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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування обрання теми дослідження. В умовах євроінтеграції та 

проведення реформування в сфері публічної влади в Україні особливо актуальною 

постає проблема науково-методологічного забезпечення здійснюваних реформ. В 

сфері законотворчості існує ряд  проблем, серед яких: недостатня якість та 

ефективність нормативно-правових актів; прогальність та колізійність 

законодавства; слабкість громадянських ініціатив у процесі правотворчості; 

низький рівень правової свідомості і правової культури суспільства. Все це 

обумовлює особливий інтерес до правового моніторингу як засобу оптимізації 

національної системи права. Створення ефективної правової системи є на сьогодні 

одним з найбільш важливих та актуальних завдань держави. Згідно Стратегії 

реформування державного управління України на 2016-2020 роки необхідне 

розв’язання проблеми щодо недостатнього рівня якості державної політики у 

різних сферах, законодавчої та нормативної бази. А для цього необхідне 

формування політики та розроблення законодавчих актів на основі ґрунтовного 

аналізу, участь громадськості. В подальшому це дозволить побудувати механізм 

управління, який здатен забезпечити стабільність у суспільстві та налагодити 

взаємозв’язок між державними органами та громадянами. 

Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення «функція державного 

управління», а отже немає й єдиного розуміння, що саме вона включає. 

Найбільш поширеними функціями державного управління є контроль, 

планування, організація, координація, регулювання. При цьому поза увагою 

залишається така важлива діяльність як правовий моніторинг. Це поняття є 

досить молодим і ще не набуло загального поширення. Але слід зазначити, 

що моніторинг все частіше згадується в літературі й як засіб проведення 

соціальних досліджень, і як інструмент управлінського впливу на 

досліджуваний об’єкт, і як метод дослідження, і як функція державного 

управління. Наявність різних дефініцій відображає складність 

моніторингової діяльності, а отже є необхідність в її науковому дослідженні. 

Означені фактори обумовлюють актуальність теми даного дисертаційного 

дослідження, підтверджують необхідність проведення аналітичного вивчення 

функцій державного управління взагалі та правового моніторингу, зокрема. 

Функція моніторингу як спостереження за реальними процесами 

активно проявляється в різних сферах науки, в тому числі в 

адміністративному праві. Моніторинг розглядається як основний і 

універсальний інструмент публічного адміністрування. Якщо моніторинг 

організовано правильним шляхом, то він виступає безцінним інструментом 

для ефективного державного управління. 

Досвід демократичних країн підтверджує, що розвиток цілісної системи 

правового моніторингу дозволяє в майбутньому побудувати якісно нову 

модель державного управління. Така модель буде відкрита для 

громадянського суспільства, заснована на взаємовигідній співпраці між 
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суспільством і державою, спрямує діяльність органів державної влади на 

результативну нормотворчу та правозастосовну діяльність. 

Теоретичні та прикладні проблеми державного управління та питання, 

пов’язані з функціями державного управління, у своїх працях висвітлювали 

В. Авер’янов, О. Андрійко, Г. Атаманчук, О. Бандурка, В. Басков, Д. Бахрах, 

І. Бачило, Ю. Битяк, Є. Білокур, В. Вітвицький, В. Гаращук, І. Залюбовська, 

Т. Кагановська, Р. Калюжний, В. Кнорринг, Л. Коваль, Ю. Козлов, Б. Лазарєв, 

В. Малиновський, Д. Овсянко, В. Опришко, Ю. Старілов, В. Чиркін, 

В. Шестак, Х. Ярмакі тощо. 

Моніторинг у сфері управління досліджували в своїх роботах: 

А. Акмалова, І. Білик, І. Валентюк, А. Васильєв, В. Галіцин, А. Гапоненко, 

З. Ґбур, Д. Капіцина, І. Кицюк, М. Кіпенко, Л. Ліпич, О. Марков, Н. Павліха, 

А. Панкрухин, С. Пєхарева, Е. Ричіхіна, В. Сороко, Д. Сухінін. 

Останнім часом таке явище як правовий моніторинг набрало 

популярності серед вітчизняних вчених, серед яких: Т. Анцупова, 

М. Афанасьєва, Ю. Градова, П. Добродумов, В. Зайчук, О. Копиленко, 

В. Косович, С. Мельничук, Н. Нижник, І. Онищук, Н. Червинська, І. Шутак. 

Більш поширеним він є серед закордонних правників, так в своїх роботах 

висвітлювали окремі положення правового моніторингу: А. Алексєєв, 

Ю. Арзамасов, З.  Байниязова, Л. Берг, С. Варкова, М. Глазкова, Д. Горохов, 

А. Дронова, Т. Желдибіна, І. Жужгов, І. Колісник, Л. Кравченко, 

О. Козловська, Я. Наконечний, С. Нанба, А. Невесьолов, В. Негробов, 

К. Нурманбетова, О. Павлушкін, Н. Полящук, М. Рассолов, Т. Сафарова, 

Ю. Тихомиров, Ж. Тлембаєва, А. Тлупова, Н. Толмачова, Д. Турлибек, 

А. Фадєєва, Н. Черногор, А. Шаймурунова, Д. Шапсугов тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

ґрантами. Дисертація виконана з урахуванням положень Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 

січня 2015 р. №5/2015 та Стратегії реформування державного управління 

України на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінетом 

Міністрів України від 24 червня 2016 р. №474-р. 

Тематика дослідження узгоджується із планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон) на 2017-2020 рр., 

комплексних наукових проектів за темами: «Проблема трансформації 

адміністративного права України» (номер державної реєстрації 011U006540 

від 2 листопада 2017 р.); «Розвиток правової моделі адміністративного 

забезпечення національної безпеки України» (номер державної реєстрації 

011U006683 від 19 грудня 2018 р.). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова (протокол №9 від 29 травня 

2008 р.), уточнено на засіданні вченої ради Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» (протокол №3 від 30 

листопада 2015 р.). 
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Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Основною метою дослідження виступає з’ясування сутності 

правового моніторингу як функції державного управління та розроблення на 

підставі цього цілісної концепції правового моніторингу. Для досягнення 

поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

-  з’ясувати поняття державного управління та його співвідношення з 

публічним адмініструванням; 

-  визначити поняття та види функцій державного управління; 

-  провести порівняльну характеристику таких функції державного 

управління, як контроль, нагляд та моніторинг; 

-  провести комплексний аналіз поняття «моніторингу» в різних сферах 

життєдіяльності; 

-  з’ясувати сутність правового моніторингу; 

-  надати визначення правового моніторингу як категорії 

адміністративно-правової науки; як інституту адміністративного права; як 

виду адміністративної діяльності; 

-  з’ясувати мету та завдання правового моніторингу в публічному 

адмініструванні; 

-  висвітлити суб’єктно-об’єктний склад правового моніторингу; 

-  визначити принципи правового моніторингу та техніку його 

здійснення в публічному адмініструванні; 

-  надати пропозиції щодо вдосконалення адміністративного 

законодавства та державного управління за допомогою правового 

моніторингу; 

-  дослідити правовий моніторинг правозастосовної практики. 

Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, пов’язаних з 

організацією і здійсненням правового моніторингу в якості функції 

державного управління.  

Предмет дослідження – правовий моніторинг як функція державного 

управління. 

Методи дослідження. В дослідженні використовувалися різні 

філософські, загальнонаукові і спеціальнонаукові методи. Діалектичний 

метод складає основу дослідження та знайшов свій прояв при виявленні 

особливостей розвитку правового моніторингу (підрозділ 1.3, 2.1, 3.2) та 

державного управління (підрозділ 1.1).  

Для з’ясування сутнісної цінності правового моніторингу та розкриття 

його значення використовувався аксіологічний метод (підрозділ 3.1).  

Системно-структурний метод дозволив розробити концепцію правового 

моніторингу, визначити його основні складові (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3).  

Порівняльний метод використовувався при дослідженні функцій державного 

управління та їх співвідношення між собою, зокрема при визначенні спільних рис 

контролю, нагляду і моніторингу (підрозділи 1.1, 1.2).  
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Формально-логічний метод застосовувався для виявлення недоліків 

адміністративного законодавства та державного управління, вироблення 

пропозицій щодо їх удосконалення (підрозділ 3.1). 

При формулюванні емпіричної основи дослідження використовувались 

статистичний метод та метод контент-аналізу (підрозділ 3.1 та 3.2). 

Зазначені методи використовувались в комплексі, що забезпечило 

достовірність результатів наукового пошуку. 

Нормативною основою дослідження є: Конституція України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Закони України, Регламент Кабінету 

Міністрів України, накази міністерств, що регулюють порядок проведення 

моніторингової діяльності органами державної влади та інститутами 

громадянського суспільства, законодавство зарубіжних країн, яке регулює 

порядок організації та проведення правового моніторингу. 

Емпіричну базу дослідження становлять вітчизняні та зарубіжні наукові 

дослідження в галузі права, аналіз наукових публікацій в галузі державного 

управління та правового моніторингу, практика судів України загальної та 

спеціалізованої юрисдикції, статистичні дані, дані експертного опитування 

співробітників Інституту законодавства Верховної Ради України, а також 

зведені дані анкетування 421 мешканців м. Одеса з приводу ефективності 

чинного законодавства та необхідності реформування системи державного 

управління в Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що робота є 

одним з найперших у науці адміністративного права України досліджень, у 

якому проведено комплексний аналіз такої функції державного управління як 

правовий моніторинг. 

Елементи наукової новизни містяться в положеннях, висновках та 

рекомендаціях, наведених у роботі, зокрема:  

уперше: 

-  запропоновано виокремлення правового моніторингу як певної 

аналітичної діяльності в якості функції державного управління; 

-  визначено принципи здійснення правового моніторингу в публічному 

адмініструванні, яким має відповідати діяльність суб’єктів, серед них: 

верховенство права, законність, демократизм, науковість, гласність, 

прозорість і відкритість, публічність (офіційність), системність, 

комплексність, плановість, безперервність, об’єктивність, інформаційна 

всеосяжність, всебічність, програмне забезпечення; 

-  сформульовано авторські визначення понять: 

правовий моніторинг як категорія адміністративно-правової науки – 

поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної 

дійсності всіх матеріальних та процесуальних (процедурних) явищ, 

спрямоване на визначення загальних закономірностей розвитку 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, щодо аналізу і 

оцінки практики прийняття та застосування норм права; 
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правовий моніторинг як інститут адміністративного права – сукупність 

норм, які регулюють відносини, пов'язані зі збором, аналізом, оцінкою 

інформації щодо якості прийнятих нормативно-правових актів та практики їх 

застосування в сфері публічного адміністрування; 

правовий моніторинг як вид адміністративної діяльності – постійна 

комплексна система нормативно регламентованих дій суб’єктів 

моніторингової діяльності, спрямованих на вдосконалення адміністративного 

законодавства та практики правозастосування; 

правовий моніторинг як функція державного управління – один із 

напрямків діяльності держави, який полягає у цілеспрямованому впливі 

органів державного управління на нормотворчий процес та його 

правозастосовну практику з метою їх ефективного регулювання та прийняття 

на основі цього управлінських рішень; 

удосконалено: 

-  теоретичне обґрунтування вузького підходу до визначення державного 

управління та його співвідношення з публічним адмініструванням; 

-  науково-теоретичні напрацювання щодо визначення поняття та 

класифікації функцій державного управління, співвідношення його функцій: 

контролю, нагляду та моніторингу; 

-  наукову концепцію правового моніторингу в публічному 

адмініструванні, яка включає в себе мету, завдання, об’єкти та суб’єкти 

моніторингу, принципи та техніку організації і проведення моніторингової 

діяльності, види правового моніторингу; 

-  наукові пропозиції щодо законодавчого закріплення правового 

моніторингу нормами, які визначають обов’язковість його проведення; 

дістали подальшого розвитку: 

-  обґрунтування необхідності використання правового моніторингу для 

вдосконалення адміністративного законодавства та державного управління в Україні; 

-  аналіз поняття «моніторинг» у різних сферах суспільного життя; 

-  розуміння системи суб’єктів здійснення моніторингової діяльності в 

публічному адмініструванні; 

-  наукові підходи до нормативно-правових актів та практики їх застосування, 

як до об’єктів правового моніторингу в публічному адмініструванні. 

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані та 

викладені в дисертації положення, узагальнення, висновки та пропозиції 

мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для розвитку базових 

концепцій адміністративного права. Результати проведеного дослідження 

можуть бути використані: 

-  у сфері нормотворення – при підготовці нормативно-правових актів, 

спрямованих на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері 

правової політики та державного управління (лист до підкомітету Верховної 

Ради України з питань оподаткування податком на додану вартість від 08 

листопада 2019 року); 
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-  у науково-дослідній роботі – для поглибленого наукового пошуку, 

присвяченого проблемам удосконалення вітчизняного законодавства, що набуває 

особливого значення в умовах євроінтеграційних процесів, що відбуваються в 

Україні (акт впровадження у науково-дослідну роботу Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 20 травня 2019 року); 

-  у правозастосовній сфері – для вдосконалення практики реалізації 

норм права (лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності від 08 листопада 2019 року); 

-  у навчальному процесі – при розробленні навчальних програм та 

методичних рекомендацій, при підготовці підручників, навчальних 

посібників, а також при викладанні навчальних дисциплін «Адміністративне 

право України», «Адміністративний процес» (акт впровадження у 

навчальний процес Одеського державного університету внутрішніх справ від 

11 червня 2019 року). 

Особистий внесок здобувача полягає в одноосібних опублікованих працях, 

що дозволило проаналізувати концепт «правового моніторингу» та його 

адміністративно-правового механізму організації державного управління. 

Викладені в дисертації положення, що становлять її новизну, є результатом 

самостійної роботи автора. Наукові ідеї та розробки оприлюднено без співавторів. 

Апробація матеріалів дисертації. Роботу підготовлено на кафедрі 

адміністративного, кримінального права і процесу Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» та 

обговорено на розширеному науковому семінарі Інституту права кафедр 

адміністративного, кримінального права і процесу; цивільного, 

господарського права і процесу Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний університет бізнесу і права». 

Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на 

семи науково-практичних конференціях, в тому числі: на ІХ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Роль та місце правоохоронних 

органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 30 березня 

2017 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» 

(м. Одеса, 30 березня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 р.), Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні дослідження правової 

та історичної науки» (м. Тернопіль, 5 березня 2019 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної 

комунікації» (м. Харків, 19 квітня 2019 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток 

європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові 

аспекти» (м. Харків, 17 травня 2019 р.). 
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Публікації. Основні положення дисертації викладені у п’яти наукових 

статтях у фахових виданнях, а також у семи тезах виступів на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, списку 

опублікованих праць за темою дисертації, вступу, трьох розділів, які містять 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (359 найменування 

на 32 сторінках) та додатків. Повний обсяг дисертації становить 244 

сторінки, з них основний текст – 205 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються 

ступінь її наукової розробленості, вказується на зв’язок дисертаційної роботи з 

науковими програмами та планами, визначаються мета, завдання, об’єкт та 

методи дослідження, формулюються положення, які виносяться на захист, 

наводиться інформація про практичне значення одержаних наукових результатів 

та їх апробацію, а також основні публікації за темою дослідження. 

Розділ 1. «Загальна характеристика функцій державного 

управління» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Поняття та функції державного управління та його 

співвідношення з публічним адмініструванням» розглядається зміст поняття 

«державне управління», розуміння широкого та вузького підходу до його 

тлумачення різними правовими школами. Аналізується співвідношення 

державного управління та публічного адміністрування, яке спрямоване на надання 

публічних послуг та сприяє розвитку демократичних цінностей в державі. 

Проаналізовано поняття «функції державного управління», що 

представляють собою основні напрями діяльності органів державного 

управління, за допомогою яких вони здійснюють вплив на об’єкти 

управління та реалізують покладені на них завдання. 

Розглянута класифікація функцій державного управління з розподілом 

їх на загальні, спеціальні і допоміжні. До загальних відносяться 

прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік та 

контроль; спеціальні функції характеризують особливості конкретного 

суб’єкта або об’єкта державного управління; допоміжні функції 

обслуговують реалізацію загальних і спеціальних функцій і включають 

кадрову, матеріально-технічну, фінансову функції. 

Зроблено висновок про розширення переліку функцій державного 

управління за рахунок мотивації, маркетингу, аналізу, оцінки тощо. Дана 

тенденція говорить про посилення ролі функцій, що мають аналітичне 

забарвлення. Це дає підстави стверджувати про можливість виокремлення в 

якості функції державного управління – правового моніторингу, як певної 

аналітичної діяльності, що включає в себе спостереження, планування, 

прогнозування, аналіз, оцінку.  



 8 

Підрозділ 1.2. «Співвідношення понять контроль, нагляд та 

моніторинг» присвячено дослідженню сутності понять контролю, нагляду та 

моніторингу та з’ясуванню їхнього співвідношення між собою.  

Окреслено співвідношення понять контролю та нагляду, яке 

відбувається таким чином: 1) нагляд – це вид контролю, останній є родовим 

поняттям; 2) контроль та нагляд – тотожні, взаємообумовлені та 

взаємозамінні поняття; 3) нагляд – це функція прокуратури, а у всіх інших 

випадках має місце контроль; 4) існує певний взаємозв'язок контролю та 

нагляду; 5) це різні поняття, оскільки за контрольної діяльності державний 

орган має право втручатися в оперативну діяльність підконтрольного об'єкта, 

при нагляді такої можливості немає. Нагляд, на відміну від контролю, 

дозволяє забезпечити дотримання правил, норм і стандартів непідлеглими 

суб’єктами, крім того органи нагляду не втручаються в діяльність об’єктів 

нагляду, в той час як контрольні органи своїми приписами безпосередньо 

впливають на діяльність підконтрольних об’єктів. 

Визначено, що моніторинг є видом контрольної діяльності, пасивною 

його формою. Окреслено, що застосування моніторингу пов’язано з 

відслідковуванням ситуації чи процесу у сфері управлінської діяльності, 

впливу прийнятих правових актів на існуючі суспільні відносини. 

Виокремлено спільні риси контролю, нагляду та моніторингу. Відзначено, що 

відсутність можливості будь-якого впливу на ситуацію при проведенні 

моніторингу є його істотною відмінністю від контролю і нагляду. 

У підрозділі 1.3. «Моніторинг – як спеціальний вид державного 

контролю» розглядаються питання щодо підходів до розуміння поняття 

«моніторингу», його використання у різних сферах суспільного життя, як то 

освіті, психології, соціології, екології, менеджменті тощо. Моніторинг в науці 

розглядається і як засіб проведення соціальних досліджень, і як інструмент 

управлінського впливу на досліджуваний об’єкт, і як метод дослідження, і як 

функція. Характерними ознаками моніторингу є системність, плановість, 

періодичність, наявність мети діяльності. 

Зроблено висновок,  що правовий моніторинг слід розглядати в якості 

функції державного управління і розуміти його як один із напрямків 

діяльності держави, який полягає у цілеспрямованому впливі органів 

державного управління на нормотворчий процес та його правозастосовну 

практику з метою їх ефективного регулювання та прийняття на основі цього 

управлінських рішень. 
Правовий моніторинг виступає як вид контрольної діяльності, який 

доповнює контроль як функцію управління. А тому і моніторинг, і контроль 

для виконання завдань, і досягнення стратегічних цілей стають 

обов’язковими елементами діяльності управлінців. 

Розділ 2 «Поняття та сутність правового моніторингу в теорії і 

практиці адміністративного права» складається з трьох підрозділів.   

У підрозділі 2.1. «Поняття, цілі та завдання правового моніторингу в 

публічному адмініструванні» надано характеристику правового моніторингу 
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як інституту адміністративного права, як юридичній діяльності, як правовій 

категорії адміністративно-правової науки.  

Визначено, що правовий моніторинг потребує нормативного 

закріплення, тому необхідне включення статті про обов’язковість проведення 

правового моніторингу нормативно-правових актів прийнятих органами 

публічної адміністрації, та їхнього застосування в Законі України «Про 

нормативно-правові акти», а на підставі цього положення розробити та 

прийняти Закон України «Про правовий моніторинг», який би детально 

встановлював організацію та його проведення в державі.  

Зазначено, що метою правового моніторингу в публічному 

адмініструванні є підвищення ефективності адміністративного законодавства 

та практики його правозастосування на основі аналізу і оцінки зібраної 

інформації, формування прогнозів та розроблення планів 

нормопроектування. Мета правового моніторингу досягається за допомогою 

вирішення його основних завдань. 

Пропонується до основних завдань правового моніторингу в публічному 

адмініструванні відносити: збір інформації щодо необхідності правового 

врегулювання суспільних відносин в сфері публічного управління; 

систематизацію нормативно-правових актів; виявлення з метою подальшого 

усунення законодавчих недоліків (протиріч, прогалин, дублювань тощо); 

здійснення аналізу, оцінки і контролю за виконанням законів та підзаконних 

актів; вивчення зарубіжного досвіду у регулюванні певного кола суспільних 

відносин з метою запровадження у національну адміністративну практику; 

планування та прогнозування подальших напрямків розвитку законодавчої 

діяльності; створення постійно діючої системи зворотного зв'язку між 

законодавцем і правозастосовцем; підвищення правової культури населення 

та подолання правого нігілізму шляхом залучення громадських інститутів до 

здійснення моніторингу законодавства та правозастосовної практики. 

У підрозділі 2.2. «Правовий моніторинг в публічному адмініструванні: 

види та структурний склад» звертається увага на те, що для вирішення 

сучасних проблем розвитку законодавства в Україні має бути розроблена та 

затверджена концепція правового моніторингу. Концепція має закріпити 

єдине розуміння не тільки поняття, мети та завдань правового моніторингу, 

але його суб’єктно-об’єктного складу, принципів та техніки організації і 

проведення моніторингової діяльності, видів правового моніторингу тощо. 

Стверджується, що суб’єктами правового моніторингу в 

адміністративному праві виступають інститути громадянського суспільства 

та публічні адміністрації, які представлені: органами державної влади; 

органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими і службовими 

особами, іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських 

функцій. Тільки за умови співпраці органів публічної влади та громадян і їх 

об’єднань можна очікувати не ефективні результати правового моніторингу. 

Пропонується в якості об’єктів правового моніторингу в системі 

адміністративного права в першу чергу розглядати його джерела, до яких 
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відносяться Конституція та закони України, підзаконні нормативно-правові 

акти, міжнародні договори, акти органів міжнародних організацій, рішення 

Європейського Суду з прав людини, Конституційного Суду України та 

Верховного Суду тощо. Обґрунтовано, що об’єктом правового моніторингу 

також виступає адміністративний акт як акт індивідуальної дії, оскільки за 

своєю сутністю він є невід’ємним елементом правозастосовного процесу. 

Отже, об’єктом правового моніторингу є нормативно-правові акти та 

практика їх застосування. Наголошено про важливість проведення 

моніторингової діяльності не тільки прийнятих актів, але й їхніх проектів. 

Зазначено, різноманітні підстави для класифікації правового 

моніторингу, серед яких виокремлюють: за рівнем його проведення, за 

стадіями проведення, за спрямованістю результатів, за характером реалізації 

результатів, за мірою участі суб'єктів в нормотворчому процесі, проте 

найпоширенішими підставами є за об’єктом, суб’єктом та тривалістю дії. 

Пояснюються колізійний та антикорупційний види моніторингу. 

У підрозділі 2.3. «Основні принципи та техніка здійснення правового 

моніторингу в публічному адмініструванні» окреслено коло та викладено сутність 

принципів моніторингу в публічному адмініструванні, до яких автор відносить: 

загальні принципи – верховенство права, законність, демократизм, науковість, 

гласність, прозорість і відкритість, публічність (офіційність), системність, 

комплексність; спеціальні – плановість, безперервність, об’єктивність, 

інформаційна всеосяжність, всебічність, програмне забезпечення. 

Визначено, що моніторингове дослідження потребує ґрунтовного 

підготування й ретельного дотримання певних правил, процедур і технологій. 

Технологія правового моніторингу в публічному адмініструванні являє 

собою комплекс дій, що полягає у здійсненні  суб'єктом публічного 

адміністрування чи громадянського суспільства процедур, спрямованих на 

організацію та проведення правового моніторингу із застосуванням 

конкретних засобів та прийомів. Техніка правового моніторингу як елемент 

технології являє собою сукупність прийомів, методів, засобів та способів 

проведення правового моніторингу.  

Розділ 3. «Роль правового моніторингу у формуванні 

адміністративного законодавства та практики правозастосування» 

складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Використання моніторингової діяльності для 

вдосконалення адміністративного законодавства» обґрунтовано, що 

адміністративне законодавство України потребує радикального оновлення, 

для чого потрібно запроваджувати нові підходи в аналітичній діяльності. 

Аналіз стану національного законодавства показує, що якість прийнятих 

нормативних правових актів знаходиться не на високому рівні, приймається 

велика кількість недосконалих, суперечливих нормативно-правових актів, що 

породжують колізії та прогалини у правовому регулюванні, все це негативно 

позначається на процесі їх реалізації.  
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Подано результати проведеного опитування 421 мешканців м. Одеса 

щодо стану законодавства в Україні. З’ясовано, що 71 % опитаних вважають 

національне законодавство неефективним; 62 % погоджуються, що система 

державного управління потребує реформування; 68 % підтримують 

пропозицію обов’язкового проведення правового моніторингу. 

Обґрунтовано, що правовий моніторинг є одним з ключових інструментів 

вдосконалення законодавства, сполучною ланкою між законотворчістю і 

правозастосуванням. Велику роль правовий моніторинг відіграє в державному 

управлінні. Державне управління демократичною державою має бути прозорим, 

ефективним і, що найважливіше, має бути відкритим для громадського контролю 

та критики. А ефективне управління можливе лише за наявності його надійного 

інформаційного забезпечення. Тому саме широке використання правового 

моніторингу здатне істотно змінити в бік поліпшення інформаційного 

забезпечення державного управління. 

Зроблено висновок, що правовий моніторинг сьогодні стає одним із важливих 

правових інститутів, за допомогою якого мають відбуватись колосальні зміни в 

системі адміністративного законодавства. Правовий моніторинг зарекомендував 

себе як досить дієвий та ефективний інструмент, що здатен надавати вражаючі 

результати. Саме тому назріло питання його нормативного закріплення та 

широкого впровадження в управлінську діяльність. 

У підрозділі 3.2 «Правовий моніторинг правозастосовної практики» 

проаналізовано поняття «правозастосовної практики», яка виступає складним 

і багатоаспектним явищем правореалізаціоного характеру, що виконує 

особливі функції в механізмі правового регулювання. Доводиться, що 

висновок про ефективність нормативного правового акту можна робити лише 

на підставі моніторингу його правозастосування; досконалість закону і 

досконалість практики його застосування тісно пов’язані між собою. 

Встановлено, що моніторинг правозастосування, будучи дієвим елементом 

системи управління, спрямований на реальний вплив в процесі ухвалення рішення. 

За його допомогою відбувається спостереження за проходженням нормативно-

правовим актом  всіх стадій правозастосовного процесу, оцінка його з боку 

держави та суспільства. Простежується реальне життя нормативно-правового акту, 

а його застосування зіставляється з цілями прийняття. Центральне місце серед 

суб’єктів моніторингу правозастосування займає судова влада, оскільки саме їй 

належить право застосовувати нормативно-правові акти різних правових галузей. 

Не менш важливим є адміністративно-управлінський процес, реалізація якого 

через адміністративні процедури, має впорядкувати діяльність адміністративного 

органу з вирішення конкретних адміністративних справ. Проблемою залишається 

відсутність в Україні закону «Про адміністративну процедуру», який би забезпечив 

ефективну законодавчу регламентацію процедур в управлінській діяльності 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У проведеному дослідженні вперше у вітчизняній адміністративно-

правовій науці на основі аналізу теоретико-правових досліджень здійснених 

раніше, вітчизняного та зарубіжного досвіду, чинного законодавства України 

та узагальнень практики його реалізації визначено поняття, сутність та 

особливості правового моніторингу в якості функції державного управління, 

охарактеризовано його специфічні риси. З урахуванням цього сформульовано 

ряд наукових положень, висновків, пропозицій та практичних рекомендацій з 

удосконалення правового забезпечення та правозастосовної практики 

публічної адміністрації з вказаних питань. Основні з них наведено нижче. 

1.  Встановлено, що поняття «державне управління» використовується у 

широкому та вузькому значенні. За широкого тлумачення воно охоплює 

діяльність з регулювання різних відносин всіма гілками влади – 

законодавчою, виконавчою та судовою. За вузького тлумачення охоплює 

діяльність з впливу на суспільні відносини у державі лише органів 

виконавчої влади. Для теорії адміністративного права характерним є вузький 

підхід, адже саме органи виконавчої влади реалізовують функції державного 

управління в сукупності. В той час як органи законодавчої та судової гілок 

влади наділені лише окремими з управлінських функцій. На сьогодні в науці 

адміністративного права все частіше зустрічається термін «публічне 

адміністрування», який приходить на зміну державному управлінню, 

сприяючи розвитку та впровадженню демократичних цінностей в державі. 

2. З’ясовано, що термін «моніторинг» успішно увійшов та міцно 

закріпився у науковому словообігу різних наук: педагогіці, соціології, 

психології, медицині, екології, державному управлінні, економіці та 

юриспруденції. Він розглядається і як засіб проведення соціальних 

досліджень, і як інструмент управлінського впливу на досліджуваний об’єкт, 

як метод дослідження та як функція. 

Виділено такі ознаки моніторингу: системність, плановість, 

періодичність, наявність мети діяльності. 

3.  Доведено, що правовий моніторинг стає одним із пріоритетних 

напрямків державної діяльності та є необхідним елементом ефективної 

організації публічного адміністрування. Правильно організований та 

проведений моніторинг дозволяє вчасно виявляти різного роду дефекти 

нормативно-правового регулювання як то колізії, прогалини, дублювання. 

Для вирішення сучасних проблем розвитку адміністративного законодавства 

в Україні слід розробити та затвердити концепцію правового моніторингу. 

Концепція повинна закріпити єдине розуміння поняття, мети та завдань 

правового моніторингу, його суб’єктно-об’єктний склад, принципи та техніку 

організації і проведення моніторингової діяльності, види правового 

моніторингу тощо. 

4.  Запропоновано авторські визначення понять правового моніторингу: 
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-  правовий моніторинг як категорія адміністративно-правової науки – 

це поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної 

дійсності всіх матеріальних та процесуальних (процедурних) явищ, 

спрямоване на визначення загальних закономірностей розвитку 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, щодо аналізу і 

оцінки практики прийняття та застосування норм права; 

-  правовий моніторинг як інститут адміністративного права – це 

сукупність норм, які регулюють відносини, пов'язані зі збором, аналізом, 

оцінкою інформації щодо якості прийнятих нормативних правових актів та 

практики їх застосування в сфері публічного адміністрування; 

-  правовий моніторинг як вид адміністративної діяльності – це постійна 

комплексна система нормативно регламентованих дій суб’єктів 

моніторингової діяльності, спрямованих на вдосконалення адміністративного 

законодавства та практики правозастосування. 

5.  Метою правового моніторингу в публічному адмініструванні є 

підвищення ефективності адміністративного законодавства та практики його 

правозастосування на основі аналізу і оцінки зібраної інформації, 

формування прогнозів та розроблення планів нормопроектування. Мета 

правового моніторингу досягається за допомогою вирішення його основних 

завдань: збору інформації щодо необхідності правового врегулювання 

суспільних відносин в сфері публічного управління; систематизації 

нормативно-правових актів; виявлення законодавчих недоліків; здійснення 

аналізу, оцінки і контролю за виконанням законів та підзаконних актів; 

вивчення зарубіжного досвіду у регулюванні суспільних відносин; 

планування та прогнозування подальших напрямків розвитку законодавчої 

діяльності; створення постійно діючої системи зворотного зв'язку між 

законодавцем і правозастосовцем; підвищення правової культури населення. 

6.  З’ясовано, що суб’єктами правового моніторингу виступають 

інститути громадянського суспільства та публічні адміністрації, які 

представлені: органами державної влади та місцевого самоврядування, їхніми 

посадовими і службовими особами, іншими суб’єктами при здійсненні ними 

владних управлінських функцій. 

Об’єктом правового моніторингу є нормативно-правові акти та практика 

їх застосування. В системі адміністративного права в якості об’єктів 

правового моніторингу слід розглядати: Конституцію та закони України, 

підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти органів 

міжнародних організацій, рішення Європейського Суду з прав людини, 

Конституційного Суду України та Верховного Суду, інших міжнародних 

судових установ, а також адміністративні акти як акти індивідуальної дії, 

проекти нормативно-правових актів. 

7.  Обґрунтовано, що принципами правового моніторингу в публічному 

адмініструванні є основоположні правила, якими мають керуватися суб'єкти 

моніторингової діяльності. До них відносяться: верховенство права, 

законність, демократизм, науковість, гласність, прозорість і відкритість, 
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публічність (офіційність), системність, комплексність, плановість, 

безперервність, об’єктивність, інформаційна всеосяжність, всебічність, 

програмне забезпечення. 

8.  Встановлено, що технологія правового моніторингу в публічному 

адмініструванні являє собою комплекс дій, який полягає у здійсненні 

суб'єктом публічного адміністрування чи громадянського суспільства 

процедур, спрямованих на організацію та проведення правового моніторингу 

із застосуванням конкретних засобів та прийомів. 

З’ясовано, що техніка правового моніторингу є структурним елементом 

технології правового моніторингу, яка представляє собою сукупність 

прийомів, методів, засобів та способів його проведення. До прийомів техніки 

правового моніторингу відноситься: тлумачення права, спостереження, 

анкетування, опитування, групування, експертні оцінки, правова експертиза. 

Способи техніки правового моніторингу включають сукупність прийомів, до 

яких відносяться: оцінка стану законодавства; аналіз і узагальнення 

законодавства; виявлення прогалин правового регулювання; вироблення 

рекомендацій щодо вдосконалення законодавства; оцінка ефективності 

реалізації нормативних правових актів тощо. Засоби техніки правового 

моніторингу як критерії і показники оцінки ефективності нормативно-

правових актів і їх дії, включають правову інформацію, правові та юридичні 

конструкції, принципи, поняття. Методи як конкретні способи здійснення 

моніторингової діяльності включають в себе збір інформації, спостереження, 

аналіз, синтез, оцінку отриманих відомостей, прогнозування. 

9.  Доведено, що правовий моніторинг виступає загальною функцією 

державного управління, оскільки він спрямований на реалізацію 

управлінських завдань, підвищення рівня ефективності правового 

регулювання, забезпечення належної якості нормативно-правових актів. 

Правовий моніторинг, включаючи в себе спостереження, аналіз, оцінку 

досліджуваного об’єкту, формує інформаційно-аналітичну базу для 

процедури прийняття управлінських рішень, тому за своєю суттю він є 

складовою інформаційного забезпечення процесу управління. Впровадження 

моніторингових способів отримання інформації про функціонування і 

розвиток різних суспільних систем сприяє подоланню багатьох недоліків 

державного управління. 

Сформульовано авторське визначення правового моніторингу як функції 

державного управління – це один із напрямків діяльності держави, який полягає у 

цілеспрямованому впливі органів державного управління на нормотворчий процес 

та його правозастосовну практику з метою їх ефективного регулювання та 

прийняття на основі цього управлінських рішень. 
10.  З’ясовано, що моніторинг тісно співвідноситься з контролем та 

наглядом, оскільки вони мають досить багато спільних рис. Попри це ознаки 
«моніторингу» дозволяють відмежовувати його від схожих категорій 
«контролю» та «нагляду». Істотною відмінністю моніторингу є відсутність 
можливості будь-якого впливу на ситуацію при його проведенні. Під час 
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здійснення моніторингу можливі лише спостереження, аналіз, оцінка, 
прогноз діяльності, а прийняття конкретних актів реагування характерне для 
контрольно-наглядової діяльності. 

11.  Встановлено, що правовий моніторинг є ключовим інструментом 
вдосконалення законодавства, сполучною ланкою між законотворчістю і 
правозастосуванням. Моніторинг правозастосування, будучи дієвим елементом 
системи управління, спрямований на реальний вплив в процесі ухвалення рішення. 
За його допомогою відбувається спостереження за проходженням нормативно-
правовим актом всіх стадій правозастосовного процесу, оцінка його зі сторони 
держави та суспільства. Простежується реальне життя нормативно-правового акту, 
а його застосування зіставляється з цілями прийняття. Моніторинг 
правозастосовної практики є невід’ємним елементом (етапом) правового 
моніторингу і має відбуватись разом з моніторингом законодавства. Лише в 
сукупності вони надають ефективний результат. 

12.  З метою вдосконалення правового регулювання нормотворчого 
процесу та правозастосовної практики, вирішення проблем нормативної 
невизначеності та усунення прогалин у правовому регулюванні питань, що 
стосуються організації правового моніторингу, запропоновано: 

а) прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», в якому 
закріпити норму, що визначає обов’язковість проведення правового 
моніторингу нормативно-правових актів прийнятих органами публічної 
адміністрації, та їхнього застосування; 

б) прийняти Закон України «Про правовий моніторинг», у якому 
нормативно закріпити: 

-  поняття правового моніторингу – правовий моніторинг – комплексна, 
систематична діяльність уповноважених суб’єктів зі спостереження, аналізу, 
оцінки інформації щодо якості прийнятих нормативно-правових актів та 
практики їх застосування, з метою підвищення його ефективності та 
прогнозування подальшого розвитку; 

-  завдання правового моніторингу – збір інформації щодо необхідності 
правового врегулювання суспільних відносин в державі; систематизація 
нормативно-правових актів; виявлення з метою подальшого усунення 
законодавчих недоліків (протиріч, прогалин, дублювань); здійснення аналізу, 
оцінки і контролю за виконанням законів та підзаконних актів; вивчення 
зарубіжного досвіду у регулюванні певного кола суспільних відносин з 
метою запровадження у національну практику; планування та прогнозування 
подальших напрямків розвитку законодавчої діяльності; 

-  принципи правового моніторингу – верховенство права, законність, 
демократизм, науковість, гласність, прозорість і відкритість, публічність 
(офіційність), системність, комплексність; плановість, безперервність, об’єктивність; 

-  обов’язок суб’єктів нормотворчої діяльності здійснювати правовий 
моніторинг застосування прийнятих ними нормативно-правових актів у 
публічно-правових відносинах; 

-  встановити юридичну відповідальність за порушення правил 
проведення моніторингу стосовно суб’єктів, для яких проведення правового 
моніторингу є обов’язковим. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бахтіна Ю.С. Правовий моніторинг як функція державного 

управління. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Одеський державний університет внутрішніх справ, 

Одеса, 2019. 

Наукову працю присвячено комплексному дослідженню правового 

моніторингу як однієї з функцій державного управління, визначено місце 

функції правового моніторингу серед інших функцій державного управління.  

У роботі розкрито поняття державного управління в широкому і 

вузькому значенні та його співвідношення з публічним адмініструванням; 

поняття та види функцій державного управління; співвідношення термінів 

«контроль», «нагляд», «моніторинг»; визначено правовий моніторинг в 

якості невід’ємної функції державного управління. 

У дисертації проаналізовано: поняття, цілі та завдання правового 

моніторингу в публічному адмініструванні; суб’єкти та об’єкти правового 

моніторингу; класифікацію правового моніторингу; основні принципи 

діяльності суб’єктів правового моніторингу; техніку здійснення правового 

моніторингу в публічному адмініструванні; використання моніторингової 

діяльності для вдосконалення адміністративного законодавства та 

державного управління; поняття правозастосовної практики; організацію та 

проведення моніторингу правозастосовної практики. 

У дисертації розроблені наукові положення та отримані результати, які в 

сукупності вирішують актуальне наукове завдання щодо розкриття сутності 

правового моніторингу як функції державного управління та його 

використання для вдосконалення адміністративного законодавства.  

Ключові слова: державне управління, публічне адміністрування, 

функції державного управління, вдосконалення державного управління, 

правовий моніторинг, контроль, правозастосовна практика, нормативно-

правовий акт, вдосконалення законодавства, техніка правового моніторингу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бахтина Ю.С. Правовой мониторинг как функция государственного 

управления. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. Одесский государственный университет 

внутренних дел, Одесса, 2019. 
Научная работа посвящена комплексному исследованию правового 

мониторинга как одной из функций государственного управления. Раскрыто 
понятие государственного управления в широком и узком смысле и его 
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соотношение с публичным администрированием. В работе 
проанализированы понятие и виды функций государственного управления, 
определено место функции правового мониторинга среди других функций 
государственного управления. По своей сути он тесно соотносится с 
контролем и надзором, имея с ними общую цель, главным же отличием 
выступают меры воздействия.  

Правовой мониторинг в публичном администрировании направлен на 
обеспечение прозрачности управленческой деятельности, анализ реального 
состояния общественных отношений, обеспечение обратной связи между 
обществом и государством, повышение эффективности административных 
нормативно-правовых актов и практики их применения. 

Правовой мониторинг становится одним из приоритетных направлений 
государственной деятельности и является необходимым элементом 
эффективной организации публичного управления. Правильно 
организованный и проведенный мониторинг позволяет своевременно 
выявлять различного рода дефекты нормативно-правового регулирования. 
Для решения современных проблем развития административного 
законодательства в Украине должна быть разработана и утверждена 
концепция правового мониторинга. Концепция должна закрепить единое 
понимание понятия, цели и задач правового мониторинга, его субъектно-
объектный состав, принципы и технику организации и проведения 
мониторинговой деятельности, виды правового мониторинга. 

Целью правового мониторинга в публичном администрировании 
является повышение эффективности административного законодательства и 
практики его правоприменения на основе анализа и оценки собранной 
информации в сфере государственного управления, формирование прогнозов 
и разработки планов нормопроектирования. 

В диссертации разработана концепция правового мониторинга, которая 
включает в себя все необходимые составляющие. В работе проанализировано 
использование мониторинговой деятельности для совершенствования 
административного законодательства и государственного управления, а также 
организация и проведение мониторинга правоприменительной практики. 

Автором предложено включить статью о правовом мониторинге в Закон 
Украины «О нормативно-правовых актах», а на основании этого положения 
разработать отдельный Закон Украины «О правовом мониторинг», который 
бы детально устанавливал организацию и его проведение в государстве. 

В диссертации разработаны научные положения и получены результаты, 
которые в совокупности решают актуальную научную задачу по раскрытию 
сущности правового мониторинга как функции государственного управления и его 
использования для совершенствования административного законодательства. 

Ключевые слова: государственное управление, публичное 
администрирование, функции государственного управления, 
совершенствование государственного управления, правовой мониторинг, 
контроль, правоприменительная практика, нормативно-правовой акт, 
совершенствование законодательства, техника правового мониторинга. 
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SUMMARY 

 

Bakhtina Y.S. Legal monitoring as a function of public administration. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 

– Administrative Law and Process; Financial Law, Information Law. Odessa State 

University of Internal Affairs, Odessa, 2019. 

The scientific work is devoted to a comprehensive study of legal monitoring as 

one of the functions of public administration, the place of the function of legal 

monitoring among other functions of public administration is determined. 

The paper reveals the concept of public administration in the broad and narrow 

sense; concept and types of public administration functions; correlation of terms 

“control”, “supervision”, “monitoring”; legal monitoring is defined as an integral 

function of public administration. 

The dissertation analyzes: the concept, goals and objectives of legal monitoring; 

subjects and objects of legal monitoring; classification of legal monitoring; basic 

principles of activity of legal monitoring entities; legal monitoring technique; the use 

of monitoring activities to improve administrative legislation and public 

administration; concept of law enforcement practice; organization and monitoring of 

law enforcement practice. 

The scientific provisions were developed in the dissertation and the results 

obtained, which together solve the urgent scientific problem of revealing the essence 

of legal monitoring as a function of public administration and its use to improve 

administrative legislation. 

Keywords: public administration, public administration functions, improving 

public administration, legal monitoring, control, law enforcement practice, regulatory 

act, improving legislation, legal monitoring technique. 
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