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Ступiнь актуальностi обраноi теми. Створення адмiнiстративноi
юстицii в Украiнi ст€Lпо важливим кроком у реа_тliзацii обов'язку правовоТ

держави гарантувати права |ромадян у вiдносинах з публiчною владою, що
полягае у захистi суб'сктивних прав громадян, забезпеченнi через судову
практику законностi дiяльностi органiв державноi та мiсцевоi влади, укрiпленнi
правопорядку в державi, розвитку управлiнськоi дiяльностi, а також пiдвищеннi
Ti якостi. I-{e зумовлюс важливiсть удоскон€lлення системи адмiнiстративноi
юстицii для утвердженню верховенства права, захисту прав i свобод людини, а
в разi ik порушення - справедливого ik вiдновлення у розумнi строки.

Виходячи з цього, дисертацiйна робота Сандрачука Ярослава
Володимировича на тему <<Розвиток адмiнiстративноi юстицii в системi

теоретичного обЦрунтування розвитку адмiнiстративноi юстицii в системi
публiчноi влади для забезпечення законностi, здiйснення правосуддя у
публiчно-правовiй сферi, захисту прав i свобод громадян, розробцi практичних
рекомендацiй для удоскон€шення дiяльностi адмiнiстративноi юстицii у данiй
сферi, - е актуalJIьною, своечасною i вiдповiдае вимогам сьогодення.

УкраiЪи <Трансформацiя
економiчного, полiтичного
(державний реестрацiйний

публiчного управлiння розвитком соцiального,
та людського потенцiалiв суспiльства i держави>
номер 0120U105398), у межах якоТ автором були

,Щисертацiйна робота виконана в рамках науково-дослiдноi роботи
.Щержавного вищого закладу освiти <<Унiверситет менеджменту освiти>> НАПН

проаналiзованi проблеми адмiнiстративноi юстицii у свiтлi судовоi реформи,
акту€Lльнi проблеми захисту прав, свобод та iHTepeciB громадян у публiчно-
правовiй сферi.

обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i
сформульованих у дисертацii'. HayKoBi положення, висновки i
е логiчно викладеними9 достовiрними й достатньо

Ступiнь
рекомендацiйо
рекомендацii



аргументованими. I_{e забезпечуеться глибоким анагIiзом теоретичних основ та
прикладних розробок вiтчизняних i зарубiжних вчених в галузi публiчного

управлiння, адмiнiстративноi юстицii, адмiнiстративноi i судовоi реформ. У
роботi використанi статистичнi данi, що пiдтверджують результати
дисертацiйного дослiдження.

Варто вiдзначити, що пiд час вивчення обраного предмета дослiдження
автор застосував наступнi методи: логiчний та порiвняльний аналiз, аналiз i
синтез, узагаJIьнення, системний i структурно-функцiональний пiдходи.

На користь достатньо високоi оцiнки достовiрностi й обrрунтованостi
сформульованих автором положень свiдчить значна iнформацiйна база

дисертацiйного дослiдження (зага_гrом до списку використаноi лiтератури
входитъ 393 найменування).

Перш за все, заслуговус на увагу в першому роздiлi роботи аналiз

розвитку адмiнiстративноi юстицii як складовоi адмiнiстративноi та судовоТ

реформи в Украiнi та висвiтлення основних проблем, якi виникають в процесi
адмiнiстративного судочинства. Щiлком обrрунтовано автор наголошуе на томУ,

що у системi публiчного уlrравлiння дiяльнiсть адмiнiстративних Ьудiв можна

розглядати у двох аспектах: по-перше, як об'ект публiчного управлiння, по-

друге, як суб'ект публiчного управлiння, тобто орган (система органiв), який
здiйснюе один iз видiв дiяльностi у оферi публiчного управлiння, а саме -
судовий контроль за дiяльнiстю органiв виконавчоi влади, iнших органiв

державноi влади та мiсцевого самоврядування.
На пiдставi глибокого аналiзу дисертантом визначенi особливостi

органiзацii та функцiонування судовоТ системи Украiни, проблеми, якi постали
пiд час реалiзацii сучасного етапу судовоi реформи, перспек,гиви подальшого
здiйснення реформування системи адмiнiстративного судочинства.

Зокрема дисертантом запропоновано клаоифiкацiю принципiв
адмiнiстративноi юстицiТ щодо забезпечення законностi у сферi публiчного

управлiння за трьома категорiями: 1) принципи органiзацii (побудови) системи
адмiнiстративних судiв Украiни, 2) принципи здiйснення адмiнiстративного
судочинства, З) принципи публiчного адмiнiстрування суддiвським корпусом.

Автором уточнено категорiально-понятiйний апарат та методологiю
дослiдження, узагzulьнено зарубiжний досвiд На погляд дисертанта, в Украiнi
iснують можливостi iмплементацii таких зарубiжних црактик: поглиблення
спецiалiзацii адмiнiстративних судiв шляхом утворення у iх системi судiв, якi
спецiалiзуються на розглядi податкових, виборчих, соцiальних,га iнших спорiв;
запровадження та урегулювання процедури позасудового врегулювання
публiчно:правових спорiв; розширення системи квазi-судових органiв при
органах виконавчоi влади.

Варто видiлити визначення дисертантом основних функцiй
адмiнiстративноi юстицii, щодо забезпечення законностi у сферi публiчного
управлiння: захист прав, свобод та iHTepeciB людини та громадянина у
правовiдносинах з органами державноi влади та мiсцевого самоврядування,
охорона суспiльного iHTepecy (правозахисна функцiя); забезпечення реалiзацii
принципу подiлу влади шляхом здiйснення судового контролю за дiяльнiстю



органiв державноТ влади та мiсцевого самоврядування, забезпечуючи при цьому
дiю механiзму ((стримувань i противаг>> (контрольна функцiя); розвиток
демократичних засад, зокрема, таких як народовл?ддя, безпека та свобода
кожноi особи, економiчне та соцiальне благополуччя населення (функцiя

розвитку); захист публiчного iHTepecy у сферi правовiдносин, що виникають
мiж суб'ектами владних повноважень, громадянами та юридичними особами
(функцiя забезпечення оптимапьного балансу приватних та публiчних
iHTepeciB); розгляд та вирiшення спорiв у публiчно-правовiй сферi (функцiя
здiйснення правосуддя).

У другому роздiлi заслуговують на увагу розробленi пропозицii щодо
удоскон€Llrення нормативно-правового регулювання органiзацiТ та дiяльностi
адмiнiстративних судiв в YKpaiHi, а саме: под€tльша iмплементацiя у
нацiональне законодавство европейських стандартiв органiзацii та

функцiонуваIIня судiв адмiнiстративноi юстицii; розмежування повноважень
мiж органами суддiвського самоврядування, органами забезпечення дiяльностi
адмiнiстративних судiв, головами судiв; впровадження дiевого механiзму
виконання рiшень органiв суддiвського самоврядування; доповнення критерiiв
правомiрностi рiшень, дiй та бездiяльностi суб'скта владних повноважень
такими як правова визначенiсть, поваги до приватного життя, прозоростi,
справедливостi, обГрунтованостi BapTocTi адмiнiстративних послуг.

,Щисертантом наголошено, що пiсля початку чергового етапу судовоi

реформи все ще залишаються невирiшеними деякi проблеми допуску до
судочинства недоброчесних суддiв, зловживання останнiми своiм статусом, що
не сприяе позитивному ставленню суспiльства до судовоi влади в цiлому та iT
iнститутiв та зумовлюе необхiднiсть запровадження вiдповiдних механiзмiв
вiдбору суддiв, законодавчих змiн.

Вартими уваги е охарактеризованi автором особливостi розгляду в

адмiнiстративному судочинствi справ з приводу реалiзацii державноТ полiтики,
захисту порушених прав, свобод та iHTepeciB громадян, адмiнiстративних спорiв
з приводу прийняття громадян на публiчну службу, iT проходження та
звiльнення.

У роботi наголошено, що 45 % справ, якi надiйшли до мiсцевих
адмiнiстративних судiв, становили справи зi спорiв, що виникають у соцiальнiй
сферi, що обумовлено
перевантажене рiзними
гарантiями, якi держава не в змозi забезпечити. Зокрема, остання причина
обумовлюе ухв€tлення урядом рiзних обмежень та умов реалiзацiТ соцiальних
гарантiй,, що утворюе плутанину та юридичну невизначенiсть у соцiальнiй
сферi.

,,Щисертантом охарактеризовано типовi адмiнiстративнi справи та виявленi
пiд час ik розгляду помилки та недолiки у дiяльностi публiчноi адмiнiстрацii,
що дало пiдстави визначити неgбхiднiсть обмеження втручання
адмiнiстративного суду у здiйснення дискрецiйних повноважень суб'екта
владних повноважень; слiдування критерiю ефективностi рiшення; оновлення

недосконалiстю вiтчизняного законодавства, яке
законодавчими,актами, застарiлими положеннями та

узагальнення судовоi практики; узагальнення судовоi практики про



вiдшкодування мор€LльноТ та матерiальноi шкоди; визначення, на якi категорii
спорiв, що виникають у сферi прийняття, проходження та звiльнення з
публiчноi служби, поширюеться юрисдикцiя адмiнiстративних судiв.

У роботi визначена aкTy€tлbHicTb оптим€Lльного спiввiдношення принципiв
невтручання адмiнiстративного суду у дискрецiйнi повноваження суб'скта
владних повноважень та забезпечення ефективного судового захисту,
зазначено, що при цьому адмiнiстративнi суди у своiх рiшеннях можуть вказати
публiчнiй адмiнiстрацii, яким чином дiяти так, щоб рiшення або дii вiдповiдали
законодавству або як дiяти для подолання наслiдкiв скасування неправомiрного

рiшення
Наголошено, що ще одним важливим принципом, дотримання якого

оцiнюеться адмiнiстративним судом пiд час здiйснення судового контролю за
законнiстю рiшень, дiй або бездiяльностi суб'ектiв владних повноважень с
перевiрка, чи дотримано такими суб'ектами пiд час прийняття вiдповiдного
рiшення, здiйснення дii або допущення
приватного та публiчного iHTepeciB.

бездiяльностi оптимальний баланс

У третьому роздiлi автором розробленi пропозицii щодо запровадження
та ефективноi органiзацii медiацii в адмiнiстративному процесi, для чого
запропоновано Закон <Про медiацiю); доповнення КАС Украiни положеннями
стосовно способу та порядку органiзацii медiацiI, повноважень суддi-медiатора,
обов'язковостi проведення медiацii у таких адмiнiстративних спорах, як
стягнення податкiв, адмiнiстративних штрафiв, ycix спорiв мiж фiзичними
особами та контролюючими органами та iH.; систему спецiальноТ пiдготовки
суддiв-медiаторiв, визначення стандартiв та вимог до такоi пiдготовки, а також
порядок пiдтвердження квалiфiкацiТ суддi-медiатора; економiчнi стимули для
учасникiв судового процесу, можливiсть звернення до процедури медiацii, як
до початку, так i у процесi судового розгляду справи, однак, до винесення

рiшення по cyTi та iH.
Практичне застосування рiшень еСПЛ в адмiнiстративному

дисертантом визначено шляхом запровадження централiзованого
рiшень еСПЛ; розроблення методичних рекомендацiй щодо
використання висновкiв сформульованих у рiшеннях еСПЛ
нацiональних судiв; доповнення КАС Украiни такою засадою як
рiшень еСПЛ пiд час прийняття судових рiшень.

судочинствi
монiторингу
практичного

у рiшеннях
урахування

Актуальним питанням, розглянутим у роботi, е усунення механiзмiв
неправового впливу на суддю, якi умовно подiленi на органiзацiйно-правовi,
iнституцiйнi та фiнансово-економiчнi.

У .роботi сформульованi та обцрунтованi шляхи
адмiнiстративного судочинства, якi передбачають: визначити
ВККС, з€шучити мiжнародних експертiв до процедури формування цих органiв;
розробити механiзм забезпечення виконання рiшенъ органiв суддiвського
самоврядування; закрiпити обов'язкоЁiсть урахування Верховною Радою
УкраiЪи пропозицiй та зауважень, що надаються Радою суддiв Украiни
стосовно законопроектiв, що стосуються дiяльностi судiв; закрiпити в
законодавствi гарантоване фiнансування оплати працi суддiв та працiвникiв

удоскон€Lлення
статус ВРП та



аПарату судiв за рахунок коштiв заг€uIьного фо"ду ,Щержавного бюджету
Украiни.

Ознайомлення з текстом дисертацii дас пiдстави стверджувати, що пiдхiд
ЗдОбУвача до розкриття мети та завдань дослiдження вiдзначаеться
фУндаментальнiстю, системнiстю, обrрунтованiстю. Висновки вiдповiдають
ПосТавленим завданням, рекомендацiТ доведенi до рiвня Тх можливого
використання в практичнiй дiяльностi.

Щостовiрнiсть та новизца отриманих результатiв. ,.Щостовiрнiсть
оТриманих результатiв дисертацiйного дослiдження пiдтверджена ik
МеТоДологiчною обЦрунтованiстю, використанням теоретичного та практичного
доробку за проблематикою роботи.

OcHoBHi положення науковоi новизни пов'язанi з результатами вирiшення
автором завдань дисертацiйного дослiдження.

Найбiльш значущими результатами дослiдження, що становлять наукову
новизну, розкривають суть роботи та виносяться на захист, е TaKi:

вперuле: обгрунтовано науково-методичнi засади розвитку
адмiнiстративноi юстицii в процесi адмiнiстративноТ та судовоi реформи, що
передбачае: забезпечення вiдповiдностi адмiнiстративноi юстицii в YKpaiHi
европеЙським стандартам; удосконztлення органiзацiЙного забезпечення
Дiяльностi адмiнiстративних судiв; розвиток системи суддiвського
самоврядування; запровадження ефективноi системи монiторингу судовоТ
ВЛаДи Та перiодичного оцiнювання суддiв; забезпечення збалансованостi
Приватно-правових та публiчних iHTepeciB та, з урахуванням такого балансу,
ЗаХисТу прав та iHTepeciB людини та громадянина у публiчно-правовiЙ сферi;
пiдвищення професiйностi та доброчесностi суддiв;

Запропоновано впровадження iнституту медiацii для досудового
Врегулювання спору в адмiнiстративному судочинствi для захисту прав i свобод
ГРОМаДяН, що забезпечуе швидке розв'язання конфлiктноi ситуацii, що виникае
МiЖ особою та публiчною адмiнiстрацiею; е бiльш доступним способом захисту
ПРаВ ДЛя суб'екта приватного права у публiчно-правових вiдносинах, нiж
ЗВернеНня до адмiнiстративного суду; створюе умови для вирiшення спорiв
бiльш гнучким способом з урахуванням iHTepeciB ycix учасникiв; дозволяе
розвантажити судову систему та залишити судам адмiнiстративноi юрисдикцiТ
Час для розгляду та вирiшення бiльш серйозних та складнiших публiчно-
правових спорiв;

ydocKoHalleшo: класифiкацiю принципiв адмiнiстративноi юстицiТ щодо
ЗабеЗпечення законностi у сферi публiчного управлiння, вiдповiдно до якоТ
ЗаПРОПоновано принципи розмежувати на TaKi групи: 1) принципи органiзацii
(побУдови) системи адмiнiстративних судiв Украiни, 2) принципи здiйснення
аДМiНiСТраТивного судочинства, 3) принципи публiчного адмiнiстрування
СУДДiВСькиМ корпусом; функцii адмiнiстративноi юстицii, до яких зараховано:
ПРаВОЗаХиQна, контрольна, функцiя розвитку, функцiя забезпечення
ОПТИМ€ШЬНОГО балансу приватних та публiчних iHTepeciB, функцiя здiйснення
ПРаВОСУДдя; нормативно-правове регулювання органiзацiТ та функцiонування
адмiнi стративного судочинства;



набулu поdальIао2о розвumку., узагальнення зарубiжного досвiду
органiзацiТ та функцiонування системи адмiнiстративноТ юстицii та
обцрунтування адаптацii в YKpaiHi поглиблення спецiалiзацii адмiнiстративних
судiв, запровадження та врегулювання процедури позасудового врегулювання
публiчно-правових спорiв, розширення системи квазi-судових органiв при
вiдповiдних органах виконавчоi влади, на якi покладатиметься розгляд скарг на

рiшення такого органу; особливостi розгляду в адмiнiстративному судочинствi
справ з приводу реалiзацiТ державноi полiтики, захисту порушених прав, свобод
та iHTepeciB громадян, якi стосуються необхiдностi обмеження втручання
адмiнiстративного суду у здiйснення дискрецiйних повноважень суб'екта
владних повноважень; критерiю ефективностi рiшення; шляхи адаптацii
адмiнiстративноi юстицiТ в YKpaiHi до европейських стандартiв та практичного
застосування рiшень еСПЛ в адмiнiстративному судочинствi; рекомендацii
щодо удоскон€Lлення адмiнiстративного судочинства, що передбачають,
зокрема, усунення механiзмiв неправового впливу на суддiв адмiнiстративних
судiв, а саме: удоскон€Lпення механiзму забезпечення виконання рiшень органiв
суддiвського самоврядування; закрiплення обов'язковостi врахування
Верховною Радою Украiни зауважень i пропозицiй, якi надаються Радою суддiв
Украiни щодо законопроектiв, якi стосуються дiяльностi судiв, включаючи
законопроекти про державний бюджет на вiдповiдний piK; закрiплення в БК
Украiни та Законi УкраiЪи <Про судоустрiй i статус суддiв) гарантованого

фiнансування оплати працi суддiв та працiвникiв апарату судiв за рахунок
коштiв загаlrьного фонду,.Щержавного бюджету Украiни.

Отже, дисертацiя е цiлiсною, науковою квалiфiкацiйною працею, яка мае
HoBi теоретичнi та практичнi результати що свiдчить про важливий внесок у
теорiю та практику публiчного управлiння в YKpaiHi..

Повнота викладу в наукових публiкацiях, вiдсутнiсть порушення
академiчноi доброчесностi.

,.Щисертацiйна робота Сандрачука Я.В. перевiрена на унiка-гrьнiсть тексту
за допомогою он-лайн cepBicy пошуку плагiату <<Unichek>>, що не виявило
порушень академiчноi доброчесностi.

Практичне значення i впровадження отриманих результатiв
их автором дисертацii, дозволяе
оти для пiдвищення ефективностi

Теоретичне значення роботи полягае в
можуть бути використанi при розробцi
викладання KypciB, пов'язаних з темою дисертацiТ, при пiдготовцi магiстрiв,
аспiрантiв зi спецiальностi <Публiчне управлiння та адмiнiстрування>, в
системi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ державних службовцiв та
посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування.

Висновки i рекомендацii дисертацiйного дослiдження мають практичне
значення й адресну спрямованiсть, що пiдтверджусться ik застосуванням у
дiяльностi Щержавноi судовоТ адмiнiстрацii УкраiЪи (акт вiд 30.08.2021),
Щиректорату правосуддя та кримiнальноТ юстицii MiHicTepcTBa юстицii Украiни

дослiдження. Аналiз результатiв, одержаних автором дисертацii, д(

позитивно оцiнити теоретичне значення роботи для пiдвищення ефект
публiчного управлiння в УкраiЪi у сферi адмiнiстративного судочинства.

тому, що результати дослiдження
,га вдосконаленнi програм для



(довiдка вiд 26.07.2O2I Jф 33979lt|.з1-21), навчальному i науковому процесi

Нацiоналъноi школи суддiВ Украiни (акт вiд 02.08.2021), дiяльностi КиТвського

окружного адмiнiстративного суду (акт вiд 08.09.2021), Вiддiлу з питань

запобiгання корупцii Апарату Верховноi Ради Украiни (довiдка вiд 26,06,202I),

науковiй дiялiностi Науково-дослiдного iнституту фiскальнот полiтики

Унiверситету ,Щержавноi фi.*-""оi служби УкраТни (довiдка вiд 31,08,2021

tчs2t t7lO |-2з), навчальномУ процесi Нацiонального унiверситету <Одеська

юридична академiя> (акт вiд 20.09.202I Jф1302-45),

оцiнка змiсту та основпих положень дисертацiiо ii завершеностi та

вiдповiдностi встановленим вимогам. Змiст та ocHoBHi положення дисертацii

свiдчатЬ про Ti завершеНiсть та вiдповiдНiсть встановленим вимогам. HayKoBi

положення, висновки та рекомендацii, що вiдображенi У дисертацii, автор

обrрунтовуе на ocHoBi ,rori.r"o.o викладу матерiалу. У висновках до роздiлiв
вiдЬбраженi результати дослiдження конкретних питань, Роздiли роботи

"ru.rЪ.rов'язанi 
мiж собою. Найважливiшi результати дослiдження викладенi у

висновках дисертацii, що вiдповiдають поставленим завданням.

Щисертацiя оформлена вiдповiдно до вимог MiHicTepcTBa освiти i науки

украiъи, що висуваються до даного виду робiт. Змiст наукових праць доповнюе

ocHoBHi положення дисертацii.
щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсry дисертацtl,

,.щисертацiйне дослiдження виконан9 Сандрачуком Я.в, на достатньо високому

"uy*o"ory 
piBHi, аJIе в ньому мають мiсце oKpeMi дискусiйнi положення та

зауваження9 а саме:

1. Бiльшiстю науковцiв i мiжнародною спiльнотою (зокрема,

венецiанською комiсiею) було визнано rrравильним i доцijlъним запровадження

в Украiнi моделi адмiнiстративного судочинства, подiбноi до нiмецькоТ, яка дiе

в YKpaiHi протягом ocTaнHix poKiB. дле наразi icHyc думка повернутися до

розглядУ цьогО питаннЯ та запропоНувати шляхи оптимiзацii дiяльностi

ЪдмiнiсiРативниХ судiВ у новиХ полiтичНих та економiчних реаJIiях в Украiнi,

викорисТовуючИ iншi моделi. Отже, доцiпъно проаналiзувати вiдповiднi HayKoBi

розвiдки у першому роздiлi дисертацiТ.' 2.У роздiлi 2.2 автор аналiзуе категорii адмiнiстративних спорiв та
переважання серед них спорiв щодо захисту соцiальних прав громадян

(пенсiйнi, подЙовi спори та спори, пов'язанi з проходженням публiчноТ

служби тощо). I-{e свiдчить про недосконалiсть механiзмiв розв'язання цих

проблем У державних органах i необхiдностi ik реформування. Разом з тим,

нЬразi вiдкриваеться ринок землi, що буде супроводжуватися також спiрними

.r"iu"""r", збiльшrуеться кiлькiсть питань, пов'язаних з мiстобУдуванням,

створенням генершIьних планiв, розвитком територii,

У роботi цим питанням не придiлено достатньоi уваги, тому доцiльно

визначити можливостi адмiнiстративного судочинства розглядати цi питання в

розумнi термiни.
3. Згiдно з офiцiйною статистикою звернень украtнських громадян до

еспл, основну кiлькiсть таких звернень становлять скарги на вiдсутнiсть

ре€tльного виконання рiшень укратнських судiв. Таким чином, нашi громадяни



фактично позбавленi останньоТ стадii судового захисту, яка передбачае реzLльне
поновлення порушених прав особи. Чинний Кодекс адмiнiстративного
судочинства Украiни передбачае три процесуальнi форми контролю за
виконанням судового рiшення. По-перше, суд може зобов'язати суб'екта
владних повноважень, не на користь якого ухвчUIено судове рiшення, подати у
встановлений судом строк звiт про виконання судового рiшення. По-друге, суд
може накласти на керiвника суб'екта владних повноважень, вiдповiдального за
виконання рiшення, штраф у cyMi вiд 20 до 40 розмiрiв прожитковогd MiHiMyMy
для працездатних осiб. По-трете, суд здiйснюс розгляд скарг на рiшення, дii чи
бездiяльнiстъ органу державноi виконавчоi служби, приватного виконавця в
порядку, визначеному ст. 287 КАС УкраiЪи.

е необхiднiсть уточнити, чи достатньо цих форм контролю за судовим
рiшенням, якi процесуальнi змiни можуть сприяти ре€Lльному виконанню

рiшень украiнських судiв.
4. Стратегiею розвитку системи правосуддя та конституцiйного

судочинства на 2021 - 202З роки, затвердженоi Указом Президента Украiни
J\Ъ 2З Il202| вiд 1 l червня 2021 р. пропонуеться запровадження iнстйтуту скарги
на недотримання розумних cTpoKiB розгляду справ у судах та у подальшому -
iнституту виплат компенсацiй учасникам судового процесу за порушення

розумних cTpoKiB розгляду справ за рахунок державного бюджету. Оскiльки у
роботi це питання не розглядаеться, доцiльно уточнити позицiю дисертанта9 чи
буд. сприяти розвитку адмiнiстративноТ юстицiТ таке нововведення.

5. .Щисертантом пропону€ться удоскон€tлення механiзму забезпечення
виконання рiшень органiв суддiвсъкого самоврядування, слiд уточнити, якi
нормативно-правовi змiни потрiбнi для цього у чинному законодавствi.

Разом iз тим, висловленi зауваження носять переважно рекомендацiйний
характер i не впливають на загаlrьну позитивну оцiнку дисертацiТ. Вони не
знижують науковоТ i практичноi цiнностi отриманих результатiв, а лише
окреслюють напрямки под€rльших наукових розробок.

Загальний висновок. ,Щисертацiйне дослiдження Сандрачука Я.В. на
тему <<Розвиток адмiнiстративноi юстицii в системi публiчноi влади>> е

завершеною, цiлiсною науковою квалiфiкацiйною роботою, яка мае наукову
новизну, теоретичне та практичне значення, мiстить HayKoBi результати, що у
сукупностi вирiшують важливе наукове завдання, яке полягае в теоретичному
обrрунтуваннi розвитку адмiнiстративноi юстицii в системi публiчноТ влади для
забезпечення законностi, здiйснення правосуддя у публiчно-правовiй сферi,
захисту прав i свобод громадян, розробцi практичних рекомендацiй для
удосконалення дiяльностi адмiнiстративноi юстицii у данiй сферi.

Щисертацiйна робота виконана на високому теоретичному та
методологiчному рiвнях, вiдповiдае за cBoiM змiстом та сукупнiстю отриманих
результатiв спецiальностi 281 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) та
вимогам Порядку пiдготовки здобувdчiв вищоi освiти ступеня доктора
фiлооофii та доктора наук у закладах вищоi освiти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вtд 2З березня 2016 р.
J\Ъ 261 (зi змiнами) та вимогам Тимчасового порядку присудження ступеня



доктора фiлософii, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд б березня 201'9 р. J\b 167 (ri змiнами), а ii автор, Сандрачук Ярослав
Володимирович, заслуговуе на присудження ступеня доктора фiлософii галузi
знань 28 <Публiчне управлiння та адмiнiстрування) за спецiальнiстю 28|
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування).

Офiцiйний опонент,
доктор наук з державного управлlння,
Заслужений працiвник освiти Украiни
ректор КЗВО,(Днiпровська академiя
Щнiпропетровськоi обласноi ради>
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