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Ак-туальнiсть теми дослiдження. Актуальнiсть теми дисертацiйного 

дослiдження не викликас сумнiвiв , адже правовi процедури в дiяльностi органiв 

публiчно1 адмiнiстрацii" потребують системноi" модернiзацi'i та доопрацювання . 

Поточний стан нормативного регутовання незлiчеююi" кiлькостi адмiнiстративних 

процедур навряд можна назвати досконалим, так як в У кparni на сьогоднiшнiй день 

значна 1хня кiлькiсть не с врегульованою на законодавчому рiвнi . Числе1-ШИМ 

залишають порушення суб ' сктивних прав, свобод, iнтересiв фiзичIШХ та юридичних 

осiб, якi допускаються органами публiчноi" адмiнiстрацii, у зв ' язку iз цим iснус 

об ' сктивна потреба не лите оцiнки рiшень, дiй чи бездiяльностi таких суб' сктiв , але 

й з 'ясування правовоi" природи проблем, що обумовлюють такi порушення. 

Особливий характер конфлiктностi властивий управлiнським вiдносинам: , якi 

виникають у зв 'язку з реалiзацiсю адмiнiстративноrо розсуду, обумовтоються 

певною мiрою свободи органу публiчноI адмiнiстрацiI при виборi варiанту рiшення, 

що не завжди узгоджуються з уявленням imпих суб' сктiв адмiнiстративно-правових 

вiдносин про правилънiсть та належнiсть прийнятоrо рiшення. При цьому не можна 

вести мову, що адмiнiстративний розсуд в дiяльностi орrанiв публiчноi' адмiнiстрацil 

характеризусrься абсототною свободою, яка нiчим не обмежусrься. Навiть, якщо такi 

обмеження не встановленi нормами права, дiяти повиннi принципи права, якi i 

встановлюють ступiнь та межi застосування адмiнiстративного розсуду , не даючи 
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itoмy (адмiнiстратнвному розсуду) трансформуватись у деструктивне та протиправне 

явище. 

Не в11кликас нiяких сумнiвiв обrрунтування актуальностi обраноi" теми низкою 

iнших , н азвашrх авторкою, об 'сктивних факторiв , таких як: 

необхiднiстю визначення м iсця адмiнiстративноrо розсуду в арсеналi засобiв 

управлiння i правового реrулювання, у створеннi умов для пiдвищення я:костi 

публiч:ного управлiння ; 

поrлиблення наукового вивчення природи рош застосування 

адмiнiстративноrо розсуду в дiяльностi публiчноi· адмiнiстрацii" ; 

необхiднiстю подальшоrо узrодження та деталiзацii норм права, що реrулюють 

застосувюrnя адмuпстративного розсуду; 

необхiднiстю окреслення подальших крокiв у вдосконаленнi законодавства. 

Подана на рецензування дисертацiя Бааджи Наталil Анатолiшни дас пiдстави 

вважати про вагому цiннiстъ проведеного дослiдження, яке с однiсю iз перших 

спроб вiдобразиги правову та органiзацiйну сутнiсть феномену адмiнiстративного 

розсуду, як правового явища у правозастосовнiй дiяльностi органiв публiчноi: 

адм1Н1страцi1. 

Наведене свщчить про безспiрну теоретичну важлив1сть i необхiднiсть та 

практичну доцiльнiсть обраного авторкою напряму дослiдження, що мiстиrь 

концептуальнi положения зазначеноi" проблематики. 

Зв'язок роботи з науковими проrрамами, планами, темами , грантами. 

Дисертацiя виконана з урахуванням: рекомендацiй, визначених у п.9 Резолюцi1 1862 

(2012) Парламентсько1 Асамблеi" Ради €вроrш «Функцiонування демократичних 

iнститутiв в Украi"нi» вiд 26.01.2012 щодо необхiдностi дотримання Укра1ною 

зобов 'язань перед Радою €вропи; положень Стратегi1 сталого розвитку «Укра1на -

2020», затверджено1 Указом Президента Укра1ни вiд 1 2.01 . 201 5 №5/201 5 та вiдповiдно 

до Перелiку прiоритетних тематичних напрямiв наукових досл iджень i науково

технiчних розробок, на перiод до 2020 р . , затвердженого Постановою КМУ в iд 

07.09.2011 №942; Наказу МВС Украi"ни вiд 16.03.2015 №275 «Про затвердження 



/ 
Перелiку прюр1пеппе< напрнмш науковоrо забсз 11 счсння лiнлы-юст i ор1 ·а1-1ш 

внутрiшнiх справ Украi:ни на п~рiод 201 5-2019 po1<io». 

Ступ iнь об1·р)1 нтованостi н ауков11х r1 оложснь, в 11 с1 1 онк i в рекомсщщцiii , 

сформулъовани:х в днсертацii' Бааджи Н . А ., визнача€'ться тим , що 0 0 1111 пiдтвер,цже11i 

юfЗкою наукови"х доказiв , емпiрнчними фактами та f переконл и.nими . 

Дослiдження фунтусrься на коректних , суч.асних , рiз нобiчних методол оriч.н о 

розроблею,rх положеннях, в основу яюtх покладено систему заrальнонаукових та 

спецiал:ью,rх методiв дослiдження, призначених для комплексного отри:мання 

об'€ктивюrх достовiрних результатiв . Застосування су купност i методiв i прийом iв 

наукового пiзнання дало змогу розглянути органiзацiйно-правовi та юрисдикцiйнi 

проблеми застосування адмiнiстративного розсуду в дiяльностi органiв публiчноi· 

адм1юстрацil у динамiцi 'iхнього виникнення . 

Комплекснiсть i системнiсто дослiдження зазначено'i проблематики демонструс 

структура дисертацit Бааджи Н.А. Зазначенi у дисертацiI важливi характеристики 

адмiнiстративного розсуду переконливо репрезентуют& представлену роботу як 

IIШроке та багатопланове наукове дослiдження, що становить неабияки:й iнтерес для 

науковщв, практикrn, службовцiв публiчноi" адм1юстрацй, представниюв 

громадського суспiльства, а та.кож ycix громадян Украiни, небайдужих до проблем 

у досконалення дiяльностi органiв публiчноi" адмiнiстрацi1. 

Об ' ект та предмет дослiдження сформульованi вдало, 1х обсяг та змiст цiлкоJ\,f 

вiдповiдас обранiй авторкою проблематицi та за.гальнiй к01щепцii" дисертацil, 

побудованiй на дiалектичному посднаннi логiко-семантичного анал iзу низки 

юридично значимих понять , формально-юридичного аналiзу правових норм актiв , 

якими реrулюсться застосування адмiнiстративного розсуду в дiяльностi органiв 

публiчноi" адмiнiстрацi1, та авторс1>кого бачення майбутнiх засад удосконалення 

впчизняного законода.вства , напра.вленого на регулювання застосування 

адмiнiстративного розсуду та забезпечення при цьому законност i та балансу iнтерес i в 

фiзичних i юридичних осiб та держави. 

На нашу думку, yci основнi завдання дисертацi йного досл iдження Бааджи Н.А . 

знайшли реальне розв ' язання на високому науковому рiвнi . Вiдповiднi висновки у 



робот i слщ визнати достовiрними та принципово новими для вiтчиз няно'i науки 

адмнпстративноrо права. 

ДжереJ[Ьну базу досл iдження становляп, 477 опубл iкованих праць , та 

нормативно-правових акпв, у тому qислi зарубiжних , у галуз i тeopii' права, 

адм1юстративноrо та конституцiйноrо права, державного управлiння, аналiз i й 

узагальненнi iснуючоi· практики застосування адмiнiстративноrо розсуду в дiяльност i 

орrанiв публiчноi· адмiнiстрацii'. 

Емпiричну базу дослiдження становлять статистичю показники матер1али 

дiялъностi орrанiв публiчно1 адмiнiстрацi1, вiдомостi з €диного державного реестру 

судових рiшень , резулыати опитування посадових осiб органi в публiчно1 

адмiнiстрацii' на предмет застосування у 1хнiй дiяльностi адмiнiстративного роз суду. 
. . 

Заrальний оrляд роботи Бааджи Н.А. , виконано1 на основ~ крошткого 

опрацювання чисельних джерел, свiдчить про наявнiсть власного бачення на 

дослiдженi проблеми, що об ' сктивно пjдвищус аксiолоriчну та iнструментально

прикладну цiннiсть змiсту дисертацi1, й науково-практичне для позитивних 

перетворень у вiтчизнянiй нормотворчiй дiяльностi та правозастосовнiй дiяльностi 

органiв публiчно1 адмiнiстрацii·. 

Лоriчна побудова структури дисертацi'i, у якiй посшдовно висвплюються 

теоретичнi , правовi та органiзацiйнi засади застосування адмiнiстративного роз суду в 

дiяльностi органiв публiчно1 адмiнiстрацi1. Для досяrнення поставлено! мети 

авторкою вдало окреслено завдання по з ' ясуванню поняття, сутностi та генезису 

адмiнiстративного розсуду в дiяльностi органiв публiчно i' адмiнiстрацй; аналiзу його 

правовоi· основи; дослiдженню системи принципiв адмiнiстративного розсуду в 

дiяльностi орrанiв публiчноi' адмiнiстрацiI Укра1ни та форм його реалiзацii'; 

з'ясуванню меж адм1юстративного розсуду; досшдження особливостей 

адмiнiстративноrо розсуду за обставив надзвичайного правового регулювання; 

анашзу дискрецiйних повноважень органiв публiчноi· адмiнiстрацii' фактор 

корупцiйних ризикiв . А по наслiдках виконання цих завдань: визначено перспективнi 

напрямки удосконалення правового регулювання адмiнiстративного розсуду в 

дiяльностi органiв публiчно1 адмiнiстрацi1 та вироблено конкретнi пропозицii. та 



г 
/ рекомендацii. у цьому напрям ку . 

Дисертанткою досл iджено спшвrд1юшен11я сум 1ж11их катеrорi й, таких як 

«розсуд» та «дискрецiя» , проведено rрунтовний анал iз iманентни:х рис цих заrапьно

теорепrчних понять , що дозволило дослiдницi визначит
и зм iстовну характеристику 

адмiнiстративноrо розсуду в дiяльностi органiв публ iчноi" адмiнiстрацй. 

Концепцiя дослiдження здiйсненого Бааджи Н . А. будусться на рацiональному 

поеднаннi вибраних фiлософсько-свiтоrлядних , заrапьнонаукових, спец1апьно

наукових та конкретно-наукових методiв пiзнання, використання яких забезпечило 

достовiрнiсть висновкiв i можшrвiсть вирiшення поставлених завдан
ь та досягнення 

сформульованоi" мети . 

Новизна наукових положень, висновкiв та рекомендац iй, сформульованих 

в дисертацii 

У дисертацii' авторкою сформульовано та обrрунтовано ряд положень, 

висновкiв , пропозицiй, якi вiдзначаються науковою но
визною та мають практичну 

спря.мованiсть . Наукова новизна роботи викладена ав
торкою конкретно, послiдовно i 

системно . 

Основними положениями, що обумовлюють наукову новизну та вперше 

виносяться на захист, с 

- низка авторськи:х визначень, що iстотно посилили понятiйно-катеrорiальн11й 

апарат адмш1стративно-правов
о i· науки; 

- результати дослrдження умов, порядку та ·меж застосування 

адм iнiстративноrо розсуду в дiяльностi органiв публiчноi" адмiнiстрацii" за обставин 

надзвичайноrо правового регулюван
ня ; 

- окреслена структура системи факторiв 
пiдвищеного корупцiйного ризнку. я кi

 

виникають при застосуванн i адм1юстративноrо розсуду в дiяльностi орrанiв 

публiчноi· адмiнiстрацii" . 

У насл iдок проведеноrо досл iдження удосконалено : 

- науковi обrрунтування застосуваю-1я адм iнi стративноrо розсуду органами 

публiчноi" адмiнiстрацii' Украi·ни, п iд час правотворчо i· та правозастосовноi· д iяльностi : 



- вчення про форми реал iзацii. адм i н i стративного розсуду в дiяльностi органiв 

( публ iчноi· адмiнiстрацii"; 

- теоретичну основу про фактори 
niдвищення корупцiйного ризику пjд час 

застосування адмiн iстративноrо розсуду в дiяльностi органiв публiчноi" адм iнiстрацй; 

У цiлому в дослiдженн i Бааджи Н.А. новими с й iншi висновки, пропозицй та 

рекомендацit, якi виносяться на захист та мають зн
ачения для подальшого вирiшення

 

проблемних питанъ у межах пробл
ем дослiдження. 

Повнота викладу результатiв дисер
тацii' в опублiкованих працях. Осн

овнi 

теоретичнi положения, висновки та рекомендацii" дисе
ртацй, поряд з рукописом 

дисертацi1, ви:кладенi автор кою у десяти наукових публ
iкацiях - п 'яти статгях 

опублiкованих у вiтчизняних фахо
вих видаЮUIХ, двi з яких У зарубiжних наукови

х 

виданнях та п 'яти тезах доповiдей на науково-пр
актичних конфереюriях, окрем~ 3 

як.их мали статус МI
ЖНародних. 

Оцiнка iдевтичностi змiсту авто
реферату i основних положевь дисер

тацii'. 

Автореферат вiдповiдас вимогам нормативних документiв МОН Украiни до 

кандидатських дисертацiй (зокрема, п.13 «Порядку присудження наукових 

ступенiв» ). Змjст автореферату повно
ю мiрою стисло висвiтлюс ос

новнi положеIО-IЯ 

дисертацй. Висновки та рекомендацй, на
веденi в дисертацii" i авторефератi, наукових 

працях Бааджи Н.А. , iдентичнi. 

Дискусiйнi моменти та заув
аження до дисертацii'. 

У цiлому позитивно оцiнюючи змi
ст та структуру дисертацй, звернемо увагу на 

окремi протирiччя та спiрнi положения, якi, на наш погляд, потребують або 

додатковоi" аргументацй, або спецiальних пояснень пiд 
час захисту, зокрема. 

1. Дисертацiйне дослiдження значно би
 виграло, якби авторка пiдняла питання 

адмiнiстративного та судового втручання
 в адмiнiстративний розсуд в дiяльнос

тi 

органiв публiчноi· адмiнiстрацй; дослiдила би механiзм такого втручан
ня, його 

правову основу, межi та критерй; висвiтлила би вплив адмiнiстративн
ого та судового 

втручання У адмiнiстративний розсуд органiв публiчноi· адмiнiстрацii. на 

правовiдносини захисту та поновлення суб ' сктивних прав, свобод та iнтересiв 

суб ' сктiв адмiнiстративних правовiдносин. 
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2. У пiдроздiлi 1.2. дисертацй «Нормативно-правова основа застосування 

адмiнiстративного розсуду в дiяльностi органjв публ iчноi" адмiнi страцii" Украi"ни» 

авторкою взагал1 залишено поза уваrою акти орrанiв мiсцевоrо самовряд
ування, якi 

займають великий прошарок в системi пiдзакон:н.их нормативно-правових актiв , i 

якими звичайно ж регулю€ться, у тiй чи iншiй мipi, застосування адмiнiстративноrо 

розсуду виконавчими органами мiсцевого самоврядуван.н.я та vшiми посадовим
и 

особами. Адже на органи мiсцевоrо самоврядування чинним законодавством 

покладасrься i виконавчо-розпорядча дiяльнiсть та надаlПIЯ низ
ки публiчно-серв iсн.их 

послуг, бiлъше того, органи мiсцевого самоврядуван.н.я с суб ' сктами адмiнiстративно

юрисдикцiй:ноi· дiяльностi , а вiдтак можуть вдаватись та вдаються до поруш
ен:ь прав, 

свобод та законних iнтересiв громадян. Тож, розкриваючи особливостi реалiзацй 

дискрецiйних повноважень органами та посадовими особами мiсцевого 

самоврядування, що у сукупносп iз наведеними дисертанткою статистичними 

вщомостями скасованих судами Украiни акпв мiсцевого самоврядуванн.я 

( стор . 178 дисертацii), дослiдниця могла значно посилити саме дослjдження та 

поглибити багаж досягнень адмiнiстративно-право
воi" науки. 

3. Упущениям, з позицй визначених авторкою наукових прiорит
етiв , вважа€мо 

дослiдження окремих принципiв застосування адмiнiстративного розсу ду в 

дiяльностi органiв публiчноi" адмiнiстрацit. Без сумнiву, верховенство права, 

законюсть, гуманiзм, неупередженiсть та iнше, с важливими у застосуваню 

адмiнiстративного розсуду в дiяльностi органiв пу
блiчноi" адмiнiстрацii". Однак цi 

загально-правовi принципи досить широко дослiдже
нi iншими авторами piзIOIX 

rалузей права, у тому числi адмiнiстративного. У той же час такi специфiчнi 

принципи, якi узагальненi назвою «принципи належного врядування» а саме, 

ефективностi, компетентностi i спроможностi , поваги до прав людини та культурноi" 

рiзноманiтностi, орiснтацi i. на консенсус, прозоростi , вiдповiдальнiсть ycix учасникiв 

процесу та iншi, лише зrаданi як такi, що мають мiсце у застосуваннi 

адмiнiстративноrо розсуду в дiяльностi органiв публiчноi· адмiнiстрацй. При цьому 

авторка не розкрила i"хньоi· сутностi , особливостей дотримання цих принципiв пiд час 

застосування адмiнiстративноrо розсуду, та наслiдкiв недотримання . 



Поряд 3 цим, висловлюючи вк . · . 
азаю зауваження, сшд зазначити, що вони не с 

суттсвими, носять суб ' сктивний . 'v V 

, 1, швидше, дискус1 инии характер, або ж торкаються 

тих питань якi були не в · v • • 

' повн~ и м1р1 обrрунтованими чи аргументованими, та 

викm1.Канi тим, що дисертацiйне дослiдження за об'смом мае своi· обмеження 
' 

встановленi вимоrами, що ставляться до дисертацi йних досл iдженъ . Критичнi ж 

зауваження не стосуються концептуальних положень науковоi· роботи . I хоча вони 

слугують приводом для дискусii' в ходi публiчноrо захисту, жодним чином не 

впливають на ранjше висловлену загальну позитивну оцi
нку роботи . Таким чином , за 

актуальнiстю, ступенем новизни, обrрунтованiстю, науковою та практичною 

значимiстю здобутих резулыатiв, а також за змiстом, кiлькiстю, обсягом публiкацiй i 

повнотою опублiкованих дисертанткою матер1алш робота Бааджи Наталii' 

Анатолitвни <<Адмiюстративний розсуд в дiяльностi орrанiв публiчно1 адмiюстра
цй» 

вiдповiдас вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженоrо 

Постановою КМУ №567 вiд 24 липня 2013 р. На пiдставi викладеного, вважаю, що 

представлене дисертацiйне дослiдження с завершеною н
ауковою працею, а Гi авторка 

Бааджи Наталiя Анатолnвна, заслуговус на прису дження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук з1 спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право 1 

процес; фiнансове право; iнформацiйне право. 
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