне врегулювання 

взаємодії громадян з чиновниками органів публічної влади, визначення 

чітких критеріїв для потрапляння до цих органів добрих людей з високими 

моральними устоями, уособлень правових та інших духовних цінностей. 

Варто підтримати висновок автора, що до вихідних засад правової 

культури у парадигмі антикорупційних трансформацій публічної 

адміністрації доцільно зарахувати природно-правову вимірність управління й 

правотворення, контроль й примус; обумовленість адміністрування публічно-

правових відносин потребами людини і соціального прогресу; збалансування 

владою парламенту і судів; незалежності внутрішніх структур одна від одної 
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у питаннях змістовного наповнення своєї діяльності, відповідно до 

визначеної компетенції; єдності системи органів; антикорупційних 

стресостійкості (с. 407). 

Погоджуємось з автором, який доводить, що доброчесність публічної 

адміністрації являє собою організаційно-правову ознаку, яка передбачає 

діяльнісний аспект у вигляді динаміки прояву добра та інших чеснот 

чиновників, наявну у правовій реальності, що статично унормовано нормами 

конституційного й адміністративного права, заснованих на конкретно 

історичних й цивілізаційних умовах життя нації; а стандарт доброчесності 

для публічної адміністрації – це спеціально-правові принципи й засновані на 

них правила публічно-службової діяльності (с. 34-35). 

У підрозділі 2.3 «Антропні якості та публічний інтерес як складові 

антикорупційних перетворень норм адміністративного права у відкритому 

суспільстві» автором здійснено фундаментальну характеристику правових 

зв’язків антикорупційних обмежень за параметром досвідченості й 

талановитості особи, уповноваженої на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, а саме: юридичного узгодження інтересів 

суб’єктів права і впорядкування суспільних відносин; виявлення 

загальнообовʼязкових наслідків діянь/рішень публічної влади; правова 

природа способів  реалізації норм права; опосередкування створення 

матеріальних благ; відповідності діянь епістемологічним та гносеологічним 

стандартам; творчості, що спрямована на розуміння змісту істини 

адміністративно-правових норм та чіткого шляху до неї, а не тільки загальні 

антикорупційні інтенції та сутності доброчесності, чесності, порядності і т. п. 

Погоджуємось з авторськими доводами, що вихідною засадою для 

правових інструментів із запобігання корупції у сфері організації та 

діяльності публічної адміністрації стає концепт «духовність», який являє 

собою найвищий прояв сутності посадових осіб публічної адміністрації, 

на кожному історичному етапі розвитку нації у вигляді глибоко осмислених 

правових знань, етико-моральної системи співвідношень людини з іншими 
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суб’єктами правової реальності. Це прояв правової культури 

(совісті/сумління), щирого усвідомлення власної самоцінності, свободи, 

причетності до суспільства, а також істинного змісту інших ідеалів права, 

добра й краси, що стають переконаннями публічного службовця, основою 

змісту та способів його правомірних доброчесних діянь, які милосердно, 

послідовно й професійно спрямовуються на досягнення цілей соціального 

прогресу у публічно-службовій діяльності (с. 31, 130-131).  

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права та процесу. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. 

4. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів в опублікованих працях. Основні положення та 

висновки дисертації відображено 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 конференціях (круглих столах), а також 9 наукових 

роботах, які додатково висвітлюють результати дослідження.  

Вивчення дисертаційної роботи та його автореферату дає підстави для 

твердження про ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації. Оформлення дисертації зауважень не викликає. 

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію О. Л. Макаренкова водночас вважаємо за 

необхідне звернути увагу на питання, які могли би, на нашу думку, слугувати 

предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті 

дисертаційної роботи  

1. Автор відзначив, що природно-правовий підхід до осмислення 

проблем адміністративного права, пов’язаних з корупцією, та юридичний 

позитивізм у методологічній основі дослідження композиційно поєднуються 

у межах інтегративної теорії праворозуміння, яка у т. ч. абсорбує переваги 
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концепції соціологічної юриспруденції та її варіантів (у т. ч. школи 

правового реалізму), які зміщують акценти з абстрактних ідеалів і 

нормативних текстів у площину конкретного, динамічного функціонування 

права, його дії в реальному житті, насамперед у правовідносинах (с. 131). 

При цьому, вважаємо, що у дослідженні не простежується повною мірою 

застосування концепції правового реалізму, окрім підрозділів 2.2 «Політико-

правові та соціально-правові умови утвердження доброчесності в органах 

публічної адміністрації», 5.4 «Правові засади правозастосовної роботи судів 

як складової інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації» та 

порушених по тексту дисертації питань морально-правового вибору 

публічних службовців. У підсумку не відбулось очікуваної мультиплікації 

когнітивного потенціалу використання інструменарію інтегративної теорії 

праворозуміння. 

2. Відповідно до логіки дисертації, автор ставить проблеми ключових 

адміністративно-правових інститутів протидії корупції й певною мірою 

відшукує для них рішення, а саме: формалізації процедур участі 

громадськості в заходах щодо запобігання корупції; обмеження щодо 

використання службових повноважень чи свого становища, одержання 

подарунків та іншої неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, конфлікту 

інтересів, етичної поведінки, фінансового контролю та ін. Цілком слушно 

також підсумовано, що процедури для практичної реалізації цих інститутів 

далеко не вичерпно, чітко й однозначно виписано на рівні закону. Зважаючи 

на це, а також той факт, що така невизначеність профільного 

антикорупційного закону, його останнього варіанту, триває з 2014 р., тобто 

вже більше 6 років, висновки дисертації варто було б посилити положеннями 

щодо трансформацій ключових інститутів протидії корупції у довгостроковій 

перспективі, перепонам, які виключають реалізацію стратегічних цілей 

в сфері протидії корупції, зниження її рівня до прийнятного 
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у високорозвинених країнах, незворотності й сталості здійснених 

перетворень тощо. 

3. Відзначаючи заслугу автора у тому, що він зробив особливий 

наголос на проблемі участі «громадськості» у протидії корупції, зокрема 

пов’язав її й публічну адміністрацію через концепт «відкрите суспільство» у 

самій назві дисертації, а далі по тексту розгорнув правові взаємозв’язки між 

ними, особливо у підрозділі 4.2 «Зміст публічно-правових інститутів впливу 

народу на суб’єктів антикорупційної правотворчості», звертає увагу на себе 

відсутність вичерпного обґрунтування й релевантних йому підсумкових 

висновків щодо унормування законом діяльності громадських організацій та 

інших асоціацій (рухів) в сфері запобігання корупції. У такій чутливій сфері 

суттєвим залишається мирне вирішення питань, що стосуються 

доброчесності публічної адміністрації, а тому автору варто було окреслити 

рамки, за які обидві сторони не можуть виходити в межах погодження 

позицій з вирішення заявленої у дискурсі корупційної проблеми, рівною 

мірою й межі такого дискурсу, де важливо, щоб як громадські активісти, так 

й публічні службовці однаково дотримувались вимог профільного закону із 

запобігання корупції та інших норм законів України. 

4. Репрезентація думок експертного середовища (440 експертів – 

публічних службовців, підприємців та інших поінформованих громадян; 

впродовж 2012-2020 років) з важливих питань предмету дисертаційної 

роботи, на додаток до вже згаданої вище участі громадськості у сфері 

протидії корупції, стала гарним прикладом продуктивності застосування 

інструментарію соціологічної юриспруденції й додало переваг дослідженню. 

Одночасно соціологічна школа праворозуміння у дисертації, де тим більш 

порушуються питання відкритості суспільства під час антикорупційного 

правозастосування, не спрацювала методологічно для аналізу можливостей 

впровадження інституту залучення присяжних до здійснення правосуддя з 

корупційних справ; урахування суддями соціального (історичного, 

культурного) контексту під час здійснення правосуддя за такими справами, 
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відповідної інтерпретації (узагальнення судової практики) касаційною 

інстанцією й Великою Палатою Верховного суду тощо. 

5. В ході здійсненої характеристики у підрозділі 3.2 етапів формування 

та інших юридико-позитивістських характеристик вітчизняного 

антикорупційного законодавства автору було б доцільно зосередити більшу 

увагу на вирішенні проблеми визначення змісту правових енергій, критична 

маса яких накопичувались у відповідних точках (моментах, роках) історико-

правового розвитку та переходила в якість схвалюваних публічною владою 

рішень: нових нормативно-правових актів з питань корупції тощо. Це цілком 

відповідає заявленому автором синергетичному методологічному підходу (по 

суті як базового загальнонаукового) та дає можливість побачити ті рішення 

(дії) в сфері антикорупційної політики, які мали б ухвалюватися (вчинятися), 

проте їх не було. 

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В дослідженні авторові вдалося 

досягти його мети.  

Усе викладене дає підставу для висновку про те, що дисертація на тему 

«Правова інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві» є завершеною науковою 

працею. Враховуючи досягнення автором мети та задач дослідження, в яких 

отримані нові науково обґрунтовані результати щодо розкриття сутності 

правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації в умовах суспільного ладу, який відкритий для 

своєчасного й повного впровадження прогресивних рішень у практику 

адміністративно-правових відносин, а також беручи до увагу те, що в роботі 

наведено висновки, які сприятимуть вдосконаленню адміністративно-

правових норм, в яких знаходять своє втілення відповідні права людини, то є 
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всі підстави вважати, що дисертація О. Л. Макаренкова  відповідає вимогам 

п. 9, 10, 12 Порядку присудження наукових ступенів, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. 

 

 

 


